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1921

Απιθμόρ 248
Oι πεπί Οδών και Οικοδομών (Τποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2017, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο
Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 19 ηος πεπί Ρςθμίζεωρ Οδών και Οικοδομών Νόμος, αθού
καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη
Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων
Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ
ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010).
Ο ΠΕΡΙ ΡΤΘΜΙΕΩ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟ
__________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 19
Κεθ. 96.
14 ηνπ 1959
67 ηνπ 1963
6 ηνπ 1964
65 ηνπ 1964
12 ηνπ 1969
38 ηνπ 1969
13 ηνπ 1974
28 ηνπ 1974
24 ηνπ 1978
25 ηνπ 1979
80 ηνπ 1982
15 ηνπ 1983
9 ηνπ 1986
115 ηνπ 1986
199 ηνπ 1986
53 ηνπ 1987
87 ηνπ 1987
316 ηνπ 1987

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη από ην άξζξν 19 ηνπ
πεξί Ρπζκίζεσο Οδώλ θαη Οηθνδνκώλ Νόκνπ, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο:

1922
108 ηνπ 1988
243 ηνπ 1988
122 ηνπ 1990
97(Ι) ηνπ 1992
45(Ι) ηνπ 1994
14(Ι) ηνπ 1996
52(I) ηνπ 1996
37(I) ηνπ 1997
72(I) ηνπ 1997
71(I) ηνπ 1998
35(I) ηνπ 1999
61(Ι) ηνπ 1999
81(I) ηνπ 1999
57(I) ηνπ 2000
66(I) ηνπ 2000
73(Ι) ηνπ 2000
126(I) ηνπ 2000
157(I) ηνπ 2000
26(Ι) ηνπ 2002
33(I) ηνπ 2002
202(I) ηνπ 2002
101(Ι) ηνπ 2006
21(Ι) ηνπ 2008
32(I) ηνπ 2008
47(Ι) ηνπ 2011
77(Ι) ηνπ 2011
131(Ι) ηνπ 2011
152(Ι) ηνπ 2011
34(Ι) ηνπ 2012
149(Ι) ηνπ 2012
66(Ι) ηνπ 2013
40(Ι) ηνπ 2015
19(I) ηνπ 2016
111(Ι) ηνπ 2017.
πλνπηηθόο ηίηινο.
Δ.Ν. Σνκ. Ι, 307
Εθεκεξίδα
Κπβεξλήζεσο.
Παξάξηεκα
Σξίην:
14.10.1954
20. 1.1955
23. 6.1955
2. 8.1956
7. 2.1957.
Επίζεκε Εθεκεξίδα,
Παξάξηεκα Σξίην (Ι):
14.3.1963
23.10.1964
11.2.1965
25.5.1967
11.7.1969
13.10.1970
7.1.1972
13.2.1976
27.10.1978
21.12.1979
25.7.1980
14.11.1980
26.11.1982
22.2.1985
30.1.1987
10.4.1987
20.11.1992
18.3.1994
8.4.1994
30.4.1999
3.3.2000

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Οδώλ θαη Οηθνδνκώλ
(Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Οδώλ θαη
Οηθνδνκώλ Καλνληζκνύο ηνπ 1954 έσο 2013 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί
θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο
νη πεξί Οδώλ θαη Οηθνδνκώλ Καλνληζκνί ηνπ 1954 έσο 2017.

1923
9.6.2000
18.7.2003
25.11.2011
2.5.2013.
Σξνπνπνίεζε
ηνπ Καλνληζκνύ 2
ησλ βαζηθώλ
θαλνληζκώλ.

2. Ο Καλνληζκόο 2 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:

.

(α)

Με ηελ αξίζκεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θεηκέλνπ απηνύ ζε παξάγξαθν (1)

(β)

κε ηε δηαγξαθή από ηελ παξάγξαθν (1) απηνύ, όπσο απηή αξηζκήζεθε
.
ζύκθσλα κε ηα πην πάλσ, ηνπ όξνπ «αλάπεξνο» θαη ηνπ νξηζκνύ ηνπ θαη

(γ)

κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν (1) απηνύ, όπσο απηή
αξηζκήζεθε ζύκθσλα κε ηα πην πάλσ, ηεο αθόινπζεο λέαο παξαγξάθνπ (2):
«(2) Όξνη πνπ δελ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη από ην Νόκν.».

Σξνπνπνίεζε
ησλ βαζηθώλ
θαλνληζκώλ
κε ηελ
πξνζζήθε
ηνπ λένπ
Καλνληζκνύ 61ΗΑ.

3. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνύληαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηνλ Καλνληζκό
61H απηώλ, ηνπ αθόινπζνπ λένπ Καλνληζκνύ 61ΗΑ:

«Πξνζβαζηκόηεηα θαη
αζθάιεηα
ζηε ρξήζε.

Παξάξηεκα ΙΙΙ.

61ΗΑ.-(1) Αλεμάξηεηα από νπνηεζδήπνηε πξόλνηεο ησλ
παξόλησλ Καλνληζκώλ, θάζε νδόο θαη νηθνδνκή ζρεδηάδεηαη θαη
θαηαζθεπάδεηαη, έηζη πνπ λα απνηξέπνληαη νη θίλδπλνη
αηπρεκάησλ ή δεκηώλ θαηά ηε ρξήζε ή/θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη
λα θαζίζηαληαη πξνζβάζηκεο, ηόζν νη νδνί όζν θαη νη νηθνδνκέο
ζε όια ηνπο ηα επίπεδα, από όια ηα άηνκα, πεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηόκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθόηεηα.
(2) Oπνηαδήπνηε κειέηε ππνβάιιεηαη γηα ηελ έθδνζε άδεηαο
ε
από ηελ αξκόδηα αξρή, από ηελ 1 επηεκβξίνπ 2018, απαηηείηαη
λα πιεξεί ηηο πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ πνπ αθνξνύλ ηελ
πξνζβαζηκόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηε ρξήζε:
ε

Παξάξηεκα ΙΙΙ.

Παξάξηεκα ΙΙΙ.
Παξάξηεκα ΙΙΙ.

Ννείηαη όηη, κέρξη ηελ 31 Απγνύζηνπ 2018, νπνηαδήπνηε κειέηε
ππνβάιιεηαη από ην κειεηεηή γηα ηελ έθδνζε άδεηαο από ηελ
αξκόδηα αξρή πιεξεί θαη’ επηινγήλ ηνπ είηε ηηο πξόλνηεο ηνπ
Καλνληζκνύ 61Η είηε ηηο πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ πνπ
αθνξνύλ ηελ πξνζβαζηκόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηε ρξήζε.
(3) ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο, πξνζζήθεο ή επηζθεπήο ζε
πθηζηάκελεο νδνύο ή/θαη νηθνδνκέο, νη νπνίεο θαιύπηνληαη από
ζρεηηθή άδεηα, ε αξκόδηα αξρή απαηηεί ηελ πξνζαξκνγή ηνπο,
ζην βαζκό πνπ απηό είλαη εθηθηό, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ:
Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε πιήξεο
ζπκκόξθσζε κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ, ν κειεηεηήο
ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα αξρή έθζεζε κε πιήξε ηεθκεξίσζε ησλ
ιόγσλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί πιήξεο
πξνζαξκνγή θαη ππνδεηθλύεη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα κεξηθή
πξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ νδώλ ή/θαη νηθνδνκώλ κε ηηο ελ
ιόγσ πξόλνηεο.
(4)
Η αξκόδηα αξρή ειέγρεη όηη γηα θάζε κειέηε πνπ
ππνβιήζεθε εθαξκόδνληαη νη πξόλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (1), (2)
θαη (3) ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ θαη ν έιεγρνο ηεο αξκόδηαο
αξρήο δελ απαιιάζζεη ην κειεηεηή από ηελ επζύλε ηνπ γηα ην
πεξηερόκελν ηεο κειέηεο πνπ ππνγξάθεη.

Παξάξηεκα ΙΙΙ.

(5) Οη πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ δύλαηαη λα ηξνπνπνηνύληαη κε δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνύ θαη ζε απηό ζα

1924
πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά νη αξρέο ζρεδηαζκνύ πνπ απαηηείηαη
λα εθαξκόδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξόζβαζεο θαη ηεο
αζθαινύο ρξήζεο ησλ νδώλ θαη νηθνδνκώλ από όια ηα άηνκα,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηόκσλ κε
κεησκέλε θηλεηηθόηεηα.
(6) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, ζπζηήλνληαη
κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ(α)

πκβνπιεπηηθή Επηηξνπή Πξνζβαζηκόηεηαο, ε
νπνία επηθνπξεί ηνλ Τπνπξγό ζηελ εθαξκνγή
ησλ πξνλνηώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ θαη
εηζεγείηαη
ηπρόλ
αλαζεσξήζεηο
ή/θαη
ηξνπνπνηήζεηο θξίλνληαη αλαγθαίεο θαη ζηελ
νπνία
ζπκκεηέρνπλ
εθπξόζσπνη
ηνπ
Τπνπξγείνπ
Εζσηεξηθώλ,
ηνπ
Σκήκαηνο
Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, ησλ επαξρηαθώλ
δηνηθήζεσλ, ηεο Έλσζεο Δήκσλ Κύπξνπ, ηνπ
Επηζηεκνληθνύ
Σερληθνύ
Επηκειεηεξίνπ
Κύπξνπ,
ηνπ
Κππξηαθνύ
Οξγαληζκνύ
Σππνπνίεζεο
(CYS),
ηεο
Κππξηαθήο
πλνκνζπνλδίαο Οξγαλώζεσλ Αλαπήξσλ θαη
ηνπ Παγθύπξηνπ πλδέζκνπ Επηρεηξεκαηηώλ
.
Αλάπηπμεο Γεο θαη Οηθνδνκώλ θαη

(β)

Σερληθή Επηηξνπή, ε νπνία, ζε πεξίπησζε
δηαθσλίαο κε ην κειεηεηή θαηά ηελ εμέηαζε
αίηεζεο γηα έθδνζε άδεηαο γηα κεηαηξνπή,
πξνζζήθε ή επηζθεπή ζε πθηζηάκελεο νδνύο
ή/θαη νηθνδνκέο, ζπκβνπιεύεη ηελ αξκόδηα αξρή
γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ππνβιεζείζαο κειέηεο
ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ
θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ εθπξόζσπνη ηνπ
Σκήκαηνο
Πνιενδνκίαο
θαη
Οηθήζεσο,
εθπξόζσπνο ηνπ Επηζηεκνληθνύ Σερληθνύ
Επηκειεηεξίνπ Κύπξνπ θαη εθπξόζσπνο ηεο
Έλσζεο Δήκσλ Κύπξνπ.».

Παξάξηεκα ΙΙΙ.

Παξάξηεκα ΙΙΙ.

Σξνπνπνίεζε ησλ
βαζηθώλ θαλνληζκώλ κε
ηελ πξνζζήθε ηνπ λένπ
Καλνληζκνύ
61ΙΑ.

4. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνύληαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηνλ Καλνληζκό 61Ι
απηώλ, ηνπ αθόινπζνπ λένπ Καλνληζκνύ 61ΙΑ:

«Ππξνπξνζηαζία.

Παξάξηεκα IV.

61ΙΑ.-(1) Αλεμάξηεηα από νπνηεζδήπνηε πξόλνηεο ησλ
παξόλησλ Καλνληζκώλ, θάζε νδόο θαη νηθνδνκή ζρεδηάδεηαη θαη
θαηαζθεπάδεηαη, ώζηε ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο(α)

λα δηαζθαιίδεηαη ε ζηαηηθή αληνρή θαη επάξθεηα
ηεο νηθνδνκήο γηα θαζνξηζκέλν ρξνληθό
.
δηάζηεκα

(β)

ε γέλεζε θαη ε εμάπισζε ηεο θσηηάο θαη ηνπ
θαπλνύ ζην εζσηεξηθό ηεο νηθνδνκήο λα είλαη
.
πεξηνξηζκέλε

(γ)

ε εμάπισζε ηεο θσηηάο ζε γεηηνληθέο νηθνδνκέο
.
λα είλαη πεξηνξηζκέλε

(δ)

νη ρξήζηεο λα κπνξνύλ λα δηαθύγνπλ από ηηο
.
νηθνδνκέο ή λα δηαζσζνύλ κε άιια κέζα

(ε)

λα ιακβάλεηαη ππόςε ε αζθάιεηα ησλ νκάδσλ
δηάζσζεο.

(2) Οπνηαδήπνηε κειέηε ππνβάιιεηαη γηα ηελ έθδνζε άδεηαο
ε
από ηελ αξκόδηα αξρή, από ηελ 1 επηεκβξίνπ 2020, απαηηείηαη
λα πιεξεί ηηο πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο IV γηα ηελ
ππξνπξνζηαζία:

1925

ε

Παξάξηεκα ΙV.

Ννείηαη όηη, κέρξη ηελ 31 Απγνύζηνπ 2020, νπνηαδήπνηε κειέηε
ππνβάιιεηαη γηα ηελ έθδνζε άδεηαο από ηελ αξκόδηα αξρή
δύλαηαη θαη’ επηινγήλ ηνπ κειεηεηή λα πιεξεί ηηο πξόλνηεο ηνπ
Παξαξηήκαηνο IV γηα ηελ ππξνπξνζηαζία.

Παξάξηεκα IV.

(3) ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο, πξνζζήθεο ή επηζθεπήο ζε
πθηζηάκελεο νδνύο ή/θαη νηθνδνκέο, νη νπνίεο θαιύπηνληαη από
ε
ζρεηηθή άδεηα, ε αξκόδηα αξρή, από ηελ 1 επηεκβξίνπ 2020,
απαηηεί ηελ πξνζαξκνγή ηνπο, ζην βαζκό πνπ απηό είλαη εθηθηό,
ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο IV:

Παξάξηεκα IV.

Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε πιήξεο
ζπκκόξθσζε κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο IV, ν κειεηεηήο
ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα αξρή έθζεζε κε πιήξε ηεθκεξίσζε ησλ
ιόγσλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί πιήξεο
πξνζαξκνγή θαη ππνδεηθλύεη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα κεξηθή
πξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ νδώλ ή/θαη νηθνδνκώλ κε ηηο ελ
ιόγσ πξόλνηεο.
(4) Η αξκόδηα αξρή ειέγρεη όηη γηα θάζε κειέηε πνπ ππνβιήζεθε
εθαξκόδνληαη νη πξόλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (1), (2) θαη (3) ηνπ
παξόληνο Καλνληζκνύ θαη ν έιεγρνο ηεο αξκόδηαο αξρήο δελ
απαιιάζζεη ην κειεηεηή από ηελ επζύλε ηνπ γηα ην πεξηερόκελν
ηεο κειέηεο πνπ ππνγξάθεη.

Παξάξηεκα IV.

(5) Οη πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο IV δύλαηαη λα
ηξνπνπνηνύληαη κε δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνύ θαη ζε απηό ζα
πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά νη αξρέο ζρεδηαζκνύ πνπ απαηηείηαη
λα εθαξκόδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο ππξνπξνζηαζίαο.
(6) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, ζπζηήλνληαη
κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ(α)

πκβνπιεπηηθή Επηηξνπή Ππξνπξνζηαζίαο, ε
νπνία επηθνπξεί ηνλ Τπνπξγό ζηελ εθαξκνγή ησλ
πξνλνηώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο IV θαη εηζεγείηαη
ηπρόλ αλαζεσξήζεηο ή/θαη ηξνπνπνηήζεηο θξίλνληαη
αλαγθαίεο
θαη
ζηελ
νπνία
ζπκκεηέρνπλ
εθπξόζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, ηνπ
Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, ησλ
επαξρηαθώλ δηνηθήζεσλ, ηεο Έλσζεο Δήκσλ
Κύπξνπ, ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Κύπξνπ,
ηνπ Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Σππνπνίεζεο (CYS),
ηνπ
Επηζηεκνληθνύ Σερληθνύ
Επηκειεηεξίνπ
Κύπξνπ
θαη
ηνπ
Παγθύπξηνπ
πλδέζκνπ
.
Επηρεηξεκαηηώλ Αλάπηπμεο Γεο θαη Οηθνδνκώλ θαη

(β)

Σερληθή Επηηξνπή, ε νπνία, ζε πεξίπησζε
δηαθσλίαο κε ην κειεηεηή θαηά ηελ εμέηαζε αίηεζεο
γηα έθδνζε άδεηαο γηα κεηαηξνπή, πξνζζήθε ή
επηζθεπή ζε πθηζηάκελεο νδνύο ή/θαη νηθνδνκέο,
ζπκβνπιεύεη ηελ αξκόδηα αξρή γηα ηελ
πξνζαξκνγή ηεο ππνβιεζείζαο κειέηεο ζύκθσλα
κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙV θαη ζηελ
νπνία ζπκκεηέρνπλ εθπξόζσπνη ηνπ Σκήκαηνο
Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, εθπξόζσπνο ηνπ
Επηζηεκνληθνύ Σερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Κύπξνπ θαη
εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Δήκσλ Κύπξνπ.».

Παξάξηεκα IV.

Παξάξηεκα ΙV.

Σξνπνπνίεζε
ησλ
βαζηθώλ θαλνληζκώλ κε
ηελ πξνζζήθε ησλ
Παξαηεκάησλ ΙΙΙ θαη IV.

5. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνύληαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην Παξάξηεκα ΙΙ
απηώλ, ησλ Παξαξηεκάησλ ΙΙΙ θαη IV ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα ησλ παξόλησλ
Καλνληζκώλ.

Καηάξγεζε
ηνπ Καλνληζκνύ 61Η.

6. Ο Καλνληζκόο 61Η ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ θαηαξγείηαη ηελ 1 επηεκβξίνπ 2018.

ε
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ΠΗΝΑΚΑ
«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ
(Καλνληζκφο 61ΖΑ)
1.

ΔΗΑΓΩΓΖ
Βαζηθνί ηόρνη

1.1
ηφρν απνηειεί λα πξνβαίλεη ν Μειεηεηήο, φπσο νξίδεηαη ζηνλ πεξί Ρπζκίζεσο
Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκν, ζην ζρεδηαζκφ νδψλ θαη νηθνδνκψλ, έηζη πνπ λα
δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε θαη ε αζθαιήο ρξήζε απφ φια ηα άηνκα,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα.
1.2
ηφρν επίζεο απνηειεί ε ζπκκφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο κε ηηο πξφλνηεο ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 305/2011 γηα ηα δνκηθά πξντφληα θαη ηε Βαζηθή Απαίηεζε «Αζθάιεηα
ζηελ Υξήζε θαη Πξνζβαζηκφηεηα» ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ηα δνκηθά έξγα πξέπεη λα
ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα απνηξέπνληαη νη θίλδπλνη
αηπρεκάησλ ή δεκηψλ θαηά ηε ρξήζε ή/θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα θαζίζηαηαη
αζθαιήο ε πξνζβαζηκφηεηά ηνπο απφ φια ηα άηνκα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ
κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα.
1.3
Ζ κειέηε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή γηα ζθνπνχο έθδνζεο άδεηαο
νηθνδνκήο πξέπεη λα εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ (ρεδηαζκνχ γηα
φινπο) ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Ζ αξκφδηα αξρή
ειέγρεη αλ ε κειέηε πνπ ππνβιήζεθε είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο
Παξαξηήκαηνο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα έθδνζε
άδεηαο νηθνδνκήο.
1.4
ηελ πεξίπησζε κεηαηξνπήο, πξνζζήθεο ή επηζθεπήο ζε πθηζηάκελεο νδνχο
ή/θαη νηθνδνκέο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο θαη νη
νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ζρεηηθή άδεηα νηθνδνκήο, ε αξκφδηα αξρή απαηηεί ηελ
πξνζαξκνγή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.
Πεδίν Δθαξκνγήο
1.5
Σν παξφλ Παξάξηεκα εθαξκφδεηαη ζε φια ηα θηίξηα εθηφο απφ ηηο κνλνθαηνηθίεο
θαη ηηο πνιπθαηνηθίεο κέρξη 4 νηθηζηηθέο κνλάδεο. Ζ εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ γηα
κνλνθαηνηθίεο θαη πνιπθαηνηθίεο κέρξη 4 νηθηζηηθέο κνλάδεο είλαη πξναηξεηηθή.
1.6
Δμαηξνχληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγηθνί ρψξνη βνεζεηηθήο ρξήζεο (π.ρ.
ρψξνη πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ ή απφ
ειεθηξνγελλήηξηεο, ην κέξνο θηηξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ
επηζθεπή ή ηε ζπληήξεζε, ηα κεζνπαηψκαηα, ηα κε νηθηζηηθά αγξνηηθά θηίζκαηα).
1.7
ε ηζηνξηθά θηίξηα θαη πξνζηαηεπφκελα κλεκεία εθαξκφδεηαη ζε ηκήκαηα ηνπο
πνπ δελ αθνξνχλ ην θαζαπηφ ηζηνξηθφ ή πξνζηαηεπφκελν κέξνο κε ηξφπν πνπ λα κελ
αιινηψλνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ραξαθηήξα ηνπ θηηξίνπ.
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1.8
Γηα ηα θηίξηα ή ηα ηκήκαηα ησλ θηηξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρψξνη
εξγαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη πξφλνηεο ηνπ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
ζηελ Δξγαζία Νφκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ.
1.9
ηελ πεξίπησζε κεηαηξνπήο, πξνζζήθεο ή επηζθεπήο ζε πθηζηάκελεο νδνχο
ή/θαη νηθνδνκέο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο θαη νη
νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ζρεηηθή άδεηα νηθνδνκήο, ε αξκφδηα αξρή απαηηεί ηελ
πξνζαξκνγή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Κεθαιαίνπ 7 «Τθηζηάκελα Κηίξηα».
1.10 Γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ γηα δηψξνθεο θαηνηθίεο πξναηξεηηθά πεξηιακβάλνληαη
ζην Κεθάιαην 6 «Γηψξνθεο Καηνηθίεο» νη νπνίεο πεξηέρνπλ κία ζεηξά πξνλνηψλ νη
νπνίεο δελ απνηεινχλ απαηηήζεηο, αιιά ρξήζηκε πιεξνθφξεζε.
1.11 Μεηαμχ ησλ εγγξάθσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα αξρή γηα έθδνζε άδεηαο
νηθνδνκήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ε Γήισζε Πξνζβαζηκφηεηαο θαη ρσξνηαμηθφ
ζρέδην ζην νπνίν λα ζεκεηψλνληαη νη πνξείεο πξνζέγγηζεο ηνπ θηηξίνπ πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.14 θαη πξνζρέδην ησλ απινπνηεκέλσλ
δηαγξακκάησλ ρψξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.3.
Οξηζκνί
1.12

ην παξφλ Παξάξηεκα-

 «Αιπζίδα πξφζβαζεο» ζεκαίλεη ηε δηαδνρή πξνζπειάζηκσλ θηηξίσλ, ρψξσλ θαη
κέζσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνζπειάζηκεο εμππεξεηήζεηο. Κξίθνη
απηήο ηεο αιπζίδαο είλαη ηα θηίξηα, νη δξφκνη θαη ηα πεδνδξφκηα, νη ζπγθνηλσλίεο, ε
ζήκαλζε, θ.α.
 «Αλεμάξηεηε πξφζβαζε» ζεκαίλεη ηελ πξφζβαζε φπνπ ηα άηνκα, αζρέησο ειηθίαο
ή θπζηθήο θαηάζηαζεο, κπνξνχλ απηφλνκα λα εηζέιζνπλ, λα δηαθηλεζνχλ θαη λα
εμππεξεηεζνχλ θάλνληαο ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ ηνπο
παξέρνληαη.


«Απινπνηεκέλν δηάγξακκα ρψξσλ» είλαη ην απινπνηεκέλν δηάγξακκα ρψξσλ
ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θνηλνχ κέζα ζην
θηίξην.



«Βαζκφο αληαλάθιαζεο θσηφο (LRV Light Reflectance Value)» ζεκαίλεη ηε
κνλάδα κέηξεζεο ηνπ θσηφο πνπ αληαλαθιάηαη απφ κία επηθάλεηα πξνο κηα
ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, θαη ε νπνία εθθξάδεηαη ζε θιίκαθα απφ 0 έσο 100.



«Γξαθή Μπξέτγ (Braille)» ζεκαίλεη ηε εηδηθή, αλάγιπθε γξαθή, αληηιεπηή απφ ηα
άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία κε ηελ αθή.



«Γηεζλέο χκβνιν Πξνζβαζηκφηεηαο (ΓΠ)» ζεκαίλεη ην δηεζλέο ζχκβνιν κε
εηθνλίδην αηφκνπ θαζήκελνπ ζε αλαπεξηθφ ηξνρνθάζηζκα, ιεπθφ κε κπιε
πιαίζην/θφλην, δηαζηάζεσλ 0,15Υ0,15κ.



«Δπηδαπέδηα ζήκαλζε» ζεκαίλεη θάζε ζήκαλζε πνπ απνηππψλεηαη ζην δάπεδν
κε ζθνπφ ηελ θαζνδήγεζε ελεκέξσζε ή/θαη πξνεηδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ.



«Δπηζθέςηκνο ρψξνο» ζεκαίλεη νπνηνζδήπνηε
πξφζβαζε νη πξνβιεπφκελνη ρξήζηεο.

ρψξν ζηνλ νπνίν έρνπλ
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«Γειηίν ηάζκεπζεο αηφκσλ κε αλαπεξία» ζεκαίλεη ην δειηίν πνπ εθδίδεηαη απφ
ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη παξέρεη ην δηθαίσκα πξνλνκηαθήο
ζηάζκεπζεο ζε πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο.



«Εψλε Όδεπζεο Πεδψλ» ζεκαίλεη ηε δψλε επί ηνπ πεδνδξνκίνπ/ πεδφδξνκνπ
ειεχζεξε απφ θάζε είδνπο εκπφδηα, γηα ηε ζπλερή, αζθαιή θαη αλεκπφδηζηε
θπθινθνξία θάζε θαηεγνξίαο ρξεζηψλ.



«Καζνιηθφο ζρεδηαζκφο» ζεκαίλεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
δεκφζησλ ππεξεζηψλ κε ηξφπν πνπ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ φινπο
ηνπο πνιίηεο, ζηε κέγηζηε δπλαηή έθηαζε, θαζψο θαη φπνπ είλαη αλαγθαίν, ηε
ρξήζε ππνβνεζεηηθψλ ζπζθεπψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ κε
αλαπεξίεο



«Καηνηθία γηα ηε δηά βίνπ ρξήζε» λνείηαη ε θαηνηθία πνπ εχθνια κπνξεί λα
πξνζαξκνζηεί γηα λα εμππεξεηεί κε άλεζε θαη αζθάιεηα ηνπο ρξήζηεο, ζε φια ηα
ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο.



«Κηίξηα πνπ δε ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηνηθίεο» ζεκαίλεη φια ηα δεκφζηα θηίξηα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θνηλφ θαη ηα βηνκεραληθά θηίξηα.



«Οδεγφο Όδεπζεο Σπθιψλ» ζεκαίλεη ηελ εηδηθή ισξίδα ηνπ δαπέδνπ, απφ
πιάθεο δηαθνξεηηθήο πθήο θαη ρξψκαηνο απφ ην ππφινηπν δάπεδν, πνπ
απνζθνπεί ζηελ θαζνδήγεζε θαη αζθαιή δηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή
αλαπεξία.



«Πξνζαξκφζηκνο ρψξνο» ζεκαίλεη ην ρψξν πνπ κε κηθξέο επεκβάζεηο ή αιιαγέο
κπνξεί λα γίλεη πξνζπειάζηκνο απφ αλαπεξηθά ηξνρνθαζίζκαηα.



«Πξνζαξκνζκέλνο ρψξνο» ζεκαίλεη ην ρψξν πνπ αξρηθά δελ ήηαλ πξνζβάζηκνο,
αιιά έγηλε πξνζβάζηκνο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην.



«Πξνζπειάζηκνο/ πξνζβάζηκνο ρψξνο» λνείηαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ην άηνκν,
αλεμαξηήησο ειηθίαο ή θπζηθήο θαηάζηαζεο, κπνξεί απηφλνκα, κε αζθάιεηα θαη
κε επθνιία λα εηζέιζεη ζ‟ απηφλ, λα δηαθηλεζεί, λα παξακείλεη θαη λα εμππεξεηεζεί.



«Πξνζβαζηκφηεηα» είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο πνπ
επηηξέπεη ζε θάζε πνιίηε λα θηλείηαη ειεχζεξα, κε αζθάιεηα θαη απηνλνκία ζε
φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή.



«ήκαλζε» ζεκαίλεη ην ζχλνιν ησλ ζπκβφισλ θαη θεηκέλσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ
ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε δηαθίλεζε φισλ ησλ αηφκσλ ζην δνκεκέλν
πεξηβάιινλ, θαζψο θαη θάζε άιιν κέζν πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αζθαιή δηαθίλεζε
θαη πιεξνθφξεζε.



«χζηεκα επαγσγηθψλ βξφγρσλ (Induction loop)» ζεκαίλεη ην ζχζηεκα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απμήζεη θαη λα βειηηψζεη ηε δπλαηφηεηα αθξφαζεο ησλ
αηφκσλ κε αθνπζηηθή αλαπεξία.
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«Υψξνο ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε αλαπεξία» ζεκαίλεη ην ρψξν ζηάζκεπζεο
θαζνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ, γηα νρήκαηα πνπ νδεγνχλ ή κεηαθέξνπλ άηνκα κε
αλαπεξία, θαηφρνπο ηνπ Γειηίνπ ηάζκεπζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία.



«Υξσκαηηθή αληίζεζε» ζεκαίλεη ηελ νπηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε κε ην θσο ηεο αληαλάθιαζήο ηνπο, κε ηξφπν
πνπ λα εληζρχνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ.

Βαζηθέο αλζξσπνκεηξηθέο δηαζηάζεηο
1.13 ην κέξνο απηφ δίλνληαη νη βαζηθέο αλζξσπνκεηξηθέο/εξγνλνκηθέο δηαζηάζεηο
πνπ αθνξνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηα άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα. Οη
δηαζηάζεηο απηέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνπο κειεηεηέο, αιιά θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν
ελδηαθεξφκελν, γηα ηελ θαηαλφεζε θαη νξζή εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ.
1.14 Λακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο φισλ ησλ νκάδσλ ρξεζηψλ θαη είλαη βαζηζκέλν
ζηηο δηεπθνιχλζεηο θπξίσο γηα ηα άηνκα πνπ δηαθηλνχληαη κε αλαπεξηθφ ηξνρνθάζηζκα,
αιιά θαη γηα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία (ρήκαηα 1-12).

ρήκα 1- Γηαζηάζεηο αηόκνπ ζε ηξνρνθάζηζκα.

ρήκα 2- Αλζξσπνκεηξηθέο δηαζηάζεηο.
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ρήκα 3- Βαζηθέο δηαζηάζεηο ρεηξνθίλεηνπ αλαπεξηθνύ ηξνρνθαζίζκαηνο.

ρήκα 4- Σν αλαπεξηθό ηξνρνθάζηζκα ή θαξέθια έρεη βαζηθέο δηαζηάζεηο θαη ν
ηξόπνο θίλεζήο ηνπ επηηξέπεη ηελ πιήξε επηηόπηα ζηξνθή πνπ πεξηθιείεηαη ζε θύθιν
δηακέηξνπ 1,50κ.

ρήκα 5 - Ύςνο θαη βάζνο πάγθνπ
γηα ρξήζε από άηνκα κε κεησκέλε
θηλεηηθόηεηα.

ρήκα 6- Δύξνο θηλήζεσλ αηόκνπ ζε
ηξνρνθάζηζκα.

ρήκα 7- Ύςνο ηνπνζέηεζεο
ζπξίδσλ.

ρήκα 8- Εώλε νξαηόηεηαο ζε παξάζπξν.
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ρήκα 9- Βάδηζε
αηόκνπ κε νπηηθή
αλαπεξία, κε ιεπθό
κπαζηνύλη πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ αλίρλεπζε
εκπνδίσλ ζηελ
πνξεία ηνπ.

ρήκα 10- Άηνκν κε
βνήζεκα βάδηζεο.

ρήκα 11- Άηνκα κε παηδηθό
θαξνηζάθη.

ρήκα 12- Άλνηγκα ζύξαο εζσηεξηθά/εμσηεξηθά όπνπ θαίλεηαη ε ρξήζε ηεο
βνεζεηηθήο νξηδόληηαο ρεηξνιαβήο κήθνπο 0,50-0,60κ ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά, πνπ
επηηξέπεη ζην άηνκν πνπ δηαθηλείηαη κε ηξνρνθάζηζκα λα ηξαβήμεη ηε ζύξα γηα λα
θιείζεη (εηθόλα πάλσ δεμηά). Φαίλεηαη επίζεο ε αλαγθαηόηεηα ηεο ειεύζεξεο
απόζηαζεο ειάρηζηνπ πιάηνπο 0,30κ ζηελ πιεπξά ηεο ρεηξνιαβήο αλνίγκαηνο πνπ
επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηελ πξνζέγγηζε ηεο ρεηξνιαβήο.
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2.

ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

Γεληθέο Απαηηήζεηο
2.1
Όια ηα επηζθέςηκα κέξε κηαο νηθνδνκήο πξέπεη λα δηαζέηνπλ αζθαιή θαη
απξφζθνπηε πξφζβαζε θαη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε αζθάιεηα απφ φινπο
ηνπο ρξήζηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε
κεησκέλε θηλεηηθφηεηα.
2.2
Ο ζρεδηαζκφο θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνληαη κε ηέηνην
ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απηφλνκε πξνζέγγηζε, ε είζνδνο θαη ε δηαθίλεζε
εληφο ηνπ θηηξίνπ θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ δηεπθνιχλζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξνληαη.
2.3
Πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ζήκαλζε πνπ λα είλαη επθξηλήο θαη θαηαλνεηή
απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ
αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα.
Δηδηθέο Απαηηήζεηο
2.4
Γηα ηελ επίηεπμε απξφζθνπηεο πξφζβαζεο θαη αζθαινχο ρξήζεο ησλ δνκηθψλ
έξγσλ απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ, νη πην θάησ εηδηθέο απαηηήζεηο:
Πξνζηαζία από νιίζζεζε
2.5
Ζ θιίζε ησλ επηθαλεηψλ θαη ηα πιηθά επηθάιπςεο ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα είλαη
ηέηνηα ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ νιίζζεζε. Ζ επηθάλεηα ηνπ
πιηθνχ επηθάιπςεο πξέπεη λα είλαη ζπκπαγήο, νκαιή θαη αληηνιηζζεηηθή ηφζν ζε
ζηεγλή φζν θαη ζε πγξή θαηάζηαζε.
Πξνζηαζία από πηώζε
2.6
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηεο νηθνδνκήο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα
απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ πηψζε, π.ρ. ιφγσ:





πςνκεηξηθήο δηαθνξάο επηπέδσλ∙
αλψκαιεο επηθάλεηαο∙
αλεπαξθνχο θσηηζκνχ∙
αλνηγκάησλ ζην δάπεδν.

Πξνζηαζία από πξόζθξνπζε
2.7
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηεο νηθνδνκήο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα
απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ πξφζθξνπζε, π.ρ. ιφγσ:


πξφζθξνπζεο ησλ ρξεζηψλ ζε κέξε ηνπ έξγνπ ηα νπνία κεηαηνπίδνληαη (π.ρ.
ζχξεο, παξάζπξα θιπ)∙

1933



πξφζθξνπζεο ησλ ρξεζηψλ κε κέξε ηνπ έξγνπ ιφγσ κε έγθαηξνπ εληνπηζκνχ
ηνπο θαηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπ ρξήζηε (π.ρ. πξφζθξνπζε κε γπάιηλε επηθάλεηα).

Υξσκαηηθή αληίζεζε επηθαλεηώλ
2.8
Πξέπεη λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο βαζκφο αληίζεζεο κεηαμχ ησλ επηθαλεηψλ
ψζηε λα γίλνληαη εχθνια αληηιεπηέο απφ ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία. Κάπνηα άηνκα
κε νπηηθή αλαπεξία δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηελ δηαθνξά ηνπ θσηφο απφ ην
ζθνηάδη θαη θάπνηα δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηε δηαθνξά ησλ ρξσκάησλ.
Δθηφο απφ ηελ δηαθνξά ζην ρξψκα, ην θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ κηαο επηθάλεηαο πνπ
βνεζά ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία λα αληηιεθζνχλ ηελ δηαθνξά ησλ ρξσκάησλ είλαη
ε πνζφηεηα ηνπ θσηφο ηελ νπνία αλαθιά (Light Reflectance Value(LRV). Ζ ρξσκαηηθή
αληίζεζε κεηαμχ κεγάισλ επηθαλεηψλ(πρ ηνίρνη, δάπεδα, ηαβάληα) ή ζηνηρείσλ πνπ
βνεζνχλ ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία λα πξνζαλαηνιηζηνχλ(πρ ρεξνχιηα πφξησλ,
νδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ, νπηηθή έλδεημε ζε γπάιηλεο επηθάλεηεο) πξέπεη λα έρνπλ
ρξσκαηηθή αληίζεζε κεγαιχηεξε απφ 30 βαζκνχο. Γηα ζηνηρεία ηα νπνία ππνδεηθλχνπλ
θίλδπλν (πρ ισξίδεο έλδεημεο ζθαινπαηηψλ) ή πνπ πεξηέρνπλ θείκελν (πρ ζήκαλζε)
πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθή αληίζεζε ηνπιάρηζηνλ 60 βαζκνχο. εκεηψλεηαη φηη ε
παξνρή ηθαλνπνηεηηθνχ θσηηζκνχ βνεζά ζηελ αληίιεςε ηεο ρξσκαηηθήο αληίζεζεο
κεηαμχ ησλ επηθαλεηψλ. Όπνπ ν θσηηζκφο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ε ρξσκαηηθή
αληίζεζε ησλ ρξσκάησλ πξέπεη λα απμάλεηαη.
Αληίζεζε πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ ησλ αθφινπζσλ επηθαλεηψλ:











ηνίρσλ κε ηηο νξνθέο εζσηεξηθψλ ρψξσλ∙
δαπέδσλ κε ηνίρνπο∙
ζεκεία αθκψλ θιηκαθνζηαζίνπ∙
ρεηξνιηζζήξεο θιίκαθαο/ξάκπαο∙
ζεκεία αιιαγήο θιίζεο ηνπ δαπέδνπ∙
θαζηζκάησλ κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο αλακνλήο∙
πιαηζίσλ ζπξψλ κε ηνλ ηνίρν∙
αθκψλ αλνηθηψλ ζπξψλ∙
ρεηξνιαβψλ θαη ρεξνπιηψλ ζπξψλ∙
εηδψλ εμνπιηζκνχ ρψξνπ πγηεηλήο θαη ρεηξνιαβψλ κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.
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3.

ΚΣΗΡΗΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Ω ΚΑΣΟΗΚΗΔ

ήκαλζε
3.1 Ζ ζήκαλζε ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ηε
ρξήζε/ιεηηνπξγία ελφο ρψξνπ(πιεξνθνξηαθή) ή/θαη λα παξέρεη νδεγίεο γηα ην ζεκείν
ηνπ θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο θαη ηε πνξεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη γηα λα
θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ (θαζνδεγεηηθή). Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη πξέπεη
θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο λα είλαη αθξηβήο, επθξηλήο θαη θαηαλνεηέο γηα λα βνεζήζνπλ
φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη
ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα λα δηαθηλεζνχλ ζην θηίξην κε αζθάιεηα.
3.2 Οη ράξηεο, ηα ζχκβνια, ηα εηθνλνγξάκκαηα θαη ηα γξάκκαηα πξέπεη λα έρνπλ
ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηελ επηθάλεηα ζηελ νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα θαη ην κέγεζνο
ηνπο λα είλαη ηέηνην ψζηε, λα είλαη εχθνια αλαγλψζηκα θαη/ή αλαγλσξίζηκα απφ ηελ
απφζηαζε απφ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ηα εληνπίζεη θαη λα ηα αλαγλσξίζεη ν ρξήζηεο
ηνπ ρψξνπ. ηα θηίξηα ζηα νπνία δηαθηλείηαη καδηθά κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ (π.ρ.
αεξνδξφκηα, εκπνξηθά θέληξα) ε ζήκαλζε πξέπεη λα αλαξηάηαη ζε ειάρηζην χςνο
2.30κ απφ ην πάησκα (ρήκα 13 ).

ρήκα 13- ρέζε απόζηαζεο θαη κεγέζνπο γξακκάησλ.
3.3 ην ρψξν ηεο εηζφδνπ/ππνδνρήο, ζε θάζε φξνθν ή επίπεδν ηνπ θηηξίνπ απέλαληη
απφ ηελ ζχξα ηνπ αλειθπζηήξα ή/θαη ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν
ζεκείν θξηζεί απαξαίηεην, πξέπεη λα ππάξρεη απινπνηεκέλν δηάγξακκα ρψξσλ πνπ λα
παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηε πξνβιεπφκελε ρξήζε γηα
ηελ αζθαιή δηαθίλεζε θαη ηελ δηεπθφιπλζε πξνζαλαηνιηζκνχ κέζα ζην θηίξην.
3.4 Σν δηάγξακκα πξέπεη λα είλαη αθξηβέο, επθξηλέο θαη θαηαλνεηφ θαη λα ηνπνζεηείηαη
ζε θαηάιιεια ζεκεία, ψζηε λα γίλεηαη εχθνια θαη έγθαηξα αληηιεπηφ. Σνλίδεηαη φηη φιεο
νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη θαη ζηηο αλάγθεο αηφκσλ
κε νπηηθή θαη αθνπζηηθή αλαπεξία.
3.5
Σα ζεκεία πνπ πξέπεη λα ζεκαίλνληαη ζην δηάγξακκα, θαζψο θαη ε πνξεία απφ
θαη πξνο απηά είλαη:






νη θχξηεο δηεπθνιχλζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ άηνκα κε
αλαπεξία θαη άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα∙
ε πνξείεο δηαθπγήο θαη νη έμνδνη θηλδχλνπ∙
άιιεο είζνδνη∙
νη ρψξνη ζηάζκεπζεο∙
νη ξάκπεο∙
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νη αλειθπζηήξεο∙
ηα θιηκαθνζηάζηα∙
νη ρψξνη πγηεηλήο
ηα ζεκεία αλακνλήο απφ άηνκα κε αλαπεξίεο ζηα θιηκαθνζηάζηα ζε πεξίπησζε
ππξθαγηάο.

3.6 Ζ ζήκαλζε ηνπ θάζε ρψξνπ πξέπεη λα είλαη αθξηβήο, επθξηλήο θαη θαηαλνεηή θαη
λα ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιεια ζεκεία ψζηε λα γίλεηαη εχθνια θαη έγθαηξα αληηιεπηή.
3.7

Ζ ζήκαλζε πνπ αθνξά ηα άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη


ην Γηεζλέο χκβνιν Πξνζβαζηκφηεηαο (ρήκα 14)∙



ην αλάινγν εηθνλφγξακκα θαη βέιε πνπ λα ππνδειψλνπλ ηελ θαηεχζπλζε πνπ
πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα άηνκα πνπ δηαθηλνχληαη κε αλαπεξηθφ
ηξνρνθάζηζκα πξνο ηηο θχξηεο δηεπθνιχλζεηο ηνπ ρψξνπ (ρήκαηα 15-18)∙

ρήκα 14- Γηεζλέο ζύκβνιν
πξνζβαζηκόηεηαο.

ρήκα 16- ήκαλζε γηα ηνπο
ρώξνπο ζηάζκεπζεο.



ρήκα 15

ρήκα 17

ρήκα 18- ήκαλζε γηα
ηελ ύπαξμε ξάκπαο.

ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο λα θαηαζθεπάδεηαη ή λα επηθνιιάηαη ζην δάπεδν
«νδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ», πιάηνπο 0,40κ, ν νπνίνο λα είλαη ζηελ ίδηα ζηάζκε
κε ηελ ηειηθή επηθάλεηα, είηε ππφ κνξθή πιαθψλ ή κε άιιν ηξφπν, φπσο
θαξθσηφο ζηελ επηθάλεηα. Ο νδεγφο απηφο πξέπεη λα ζεκαίλεη ηελ πνξεία
φδεπζεο απφ ην πεδνδξφκην πξνο ηελ θχξηα είζνδν ηνπ θηηξίνπ θαη ζε
νπνηνπζδήπνηε άιινπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο∙

1936



ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ν νδεγφο απηφο κπνξεί λα είλαη επηθνιιεκέλνο ζην
δάπεδν απφ ην ζεκείν ηεο εηζφδνπ κέρξη ην ζεκείν εμππεξέηεζεο ησλ αηφκσλ
κε νπηηθή αλαπεξία∙



γηα θάζε ρψξν/δσκάηην/γξαθείν πξέπεη λα παξέρεηαη, ζηελ πιεπξά ηεο
ρεηξνιαβήο, επίηνηρε πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ ρψξνπ ζε
χςνο 1,50κ θαη επίηνηρε ζήκαλζε ζε γξαθή Μπξέτγ γηα ηα άηνκα κε νπηηθή
αλαπεξία ζε χςνο 1,30κ (ρήκαηα 19-20).

ρήκα 20- Δπίηνηρε πιεξνθνξηαθή
ζήκαλζε νξόθνπ ζε γξαθή Μπξέηγ
γηα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία, ζε
ύςνο 1,30 κ.
ρήκα 19- Ζ πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε
γξαθείνπ λα ηνπνζεηείηαη ζηνλ ηνίρν,
ζηελ πιεπξά ηεο ρεηξνιαβήο.
3.8
Γεληθά ε ζήκαλζε πνπ αθνξά άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία πξέπεη λα είλαη ζε
γξαθή Μπξέτγ (Braille) (ρήκα 21) .

ρήκα 21. Αξηζκνί ζε γξαθή Μπξέηγ.
3.9
Πξέπεη λα ππάξρνπλ ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ
(δάπεδν-ηνίρνη, ζπξφθπιιν-πιαίζην ή ζπξφθπιιν-ηνίρνο) ψζηε λα γίλνληαη αληηιεπηά
απφ άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία. Οη ζπλδπαζκνί ρξσκάησλ θφθθηλν/πξάζηλν θαη
θίηξηλν/κπιε πξέπεη λα απνθεχγνληαη, γηαηί πξνθαινχλ ζχγρπζε ζηα άηνκα κε
αρξσκαηνςία / δπζρξσκαηνςία (ζρεηηθή ε παξάγξαθνο 2.8).
3.10 Οη δηεπθνιχλζεηο αηφκσλ κε αλαπεξία θαη αηφκσλ θαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα
(π.ρ. ηακείν γηα άηνκα κε αθνπζηηθή αλαπεξία, ηακείν πνπ δηαζέηεη ζπζθεπή γηα άηνκα
κε νπηηθή αλαπεξία, ππεξεζίεο γηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία) πξέπεη λα ζεκαίλνληαη
θαηάιιεια κε ην αλάινγν εηθνλφγξακκα (ρήκαηα 22-24).
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ρήκα 22- ήκαλζε ζην
ηακείν πνπ πξνζθέξεη
ππεξεζίεο γηα άηνκα κε
αθνπζηηθή αλαπεξία.

ρήκα 23-. ήκαλζε γηα
ην ηακείν πνπ δηαζέηεη
ζπζθεπή γηα άηνκα κε
νπηηθή αλαπεξία.

ρήκα 24. ήκαλζε
πνπ αθνξά ππεξεζίεο
γηα άηνκα κε νπηηθή
αλαπεξία.

3.11 Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα είλαη βακκέλνη κε κπιε
ρξψκα θαη λα θέξνπλ ην Γηεζλέο χκβνιν Πξνζβαζηκφηεηαο απνηππσκέλν ζην
έδαθνο θαη αλαξηεκέλν ζε πηλαθίδα πνπ βξίζθεηαη ζε χςνο 1,50κ απφ ην έδαθνο.
Πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ζήκαλζε πνπ λα θαζνξίδεη ηε δηαδξνκή απφ ηελ είζνδν
ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο κέρξη ην ζεκείν πνπ βξίζθνληαη νη ρψξνη απηνί (ρήκα 25).

ρήκα 25- ήκαλζε γηα ην ρώξν
ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε κεησκέλε
θηλεηηθόηεηα.
3.12 ε φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ε ζήκαλζε ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη θαη
ζηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Διάρηζησλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηε ήκαλζε Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο ζηνπο Υψξνπο Δξγαζίαο Καλνληζκψλ.

Πξνζέγγηζε θηηξίνπ
3.13 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε αζθάιεηα απφ φινπο ηνπο
ρξήζηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε
κεησκέλε θηλεηηθφηεηα. Οη πνξείεο πξνζέγγηζεο πξέπεη είλαη λα ζρεδηαζκέλεο κε ηέηνην
ηξφπν ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ιφγσ πξφζθξνπζεο,
νιίζζεζεο ή πηψζεο. Πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη θαηάιιεινο ηερλεηφο θσηηζκφο
ηνπιάρηζηνλ 600lux εηδηθφηεξα ζηα ζεκεία ζηα νπνία ππάξρνπλ πςνκεηξηθέο αιιαγέο
3.14 Καηάιιειεο πνξείεο πξνζέγγηζεο πξέπεη λα παξέρνληαη απφ:
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ηελ δεκφζηα νδφ πξνο ηελ θχξηα είζνδν ηνπ θηηξίνπ ή νπνηεζδήπνηε άιιεο
εηζφδνπο ηνπ θηηξίνπ θξίλεηαη απαξαίηεην∙



ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο ηνπ θηηξίνπ πξνο ηελ θχξηα είζνδν ηνπ θηηξίνπ ή
νπνηεζδήπνηε άιιεο εηζφδνπο ηνπ θηηξίνπ θξίλεηαη απαξαίηεην∙



νπνηαδήπνηε δεπηεξεχνπζα είζνδν πξνο ηελ θχξηα είζνδν ηνπ θηηξίνπ∙



νπνηαδήπνηε άιια θηίξηα ή αλνηθηνχο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην ηεκάρην
πξνο ην θπξίσο θηίξην.

3.15 Ζ εγθάξζηα ηνκή ηνπ δαπέδνπ ηεο πνξείαο πξνζέγγηζεο πξέπεη λα έρεη κέγηζηε
θιίζε 1-2% (ρήκα 26 ).

Σσήμα 26- Μέγιζηη εγκάπζια κλίζη 1-2% .
3.16 Οη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο, πξέπεη θαιχπηνληαη κε θεθιηκέλα επίπεδα ηα νπνία
λα πιεξνχλ ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ 3.40-3.52.
3.17 Σν πιάηνο ηεο πνξείαο πξνζέγγηζεο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην κειεηεηή αλάινγα κε
ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ αλακέλεηαη λα δηαθηλνχληαη απφ
θαη πξνο απηφ, κε ειάρηζην πιάηνο 1,20κ (ρήκαηα 27 -28).

Σσήμα 27- Ελεύθεπο πλάηορ
διαδπομών απαλλαγμένων από
οποιαδήποηε εμπόδια.

Σσήμα 28-. Διαπλάηςνζη1,80Χ1,80 μ.
ηοπικά ζε διαδπομή πλάηοςρ 1,20 μ.

3.18 Σν δάπεδν ηεο πνξείαο φδεπζεο πξέπεη λα έρεη ζπκπαγή θαη νκαιή επηθάλεηα θαη
λα είλαη αληηνιηζζεηηθφ. Ζ πνξεία φδεπζεο ηπθιψλ πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη κε
αλάγιπθν νδεγφ φδεπζεο ηπθιψλ, ν νπνίνο ζα θαζνδεγεί κε αζθάιεηα ηα άηνκα κε
νπηηθή αλαπεξία.
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Υώξνη ηάζκεπζεο
3.19 Ο αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζε ζρέζε κε δηάθνξνπο
ηχπνπο αλάπηπμεο, ηα ιεηηνπξγηθά θαη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξνδηαγξαθέο
πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δληνιή 3/2011 ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ.
3.20 Οη εηδηθνί ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ είλαη θάηνρνη ηνπ
Γειηίνπ ηάζκεπζεο, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα, ζηα άηνκα κε αλαπεξία, ζηάζκεπζεο
θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα. Οη ρψξνη απηνί πξέπεη λα ζεκαίλνληαη θαηάιιεια γηα λα
παξακέλνπλ ειεχζεξνη γηα ρξήζε απφ άηνκα κε αλαπεξία πνπ εξγάδνληαη ζην θηίξην
ή/θαη απφ άηνκα κε αλαπεξία πνπ ην επηζθέπηνληαη.
3.21 Ο ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο
απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ην άηνκν κε αλαπεξία, ρξήζηε
αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο ή άιιν άηνκν κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα, λα
εηζέξρεηαη/εμέξρεηαη κε άλεζε απφ ην φρεκα ηνπ.
3.22 Όινη νη ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα βξίζθνληαη
πιεζίνλ ηεο θχξηαο ή άιιεο εηζφδνπ ηνπ θηηξίνπ, κε εχθνιε πξφζβαζε ζηνλ
αλειθπζηήξα (ρήκα 29).

ρήκα 29- Υώξνη ζηάζκεπζεο κε εύθνιε
πξόζβαζε ζηνλ αλειθπζηήξα.
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3.23 Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε αλαπεξία πξέπεη λα έρνπλ θαζαξέο
δηαζηάζεηο:


3,30Υ5,00κ γηα ζπλεζηζκέλα απηνθίλεηα (ρήκα 30)∙



4,80Υ6,00κ γηα
ηξνρνθάζηζκα.

απηνθίλεηα

πνπ

κεηαθέξνπλ

άηνκα

κε

αλαπεξία

ρήκα 30- Γηαζηάζεηο ρώξνπ ζηάζκεπζεο αηόκσλ κε αλαπεξία.

ζε
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3.24 Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλνη απφ εκπφδηα (ρήκα 31) .

ρήκα 31- Υώξνη ζηάζκεπζεο κε ελδηάκεζν ρώξν
κεηαθνξάο θαη θεληξηθό ρακειό πάζζαιν πνπ
πξνζηαηεύεη ην ρώξν κεηαθνξάο ώζηε λα παξακέλεη
ειεύζεξνο.
3.25 Ζ ζηάζκε ησλ ρψξσλ απηψλ πξέπεη λα ζπλδέεηαη απαξαίηεηα κε ηελ είζνδν
ή/θαη κε παξαθείκελν πεδνδξφκην κε θεθιηκέλα επίπεδα θιίζεηο 6% ειάρηζηνπ πιάηνπο
1,20κ.
3.26 Ζ εγθάξζηα θιίζε ηνπ δαπέδνπ ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο δελ πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξε ηνπ 1%.
3.27 ε ππφγεηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο, ηα θαηψθιηα ησλ ζπξψλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ
αλειθπζηήξα δελ πξέπεη λα έρνπλ πςνκεηξηθή δηαθνξά απφ ην δάπεδν κεγαιχηεξε
ησλ 0,010κ θαη λα έρνπλ ζηξνγγπιεκέλε αθκή κε αθηίλα ην ½ ηνπ χςνπο ηνπο
(ρήκα 32).

ρήκα 32-. Σα θαηώθιηα ησλ ζπξώλ πνπ
νδεγνύλ ζηνλ αλειθπζηήξα δελ πξέπεη λα
έρνπλ πςνκεηξηθή δηαθνξά από ην
δάπεδν κεγαιύηεξε ηνπ 1,5εθ θαη λα
έρνπλ ζηξνγγπιεκέλε αθκή.
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3.28 πζηήλεηαη φπσο νη ρψξνη ζηάζκεπζεο θαη ε δηαδξνκή απφ θαη πξνο απηνχο λα
είλαη πξνζηαηεπκέλνη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
3.29 ηα θηίξηα γηα ηα νπνία απαηηνχληαη κέρξη 10 ρψξνη ζηάζκεπζεο, έλαο
επηπξφζζεηνο ρψξνο λα πξννξίδεηαη γηα νρήκαηα αηφκσλ κε αλαπεξία.
3.30 Απφ 11 κέρξη 100 ρψξνπο ζηάζκεπζεο, γηα θάζε 20 ζέζεηο λα ππάξρεη
επηπξφζζεηα έλαο ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία.
3.31 Απφ 101 κέρξη 500 ρψξνπο ζηάζκεπζεο, λα ππάξρεη επηπξφζζεην πνζνζηφ
2% γηα άηνκα κε αλαπεξία.
3.32 Γηα πέξαλ ησλ 500 ρψξσλ ζηάζκεπζεο, λα ππάξρεη επηπξφζζεην πνζνζηφ 1%
γηα νρήκαηα γηα άηνκα κε αλαπεξία.
3.33 Αλά ηέζζεξηο ρψξνπο ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία, ν έλαο λα
δηακνξθψλεηαη γηα απηνθίλεην, κεηαθνξάο αηφκσλ κε αλαπεξία ζε ηξνρνθάζηζκα
(4,80Υ6,00κ). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη
ιηγφηεξνη απφ 4, ν έλαο λα δηακνξθψλεηαη γηα ρξήζε απφ φρεκα πνπ κεηαθέξεη άηνκν
κε αλαπεξία ζε ηξνρνθάζηζκα.
3.34 ηνπο νξγαλσκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο, ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο, νη ρψξνη
ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε αλαπεξία πξέπεη λα βξίζθνληαη θνληά ζηελ είζνδν/έμνδν. ε
πνιπψξνθνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο, νη ρψξνη γηα άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα
βξίζθνληαη θνληά ζηνλ αλειθπζηήξα θαη ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο. Ζ αλαινγία ησλ ρψξσλ
ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3.29-3.32.
3.35 Ζ πνξεία φδεπζεο απφ ην ρψξν ζηάζκεπζεο κέρξη ηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ, αιιά
θαη νη ίδηνη νη ρψξνη ζηάζκεπζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, πξέπεη λα θσηίδνληαη ζε
φιν ην κήθνο ηνπο κε θσηηζκφ ηνπιάρηζηνλ 150 lux.
3.36 Όηαλ ε είζνδνο ή/θαη ε έμνδνο ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ειέγρεηαη απφ ππεχζπλν
δηαρείξηζεο, πξέπεη λα ππάξρεη ζηελ είζνδν/έμνδν ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζχζηεκα
θιήζεο ηνπ ππεχζπλνπ δηαρείξηζεο, ην νπνίν λα έρεη ηηο πην θάησ πξφλνηεο:


Γπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θιήζεο απφ ην θάζηζκα ηνπ
νρήκαηνο ζε χςνο 0,90 - 1.10κ απφ ην δάπεδν∙



θσηεηλή έλδεημε θιήζεο/αληαπφθξηζεο γηα ηα άηνκα κε αθνπζηηθή αλαπεξία.

3.37 Όηαλ ε είζνδνο ε/θαη ε έμνδνο ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ειέγρεηαη απφ απηφκαηε
ζχξα/κπάξα πξέπεη λα ππάξρεη ζηελ είζνδν ή/θαη έμνδν ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο,
ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ κεραληζκψλ ην νπνίν λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ
ζπζηήκαηνο απφ ην θάζηζκα ηνπ νρήκαηνο ζε χςνο 0,90κ - 1,10κ απφ ην δάπεδν.
3.38 Οη απηφκαηεο κεραλέο έθδνζεο εηζηηεξίσλ, πξέπεη λα έρνπλ ηα πιήθηξα
ρεηξηζκνχ ζε χςνο 0,80κ - 1,10κ. Ο ρψξνο γχξσ απφ ηηο κεραλέο πξέπεη λα είλαη
θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο ψζηε λα επηηξέπεη ηελ αζθαιή πξνζέγγηζε θαη δηαθίλεζε
αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο.
3.39 ε ρψξνπο ζηάζκεπζεο θηηξίσλ κε εκπνξηθφ ή θνηλσληθφ ραξαθηήξα, φπσο είλαη
ππεξαγνξέο, εκπνξηθά θέληξα, ππαίζξηνη ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ θιπ πνπ δέρνληαη
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ζπρλά επηζθέςεηο αηφκσλ κε παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ παηδηθά θαξνηζάθηα,
ελδείθλπηαη φπσο:


πνζνζηφ 5% ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο πξννξίδεηαη γηα ζηάζκεπζε νρήκαηνο
πνπ κεηαθέξεη παηδηά πνπ δηαθηλνχληαη παηδηθά θαξνηζάθηα θαη λα ζεκαίλεηαη
αλάινγα.



Οη ζέζεηο απηέο πξέπεη επίζεο λα βξίζθνληαη θνληά ζηελ είζνδν θαη ηνλ
αλειθπζηήξα θαη λα έρνπλ ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο
αηφκσλ κε αλαπεξία.
Οη ρψξνη απηνί πξέπεη λα ζεκαίλνληαη θαηάιιεια (ρήκα 33).



ρήκα 33 - ήκαλζε γηα ρώξνπο ζηάζκεπζεο ΑΜΚ.
Κεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο)
3.40 Σα κέξε ηνπ θηηξίνπ ζηα νπνία ππάξρνπλ πςνκεηξηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο
ελδέρεηαη λα θαιπθζνχλ απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν θεθιηκέλν επίπεδν (ξάκπα),
απηφ ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη ψζηε λα παξέρεη αζθάιεηα ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα απφ πηψζε, νιίζζεκα ή πξφζθξνπζε.
3.41 Σν πιάηνο ησλ ξακπψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ δίνδνη
δηαθπγήο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΗV.
3.42 Σν δάπεδν ηεο ξάκπαο θαη ηνπ πιαηχζθαινπ, ζε φιν ην κήθνο ηνπ πξέπεη λα έρεη
ζπκπαγή θαη νκαιή επηθάλεηα θαη λα είλαη αληηνιηζζεηηθφ ηφζν ζε ζηεγλή φζν θαη ζε
πγξή θαηάζηαζε. Οη αξκνί ηνπ δαπέδνπ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πιαθψλ επηθάιπςεο.
3.43 Αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ηνπο φιεο νη ξάκπεο θαη ηα πιαηχζθαια ηνπο πξέπεη
λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2,10κ θαζαξφ χςνο απφ ηελ νξνθή.
3.44 Ζ θιίζε ηεο ξάκπαο εμαξηάηαη απφ ηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά πνπ αλακέλεηαη λα
θαιχςεη θαη είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ κήθνπο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.
Μέγηζηε θιίζε
5%
5,5%
6%
6,5%
7%
7,5%

1:20
1:18
1:16
1:15
1:14
1:13

Μέγηζην
κήθνο
10 κ
8.0 κ
5.0 κ
4.0κ
3.0 κ
1,50 κ

Μέγηζην
ύςνο
0,50κ
0.44 κ
0,30 κ
0,26 κ
0,21 κ
0,12 κ

Υξεηάδεηαη
Υεηξνιηζζήξαο
Ναη
Ναη
Ναη
Ναη
Ναη
Ναη
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Μέγηζηε θιίζε
8%
8,3%
10%
12,5%
13,3%

1:12,5
1:12
1:10
1:8
1:7,5

Μέγηζην
κήθνο
0,60 κ
0,50 κ
0,30 κ
0,20 κ
0,15 κ

Μέγηζην
ύςνο
0,05 κ
0,04 κ
0,03 κ
0,025 κ
0,02 κ

Υξεηάδεηαη
Υεηξνιηζζήξαο
Όρη
Όρη
Όρη
Όρη
Όρη

Πίλαθαο 1
3.45 Ράκπεο κε κήθνο κηθξφηεξν ηνπ 1,50κ πξέπεη λα έρνπλ θηγθιίδσκα ηνπιάρηζηνλ
ζηελ κία πιεπξά. Ράκπεο κε κεγαιχηεξν κήθνο πξέπεη λα έρνπλ θηγθιίδσκα θαη ζηηο
δχν πιεπξέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην κέγηζηνο κήθνο ηεο ξάκπαο είλαη κηθξφηεξν απφ
0,60κ δε ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζεί θηγθιίδσκα.
3.46 Σν θηγθιίδσκα πξέπεη λα είλαη χςνπο ηνπιάρηζηνλ 1,10κ θαη λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλν κε ηξφπν πνπ λα κελ επηηξέπεη ηελ πηψζε αηφκνπ δηακέζνπ ηνπ.
3.47 Οη ξάκπεο κε κήθνο κεγαιχηεξν ησλ δέθα κέηξσλ πξέπεη λα έρνπλ ελδηάκεζα
πιαηχζθαια, ην πιάηνο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα είλαη ην ίδην κε απηφ ηεο ξάκπαο, ην
κήθνο ηνπο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,50κ θαη λα θέξνπλ ην ίδην θηγθιίδσκα κε ηελ ξάκπα.
3.48 Οη ξάκπεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα
ρξήζε απφ άηνκα κε αλαπεξία θαη άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα
ζεκαίλνληαη θαηάιιεια κε ην Γηεζλέο χκβνιν Πξνζβαζηκφηεηαο γηα λα γίλνληαη
έγθαηξα αληηιεπηέο (ρήκα 34).

ρήκα 34- Πιεξνθνξηαθή ζήκαλζε γηα ηελ
ύπαξμε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ.
3.49 Σν θεθιηκέλν επίπεδν ησλ ξακπψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άηνκα κε
αλαπεξία θαη άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα έρεη ειάρηζην αλεκπφδηζην
πιάηνο 1,20κ θαη ειάρηζην θαζαξφ πιάηνο κεηαμχ ησλ ρεηξνιηζζήξσλ 1,00κ. ηηο δχν
πιεπξέο ηεο ξάκπαο πξέπεη λα ππάξρεη πξνζηαηεπηηθφ πεξίδσκα χςνπο 0,10κ ην
νπνίν λα έρεη ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ην δάπεδν ηεο ξάκπαο, ή πξνζηαηεπηηθή
κεηαιιηθή ξάβδν ζε χςνο 0,10-0,15κ γηα πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε απφ ηνπο ειηγκνχο
ηνπ κπξνζηηλνχ ηξνρνχ ηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο θαζψο θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ
αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιεπθφ κπαζηνχλη (ρήκαηα 35-36).

ρήκα 35- Διάρηζην πιάηνο ξάκπαο

ρήκα 36-. Πξνζηαηεπηηθό πεξίδσκα
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1,20κ θαη ειάρηζην πιάηνο κεηαμύ ησλ
ρεηξνιηζζήξσλ 1,0κ.

εθαηέξσζελ ηεο ξάκπαο, ύςνπο
0.10κ.

3.50 Οη ξάκπεο γηα ρξήζε απφ άηνκα κε αλαπεξία θαη άηνκα κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα πνπ βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηπιφ
ρεηξνιηζζήξα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, ζε χςνο 0,70κ θαη 0,90κ, πνπ ζα πξνεμέρεη
0,30κ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο ξάκπαο (ρήκα 37).

ρήκα 37- Πιάγηα όςε ξάκπαο
 Κάζε 10κ απαηηείηαη πιαηύζθαιν κήθνπο 1,5κ
 Υεηξνιηζζήξεο δηπινύ ύςνπο 0,70κ θαη 0,90κ
 Μεηαιιηθή ξάβδνο ζε ύςνο 0,10-0,15κ (ή θηηζηό
πεξίδσκα)
3.51 Όπνπ πξνθχπηεη πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ πεδνδξνκίνπ θαη εηζφδνπ ησλ
θαηαζηεκάησλ/θηηξίσλ, νη είζνδνη πξέπεη ζπλδένληαη κε ην πεδνδξφκην κε ξάκπα
ειάρηζηνπ πιάηνπο 1,20κ θαη λα πξνβιέπεηαη πιαηχζθαιν 1,50Υ1,50κ κπξνζηά απφ
ηελ είζνδν γηα ηνπο ειηγκνχο ηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Aλ ε
πςνκεηξηθή δηαθνξά είλαη κηθξφηεξε απφ 0,18κ δελ απαηηείηαη ρεηξνιηζζήξαο.
3.52 Ζ αξρή θαη ην ηέινο θάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ πξέπεη λα ζεκαίλεηαη ζην δάπεδν
κε ισξίδα επηζήκαλζεο πιάηνπο 0,40κ, δηαθνξεηηθήο πθήο θαη ρξψκαηνο απφ ην
ππφινηπν δάπεδν θαη ζε απφζηαζε 0,40κ απφ ηελ αξρή ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ, γηα
ηελ πξνεηδνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία. Υξσκαηηθή αληίζεζε πξέπεη λα
ππάξρεη θαη κεηαμχ ησλ δαπέδνπ ηεο ξάκπαο θαη ηνπ πιαηχζθαινπ. O θσηηζκφο ζηελ
αξρή θαη ζην ηέινο ηεο ξάκπαο δελ πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξνο απφ 200 lux ελψ ζην
ελδηάκεζν δηάζηεκα δελ πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξν απφ 150 lux (ρήκα 38).

ρήκα 38- Ράκπα ζε θάηνςε κε ιεπηνκέξεηεο:
 αλεκπόδηζην νξηδόληην πιαηύζθαιν κήθνπο 1,50κ ζηελ αξρή θαη ην
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ηέινο ηεο ξάκπαο.
 αλάγιπθε πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε ζε απόζηαζε 0,40κ από ηελ

αξρή ηεο ξάκπαο θαη πξνεμνρή ησλ ρεηξνιηζζήξσλ 0,30κ.

Κιηκαθνζηάζηα
3.53 Σα κέξε ηνπ θηηξίνπ ζηα νπνία νη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο πξέπεη λα θαιπθζνχλ
απφ θιηκαθνζηάζηα ή θιίκαθεο κε πεξηζζφηεξεο απφ δχν βαζκίδεο (3 χςε), πξέπεη λα
θαηαζθεπάδνληαη ψζηε λα παξέρνπλ αζθάιεηα ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα απφ πηψζε, νιίζζεκα, ή πξφζθξνπζε (ρήκα 39).

ρήκα 39- Κιίκαθα κε πεξηζζόηεξεο από δύν βαζκίδεο.
3.54 Σν πιάηνο ησλ θιηκαθνζηαζίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δίνδνη δηαθπγήο
θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗV.
3.55 Οη βαζκίδεο πξέπεη λα είλαη επίπεδεο θαη λα έρνπλ ιεία θαη αληηνιηζζεηηθή
επηθάλεηα.
3.56 Σν χςνο ηεο αλαβαζκίδαο κπνξεί λα είλαη κεηαμχ 0,135κ κέρξη 0,18κ θαη ην
πιάηνο ηεο βαζκίδαο κεηαμχ 0,28κ θαη 0,34κ.
3.57 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο θηηξίσλ ηα νπνία δηαζέηνπλ ρψξνπο παξαθνινχζεζεο
δξαζηεξηνηήησλ απφ ην θνηλφ (π.ρ. ακθηζέαηξν) πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, ζην
ππνινγηζκφ ησλ θιίζεσλ ησλ ζθαιψλ ησλ θπξίσο θιηκαθνζηαζίσλ, ε θιίζε πνπ ζα
δνζεί ζηνπο δηαδξφκνπο δηαθίλεζεο εληφο ησλ πην πάλσ ρψξσλ.
3.58 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζθαιψλ πνπ ε αλαβαζκίδα είλαη αλνηθηή, νη βαζκίδεο πξέπεη
λα επηθαιχπηνληαη θαηά ηνπιάρηζηνλ 0,016κ (ρήκα 40).
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ρήκα 40
3.59 Ο αξηζκφο ησλ βαζκίδσλ ζε κηα ζθάια δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 16. ε
πεξίπησζε πνπ ζε δηαδνρηθή ζεηξά ζθαιψλ ν αξηζκφο ησλ βαζκίδσλ ππεξβαίλεη ηα 36
ε θαηεχζπλζε ησλ ζθαιψλ ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη θαηά 30Ο .
3.60 Σα πιαηχζθαια πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο ζθάιαο
πξέπεη λα έρνπλ κήθνο ηνπιάρηζηνλ φζν ην πιάηνο ηεο ζθάιαο. Μπνξεί λα
πεξηιακβάλεηαη ζε απηά θαη κέξνο ηνπ παηψκαηνο ηνπ θηηξίνπ. Ζ δηέιεπζε απφ ηα
πιαηχζθαια δελ πξέπεη λα δηαθφπηεηαη απφ νπνηαδήπνηε κφληκα εκπφδηα φπσο
αλνηγφκελεο ζχξεο δηαδξφκσλ, αγσγψλ ή εξκαξίσλ. ε πεξίπησζε πνπ απηφ δε
κπνξεί λα απνθεπρζεί ε αλνηθηή ζχξα ζα πξέπεη λα απέρεη απφ ην πξψην ζθαινπάηη
ηεο ζθάιαο ηνπιάρηζηνλ 0,40κ (ρήκα 41).

ρήκα 41
3.61 Αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ηνπο ηα επίπεδα ησλ θιηκάθσλ πξέπεη λα έρνπλ
ηνπιάρηζηνλ 2,10κ θαζαξφ χςνο απφ ηελ νξνθή.
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3.62 Σχπνη θιηκαθνζηαζίσλ (π.ρ. ειηθνεηδήο, μχιηλεο θιπ) πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ
ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε
απνδεθηά δηεζλή πξφηππα θαη θψδηθεο πξαθηηθήο.
3.63 Σα θιηκαθνζηάζηα θαη νη ζθάιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άηνκα κε αλαπεξία
δελ πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο κηθξφηεξν ηνπ 1,20 θαη κεγαιχηεξν απφ 2,00κ . ε
πεξίπησζε πνπ ην πιάηνο μεπεξλά ην 2,00κ, πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη ζε ίζα κέξε κε
κέγηζην πιάηνο 2,00κ ην θαζέλα (ρήκα 42).

ρήκα 42

1949

3.64 Tν πιαηχζθαιν θάζε νξφθνπ φισλ ησλ θιηκαθνζηαζίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
σο δίνδνη δηαθπγήο πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη θαηάιιεια ψζηε ζε πεξίπησζε
ππξθαγηάο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο έθηαθηεο αλάγθεο, λα ρξεζηκεχεη σο ρψξνο
αλακνλήο ηξνρνθαζηζκάησλ (ρήκα 43) .

ρήκα 43- Γηακνξθσκέλνο ρώξνο αλακνλήο ηξνρνθαζηζκάησλ.

3.65 Ζ ζέζε γηα ην ηξνρνθάζηζκα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια νξηνζεηεκέλε θαη λα
ζεκαίλεηαη θαηάιιεια κε ην δηεζλέο ζχκβνιν πξνζβαζηκφηεηαο. Πξέπεη επίζεο λα
ππάξρεη θαηάιιεινο δηαθφπηεο ερεηηθήο εηδνπνίεζεο θνληά ζηε ζέζε ηνπ
ηξνρνθαζίζκαηνο ψζηε λα ελεκεξψλεηαη ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία γηα ηελ χπαξμε
πξνζψπνπ ζην πιαηχζθαιν ηνπ νξφθνπ.
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3.66 Δπηπξφζζεηα πξέπεη ην πιάηνο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,50κ
γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία ζε ηξνρνθάζηζκα απφ άηνκα ηεο
Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα εηδηθά θαζίζκαηα ηα
νπνία δηαζέηεη ε Τπεξεζία (ρήκα 44).

ρήκα 44- Γηακόξθσζε θιηκαθνζηαζίνπ γηα αζθαιή κεηαθνξά αηόκνπ κε αλαπεξία.
3.67 O θσηηζκφο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο θάζε ζθάιαο πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 200 lux ελψ ζην ελδηάκεζν δηάζηεκα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 150 lux.
3.68 Οη βαζκίδεο θιηκαθνζηαζίσλ γηα άηνκα κε αλαπεξία θαη άηνκα κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα είλαη πιήξεηο, ρσξίο πξνεμνρή ηνπ παηήκαηνο θαη ην χςνο κε
ην ππνθείκελν πάηεκα λα ζρεκαηίδνπλ γσλία 0,750 έσο 0,800 ή λα έρνπλ
ζηξνγγπιεκέλεο ηηο αθκέο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο παγίδεπζεο ηνπ πνδηνχ θαη
λα έρνπλ αληηνιηζζεηηθέο αθκέο (ρήκα 45-46).

ρήκα 45- Βαζκίδεο πιήξεηο, όπνπ ην ύςνο
κε ην ππνθείκελν πάηεκα ζρεκαηίδνπλ γσλία
750- 800 θαη Βαζκίδεο κε ζηξνγγπιεκέλε ηελ
αθκή ώζηε λα κελ παγηδεύεηαη ην πόδη.

ρήκα 46- Αληηνιηζζεηηθή αθκή
βαζκίδαο.

1951

3.69 Σα πιαηχζθαια απηά πξέπεη λα ζεκαίλνληαη ζην δάπεδν κε αλάγιπθε
πξνεηδνπνηεηηθή ισξίδα πιάηνπο 0,40-0,60κ, δηαθνξεηηθήο πθήο θαη ρξψκαηνο απφ ην
ππφινηπν δάπεδν θαη ζε απφζηαζε 0,40κ απφ ηελ πξψηε θαη ηελ ηειεπηαία βαζκίδα
(ρήκα 47) .

ρήκα 47- Υεηξνιηζζήξεο ζηα πιαηύζθαια θαη επηδαπέδηα αλάγιπθε
ισξίδα πξνεηδνπνίεζεο ζε απόζηαζε 0,40κ.
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3.70 Ζ πξψηε θαη ε ηειεπηαία βαζκίδα θάζε ζθέινπο ηεο θιίκαθαο επηζεκαίλνληαη ζε
φιν ην κήθνο ηνπ θάζεηνπ κέξνπο κε ισξίδα πιάηνπο 0,05κ κε αληαλαθιαζηηθφ ρξψκα
ή πιηθφ (ρήκα 48).

ρήκα 48- Ζ πξώηε θαη ε ηειεπηαία βαζκίδα
επηζεκαίλνληαη ζην θάζεηό ηνπο κέξνο κε ισξίδα
πιάηνπο 0,05κ κε αληαλαθιαζηηθό πιηθό.
Πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα θαη ζηεζαία αζθαιείαο
3.71 Όια ηα θιηκαθνζηάζηα, νη ζθάιεο, νη ξάκπεο, ηα άθξα δαπέδσλ, κπαιθνληψλ θαη
νξφθσλ θαη ηα άθξα νπνηνλδήπνηε αλνηγκάησλ ζην δάπεδν πξέπεη λα θέξνπλ
θαηάιιεια ζηεζαία ηα νπνία λα πξνζηαηεχνπλ φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα απφ πηψζε.
ε θιηκαθνζηάζηα θαη ξάκπεο
3.72 Σν ζηεζαίν ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ πξέπεη λα μεθηλά απφ ην πξψην ζθαινπάηη θαη λα
έρεη χςνο ηνπιάρηζηνλ 1,10κ.To χςνο ηνπ ζηεζαίνπ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ
κπξνζηηλή άθξε ηνπ ζθαινπαηηνχ κέρξη ην πάλσ κέξνο ηνπ ζηεζαίνπ θαη λα είλαη
ζρεδηαζκέλν κε ηξφπν ψζηε:
(α) ηα θελά πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ζηεζαίνπ λα κελ είλαη
κεγαιχηεξα απφ 0,10κ∙
(β) λα κελ κπνξνχλ λα αλαξξηρεζνχλ ζε απηφ παηδηά.
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ε άθξα δαπέδσλ, κπαιθνληώλ θαη νξόθσλ
3.73 Σα ζηεζαία πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε άθξα δαπέδσλ, κπαιθνληψλ θαη νξφθσλ
πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξίζηεθα:


ην χςνο ηνπο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ κέρξη ην πάλσ κέξνο ηνπ
ζηεζαίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,10κ∙



πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνηξέπεηαη ε
αλαξξίρεζε ζε απηά κηθξψλ παηδηψλ∙



ηα θελά πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θηγθιηδψκαηνο λα κελ είλαη
κεγαιχηεξα απφ 0,10κ.

3.74 Σα ζηεζαία πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα αληέρνπλ ζε φιεο ηηο δπλάκεηο
ζηηο νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ, ζχκθσλα κε επξσπατθά πξφηππα θαη απνδεθηνχο
θψδηθεο πξαθηηθήο.
3.75 Σα ζηεζαία απφ γπαιί πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα
ελαξκνληζκέλα πξφηππα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ ελ ιφγσ ρξήζε νχησο ψζηε ζε
πεξίπησζε πνπ ζπάζνπλ λα κελ πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκφ απφ ζξαχζκαηα.
3.76 Σα κέξε ηνπ θηηξίνπ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ρψξνο εξγαζίαο,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζηεζαία πνπ
λα πιεξνχλ ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Διάρηζησλ Πξνδηαγξαθψλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
Καλνληζκψλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.
3.77 Σα άθξα δαπέδσλ, νξφθσλ ή ξακπψλ ζηα νπνία δηαθηλνχληαη νρήκαηα πξέπεη
λα θέξνπλ ζηεζαία αζθαιείαο ηα νπνία λα κπνξνχλ λα αληηζηαζνχλ ζε εμσηεξηθέο
δπλάκεηο ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά επξσπατθά πξφηππα θαη ηνπο θψδηθεο πξαθηηθήο.
3.78 Σα θιηκαθνζηάζηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άηνκα κε αλαπεξία θαη άηνκα κε
κεησκέλε θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα έρνπλ ζπλερφκελνπο δηπινχο ρεηξνιηζζήξεο θαη απφ
ηηο δχν πιεπξέο, κε χςνο 0,70κ θαη 0,90κ. Σν χςνο ππνινγίδεηαη απφ ηελ αθκή ησλ
βαζκίδσλ κέρξη ην πάλσ κέξνο ηνπ ρεηξνιηζζήξα. Πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη θαη
θαηαζθεπαζκέλνη θαηά ηξφπν ψζηε λα αληέρνπλ ζε φιεο ηηο δπλάκεηο πνπ κπνξεί λα
εμαζθεζνχλ ζε απηνχο απφ πξφζθξνπζε ή απφηνκε έιμε κε ειάρηζηε αληνρή. Οη
ρεηξνιηζζήξεο πξέπεη λα έρνπλ ζηξνγγπιεκέλε ή ειιεηπηηθή δηαηνκή δηακέηξνπ 0,05κ ν
πάλσ θαη o θάησ 0,035-0,0 50κ. Ο ρεηξνιηζζήξαο πξέπεη λα πξνεμέρεη ζηε κηα πιεπξά
0,40κ απφ ην πξψην θαη ην ηειεπηαίν ζθαιί θαη λα έρεη ζηξνγγπιεκέλε, εξγνλνκηθή
κνξθή, γηα άλεηε ζπγθξάηεζε ηνπ ρξήζηε. Μεηαμχ ηνπ ρεηξνιηζζήξα θαη ηεο
επηθάλεηαο αγθχξσζεο ηνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεχζεξε απφζηαζε 0,05κ. Οη
ρεηξνιηζζήξεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη ρσξίο δηαθνπή ζηα ελδηάκεζα
πιαηχζθαια γηα λα κε δηαθφπηεηαη ε θίλεζε ηεο παιάκεο θαη πξέπεη λα είλαη
απαιιαγκέλνη απφ αηρκεξέο απνιήμεηο ή ζεκεία. Σν ειάρηζην θαζαξφ πιάηνο
ησλ ρεηξνιηζζήξσλ λα είλαη1,00κ (ρήκαηα 49-50).

1954

ρήκα 49- Γηπιόο
ρεηξνιηζζήξαο.

ρήκα 50- Γηαηνκέο
ρεηξνιηζζήξα.

3.79 Όπνπ ν ρεηξνιηζζήξαο βξίζθεηαη ζε εζνρή ηνίρνπ, απαηηείηαη ειεχζεξν χςνο
0,15κ πάλσ απφ απηφλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, ην πιάηνο ηεο θιίκαθαο κπνξεί λα
πεξηνξίδεηαη ζην 1,00κ (ρήκα 51).

ρήκα 51- Υεηξνιηζζήξαο ζε εζνρή ηνίρνπ,
όπνπ απαηηείηαη ειεύζεξε απόζηαζε ύςνπο
0,15κ.

1955

3.80 Οη ρεηξνιηζζήξεο πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηα παξαπιήζηα
ζηνηρεία, γηα ηελ αζθάιεηα αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία.
3.81 Οη ρεηξνιηζζήξεο ησλ ξάκπσλ έρνπλ ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο κε ηνπο
ρεηξνιηζζήξεο θιηκάθσλ.

Κύξηα είζνδνο, Θύξεο θαη Αλνίγκαηα
3.82 Σα αλνίγκαηα ζπξψλ θαη παξάζπξσλ πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε
λα πξνζηαηεύνπλ απφ ζχγθξνπζε, πξφζθξνπζε ή παγίδεπζε φινπο ηνπο ρξήζηεο
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα.
3.83 Γηα ηηο ζχξεο ππξαζθάιεηαο θαη δηφδσλ δηαθπγήο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
πεξηέρνληαη ζην Παξάξηεκα ΗV.
3.84 Οη ζπξφκελεο εμψζπξεο θαη ζχξεο πξέπεη λα θέξνπλ κεραληζκφ πνπ λα κελ ηηο
αθήλεη λα δηαθεχγνπλ απφ ην νδεγφ θχιηζεο θαη λα έρνπλ νδεγφ ζηήξημεο πνπ λα
απνηξέπεη ηελ πηψζε ηνπο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηήξημεο ή
εθηξνρηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θχιηζεο.
3.85 Οη εμψζπξεο θαη νη ζχξεο πνπ αλνίγνπλ πξνο ηα πάλσ πξέπεη λα θέξνπλ
ζχζηεκα πνπ λα απνηξέπεη ηελ πηψζε ηνπο κε ηξφπν πνπ λα πξνθαιεί ηξαπκαηηζκφ.
3.86

Οη εμψζπξεο θαη νη ζχξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ειεθηξηζκφ πξέπεη λα θέξνπλ:



κεραληζκνχο πνπ λα απνηξέπνπλ ηνλ ηξαπκαηηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα
παγηδεπηνχλ ζε απηέο, φπσο π.ρ. επαίζζεην, ζηελ πίεζε, άθξν ηεο πφξηαο πνπ
λα δηαρεηξίδεηαη ην θνπκπί παξνρήο ειεθηξηζκνχ∙



θνπκπί έθηαθηεο αλάγθεο ζε επδηάθξηην ζεκείν∙



πξφλνηα γηα άλνηγκα δηα ρεηξφο ή απηφκαην άλνηγκα ζε πεξίπησζε δηαθνπήο
ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.

3.87 Σα κέξε ησλ παξαζχξσλ, ησλ θεγγηηψλ θαη ησλ θσηαγσγψλ ηα νπνία
πξνεμέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 0,10κ ζε ρψξνπο δηαθίλεζεο αηφκσλ πξέπεη:


λα βξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ 2,00κ πάλσ απφ ην έδαθνο ζε νπνηαδήπνηε
ζηαζεξή ζέζε θαη αλ βξίζθνληαη (ρήκα 52)∙



λα ηνπνζεηνχληαη θνληά ζε απηά, ζηνηρεία πνπ λα απνηξέπνπλ νπνηνδήπνηε
άηνκν λα ζπγθξνπζηεί καδί ηνπο, π.ρ. πξνζηαηεπηηθφ θηγθιίδσκα ή αλψκαιε
αλνδηθή επηθάλεηα (ρήκα 53).

1956

ρήκα 52

ρήκα 53

3.88 Οη εμψζπξεο θαη νη ζχξεο πνπ είλαη αλνηγφκελεο θαη βξίζθνληαη ζηηο θχξηεο νδνχο
δηαθίλεζεο, εηδηθά απηέο πνπ αλνίγνπλ θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο θαη δελ έρνπλ
νπνηνδήπνηε πιατλφ πιαίζην ή παξαπέηαζκα απφ γπαιί, πξέπεη λα θέξνπλ ζηελ
θαηάιιειε ζέζε θαη ζην θαηάιιειν κέγεζνο αλνίγκαηα κε γπαιί πνπ λα επηηξέπνπλ
ζηνλ ρξήζηε λα έρεη νπηηθή επαθή θαη κε ηηο δχν πιεπξέο ηεο νδνχο δηαθίλεζεο.
3.89 Γηα λα κεησζεί ν πην πάλσ θίλδπλνο ην γπαιί πνπ ζα ηνπνζεηεζεί πξέπεη:


λα είλαη γπαιί αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηα ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα∙



λα είλαη εληζρπκέλν ή ζε άλνηγκα ην νπνίν λα έρεη κέγηζην πιάηνο κεηαμχ ησλ
δηαρσξηζηηθψλ αθίδσλ 0,25κ θαη κέγηζην εκβαδφλ 250η.ρηι. Οπνηνδήπνηε
εληζρπκέλν (annealed) γπαιί πξέπεη λα έρεη πάρνο ην ιηγφηεξν 6ρηι (ρήκα 54)∙



λα είλαη πξνζηαηεπκέλν απφ κφληκν παξαπέηαζκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα κελ
αθήλεη αληηθείκελν δηακέηξνπ 0,075κ λα πεξάζεη δηακέζνπ ησλ αλνηγκάησλ ηνπ,
λα είλαη ηζρπξά θαηαζθεπαζκέλν θαη λα είλαη δχζθνιν ζηελ αλαξξίρεζε (ρήκα
55).

1957

ρήκα 54

ρήκα 55

3.90 ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο κεγάισλ επηθαλεηψλ απφ γπαιί π.ρ. ζε ηνίρνπο ή
βηηξίλεο
θαηαζηεκάησλ,
ζηνπο
παινπίλαθεο
πνπ
εθαξκφδνληαη
ζε
κπαληέξεο/ληνπζηέξεο ή ζε παηψκαηα ην γπαιί πξέπεη λα είλαη ηέηνηνπ ηχπνπ ψζηε λα
ζπάδεη κε αζθαιή ηξφπν ζχκθσλα ηα θαζνξηζκέλα ελαξκνληζκέλα επξσπατθά
πξφηππα.
3.91 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη επηθάλεηεο απηέο δελ είλαη επδηάθξηηεο ζηνπο ρξήζηεο
ηνπ θηηξίνπ κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν π.ρ. πιαίζην ή θνξλίδα, ε πηζαλφηεηα
πξφθιεζεο αηπρήκαηνο απφ πξφζθξνπζε πξέπεη λα κεηψλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ή
ράξαμε ζε απηφ ζήκαλζεο ε νπνία λα πξνεηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε γηα ηελ χπαξμε
δηάθαλεο επηθάλεηαο. Ζ ζήκαλζε πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 0,75κ θαη 1,50κ απφ
ην δάπεδν θαη ζε θαζνξηζκέλεο απνζηάζεηο ε κηα απφ ηελ άιιε. Πεξηπηψζεηο γηα ηηο
νπνίεο δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζεί ζήκαλζε πεξηιακβάλνληαη ζηα ρήκαηα 56 -58.

1958

ρήκα 56

ρήκα 57

1959

ρήκα 58- Θύξα κε αλαγλσξηζηηθή ηαηλία ζήκαλζεο.
3.92 Σα παξάζπξα, νη θεγγίηεο θαη νη θσηαγσγνί πνπ πξννξίδνληαη γηα λα αλνίγνπλ
πξέπεη λα θέξνπλ θαηάιιεινπο κεραληζκνχο νχησο ψζηε ην άλνηγκα, ην θιείζηκν θαη
νπνηαδήπνηε άιιε ξχζκηζε ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη κε αζθάιεηα. Γηα δηεπθφιπλζε ησλ
αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ ηξνρνθάζηζκα ε θάησ πιεπξά ηνπ παξάζπξνπ
(πνδηά) θαη νη κεραληζκνί ξχζκηζεο ηνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε χςνο φρη κεγαιχηεξν
απφ 1,10κ. απφ ην πάησκα (ρήκα 59).

1960

ρήκα 59

1961

3.93 Σα αλνίγκαηα απφ γπαιί πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
παξέρεηαη αζθαιήο κφληκε πξφζβαζε ζηα άηνκα πνπ ζα πξέπεη λα ηα θαζαξίζνπλ.
ηελ αληίζεηε πεξίπησζε πξέπεη λα παξέρνληαη δηεπθνιχλζεηο φπσο:


ην κέγεζνο ηνπ αλνίγκαηνο λα είλαη ηέηνην ψζηε ε εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα λα
κπνξεί λα θαζαξίδεηαη κε αζθάιεηα απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ (ρήκα 60∙)



λα παξέρεηαη ζηαζεξή επίπεδε επηθάλεηα ζε θαηάιιειν ζεκείν ε νπνία λα
επηηξέπεη ηε ρξήζε θηλεηήο ζθάιαο χςνπο κέρξη 9,00κ. Γηα θηλεηή ζθάια χςνπο
απφ 6,00-9,00κ πξέπεη λα παξέρνληαη θαηάιιεια ζεκεία ζηεξέσζεο ηεο
ζθάιαο (ρήκα 61) ∙



λα παξέρεηαη πεδνδξφκην πιάηνπο 0,40κ ην νπνίν λα έρεη ζηελ αλνηθηή πιεπξά
θηγθιίδσκα χςνπο ηνπιάρηζηνλ 1,10κ (ρήκα 62) ∙



λα παξέρεηαη εηδηθφο εμνπιηζκφο ν νπνίνο λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο
εηδηθψλ ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο∙



λα παξέρεηαη ρψξνο γηα ηελ αλέγεξζε θηλεηψλ ηθξησκάησλ.

ρήκα 60

ρήκα 60

1962

ρήκα 61
ρήκα 61

ρήκα 62
ρήκα 62

3.94 Οη πφξηεο εηζφδνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, πξέπεη λα
επηηξέπνπλ ηελ πξνζπέιαζε ζηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ
ηξνρνθάζηζκα. Μπξνζηά απφ ηηο θχξηεο εηζφδνπο ηνπ θηηξίνπ, ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη
εμσηεξηθά, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεχζεξνο επίπεδνο ρψξνο ειηγκνχ αλαπεξηθνχ
ηξνρνθαζίζκαηνο 1,50Υ1,50κ. ην ρψξν πξέπεη λα ππάξρεη δηάρπηνο θσηηζκφο
ηνπιάρηζηνλ 150 lux.
3.95 Οη ζχξεο θαη νη κεραληζκνί ηνπο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
κελ ππάξρνπλ αηρκεξά ζεκεία πνπ λα δεκηνπξγνχλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ ζην
ρξήζηε.
3.96 Όπνπ ππάξρνπλ πεξηζηξνθηθέο ζχξεο πξέπεη λα ππάξρεη δίπια θαη πξνζβάζηκε
αλνηγφκελε ζχξα (ρήκα 63).

1963

ρήκα 63- Όπνπ ππάξρνπλ πεξηζηξνθηθέο ζύξεο λα ππάξρεη παξαπιεύξσο
πξνζβάζηκε αλνηγόκελε ζύξα.
3.97 Οη ζχξεο κε αηζζεηήξεο, πξέπεη λα αλνίγνπλ έγθαηξα, ν ρξφλνο αλνίγκαηνο λα
επηηξέπεη ηε δηέιεπζε αηφκσλ κε πξφβιεκα θίλεζεο θαη λα έρνπλ απηφκαην ζχζηεκα
αζθαιείαο πνπ λα εκπνδίδεη ην θχιιν λα θιείλεη κε θίλδπλν λα παγηδεχεη ηα δηεξρφκελα
άηνκα.
3.98 ηε κία άθξε ηεο ζχξαο απφ ηελ πιεπξά ηεο ρεηξνιαβήο πξέπεη λα αθήλεηαη
αλεκπφδηζηε απφζηαζε γηα ηελ άλεηε πξνζέγγηζε αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο
ειάρηζηνπ πιάηνπο:


0,60κ γηα ηε ζχξα εηζφδνπ ζε θηίξηα ζπλάζξνηζεο θνηλνχ (ρήκα 64)∙



0,30κ γηα ηε ζχξα εηζφδνπ πνιπθαηνηθηψλ πνπ ππάξρνπλ γξαθεία θαη ζηηο
εηζφδνπο ησλ γξαθείσλ (ρήκα 65).

ρήκα 64- Θύξα ζε ρώξνπο
ζπλάζξνηζεο θνηλνύ κε ειεύζεξε
απόζηαζε 0,60κ από ηνλ ηνίρν.

ρήκα 65- Θύξα κε ειεύζεξε
απόζηαζε ν,30κ από ηνλ ηνίρν ζε
πνιπθαηνηθίεο κε γξαθεία θαη ζε
εηζόδνπο γξαθείσλ.

1964

3.99 Οη εμψζπξεο θαη νη εζσηεξηθέο ζχξεο πνπ είλαη αλνηγφκελεο θαη βξίζθνληαη ζηηο
θχξηεο νδνχο δηαθίλεζεο, εηδηθά απηέο πνπ αλνίγνπλ θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο πξέπεη
λα θέξνπλ αλνίγκαηα κε γπαιί ζε ειάρηζην χςνο 0,80κ πνπ λα επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε
ηξνρνθαζίζκαηνο λα έρεη νπηηθή επαθή θαη κε ηηο δχν πιεπξέο ηεο δηφδνπ, εηδηθά ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ηα παξάπιεπξα αλνίγκαηα ή παξαπεηάζκαηα είλαη αδηαθαλή. ηελ
πεξίπησζε πνπ ε ζχξα απνηειείηαη απφ δχν θχιια, ην έλα πξέπεη λα έρεη ειάρηζην
ειεχζεξν πιάηνο 0,85κ θαη κέξνο ηεο ζχξαο πξέπεη λα δηαζέηεη δηαθαλέο γπαιί.
3.100 Ζ ζχξα εηζφδνπ γξαθείσλ πξέπεη λα έρεη ειάρηζην ειεχζεξν πιάηνο 0,90κ,
κεηξνχκελν κεηαμχ ησλ πιαηζίσλ ή ησλ παξαζηαηψλ.
3.101 Οη θάζεο ησλ ζπξψλ πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο απφ ηνλ ηνίρν ή ην
ζπξφθπιιν, ψζηε λα είλαη εχθνινο ν εληνπηζκφο ηεο ζχξαο απφ άηνκα κε κεησκέλε
φξαζε.
3.102 Ο κεραληζκφο απηφκαηεο επαλαθνξάο πξέπεη λα έρεη κέγηζηε δχλακε
αληίζηαζεο 20N. Οη ρεηξνιαβέο ζπξψλ πξέπεη λα έρνπλ εξγνλνκηθφ ζρήκα Π ή Γ (φρη
ζθαηξηθνχ ηχπνπ) θαη λα έρνπλ ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηε ζχξα, ψζηε λα
δηεπθνιχλνληαη ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία (ρήκα 66).

1965

ρήκα 66- Θύξα κε γπαιί αζθαιείαο. Οη πηλαθίδεο
θαη θάζα δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο από ηνλ ηνίρν.
3.103
Οη κεγάιεο επηθάλεηεο γπαιηψλ πξέπεη λα έρνπλ ρακειφ ζπληειεζηή
αληαλάθιαζεο, γηα λα πξνζηαηεχνπλ απφ ελνριεηηθέο αληαλαθιάζεηο ηα άηνκα κε
νπηηθή αλαπεξία.
3.104 ε φιεο ηηο ζχξεο πνπ δελ δηαζέηνπλ κεραληζκφ απηφκαηεο επαλαθνξάο,
απαηηείηαη εμσηεξηθά, επηπιένλ, νξηδφληηα ρεηξνιαβή κήθνπο 0,40-0,60κ ζην χςνο ηεο
ρεηξνιαβήο αλνίγκαηνο, πνπ λα δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο αλαπεξηθνχ
ηξνρνθαζίζκαηνο λα θιείλνπλ ηε ζχξα θαηά ηελ έμνδφ ηνπο. ηηο ζχξεο πνπ αλνίγνπλ
εμσηεξηθά, ε πην πάλσ ρεηξνιαβή ηνπνζεηείηαη ζην εζσηεξηθφ κέξνο ηεο ζχξαο (ρήκα
67).

ρήκα 67- Θύξα κε επηπιένλ νξηδόληηα ρεηξνιαβή.

1966

Σάπεηεο ζηελ είζνδν ησλ θηηξίσλ
3.105 Οη ηάπεηεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο εηζφδνπο ησλ θηηξίσλ πξέπεη λα βξίζθνληαη
ζε θαιπκκέλν ρψξν, ψζηε λα πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο φια ηα άηνκα
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα απφ νιίζζεζε ιφγσ απμεκέλεο πγξαζίαο ηνπ ηάπεηα.
3.106 Πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλνη ψζηε λα κελ εκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε
αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ θαη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε:
 λα βπζίδνληαη ζε πιαίζην ζην δάπεδν θαη λα είλαη ζπλεπίπεδνη κε απηφ∙


λα κελ είλαη καιαθνί, γηα λα κελ παγηδεχνληαη ζε απηνχο νη ηξνρνί ηνπ
αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο.

Καηώθιηα ζηελ είζνδν ησλ θηηξίσλ
3.107 Σα θαηψθιηα ησλ ζπξψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαιπκκέλν ρψξν λα είλαη
ζπλεπίπεδα κε ηα εθαηέξσζελ δάπεδα.
3.108 Σα θαηψθιηα ησλ ζπξψλ ζε αθάιππην ρψξν πξέπεη λα έρνπλ κέγηζην χςνο
0,010κ ην νπνίν λα έρεη ζηξνγγπιεκέλε αθκή κε αθηίλα ≥ ½ ηνπ χςνπο.

Γηάδξνκνη
3.109 Οη δηάδξνκνη πξέπεη ζε φιν ην κήθνο ηνπο λα είλαη απαιιαγκέλνη απφ
πξνεμέρνληα αληηθείκελα ή ζηελψκαηα γηα λα πξνζηαηεχνπλ απφ ην θίλδπλν
πξφζθξνπζεο, πηψζεο ή νιίζζεζεο θαηά ηε δηέιεπζε φινπο ηνπο ρξήζηεο
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα.
3.110 Σν πιάηνο ησλ δηάδξνκσλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,50κ. κε εμαίξεζε ηα
θηίξηα πνπ παξέρνπλ ηαηξηθή θξνληίδα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη δηάδξνκνη πξέπεη λα
έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 2,10κ. (ρήκα 68).

ρήκα 68- Γηάδξνκνο πιάηνπο 1,50.
3.111 O θσηηζκφο ζηνπο δηαδξφκνπο δελ πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξνο απφ 100 lux.
3.112 Σν πιάηνο ησλ δηαδξφκσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δίνδνη δηαθπγήο
πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΗV.
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Πξνζάιακνη
3.113 Οη πξνζάιακνη θιηκαθνζηαζίσλ θαη αλειθπζηήξσλ πξέπεη είλαη ειεχζεξνη απφ
εκπφδηα γηα λα πξνζηαηεχνπλ απφ ην θίλδπλν πηψζεο, νιίζζεζεο ή πξφζθξνπζεο
φινπο ηνπο ρξήζηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε
κεησκέλε θηλεηηθφηεηα (ρήκα 69).

ρήκα 69- Πξνζάιακνη
Παξαδείγκαηα πξνζαιάκσλ θηηξίσλ κε ρξήζε θνηλνύ
κε αλεκπόδηζηε απόζηαζε κήθνπο 1,50κ γηα ηνπο ειηγκνύο
ηξνρνθαζίζκαηνο.
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3.114 Οη πξνζάιακνη πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην πιάηνο 1,50κ θαη ηθαλνπνηεηηθφ
κήθνο, έηζη ψζηε ζε ζπλάξηεζε κε ην πιάηνο ηνπ αλνηγφκελνπ θχιινπ παξαθείκελνπ
αλνίγκαηνο, λα παξακέλεη ειεχζεξε επηθάλεηα κήθνπο 1,50κ γηα ηε δηέιεπζε θαη ηνπο
ειηγκνχο ηνπ αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο (ρήκα 70).

ρήκα 70 Πξνζάιακνο αλειθπζηήξα 1,50κ από
απέλαληη ηνίρν.
3.115 Οη δηάδξνκνη θαη νη πξνζάιακνη ησλ θιηκαθνζηαζίσλ πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην
θσηηζκφ 200 lux ή ειάρηζην αλαθιψκελν θσηηζκφ 45 lux.
Αλειθπζηήξεο
3.116 Οη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη ψζηε λα
πξνζηαηεχνπλ απφ πξφζθξνπζε, πηψζε ή νιίζζεζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα.
3.117 Οη αλειθπζηήξεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξφλνηεο ησλ πξνηχπσλ ΔΝ 81-1EN
81-1:1998-Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 1: Electric lifts,
ΔΝ 81-2 EN 81-2:1998-Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 2:
Hydraulic lifts θαη ΔΝ 81-70-Safety rules for the construction and installations of lifts Particular applications for passenger and good passengers lifts - Part 70: Accessibility
to lifts for persons including persons with disability θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ή
αληηθαηαζηάζεηο απηψλ.
3.118 Σνπιάρηζηνλ έλαο αλειθπζηήξαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά αηφκσλ
πξέπεη λα είλαη πξνζπειάζηκνο θαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε απφ άηνκα κε αλαπεξία θαη
άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ 3.1213.137.
Πξνδηαγξαθέο εθηόο ζαιάκνπ
3.119 Ζ ειάρηζηε θαζαξή απφζηαζε απφ ην άλνηγκα ηνπ αλειθπζηήξα κέρξη ηνλ
απέλαληη ηνίρν πξέπεη λα είλαη 1,50κ.

1969

3.120 ηνπο αλειθπζηήξεο πξέπεη λα ππάξρεη ερεηηθή αλαγγειία θαη νπηηθή ζήκαλζε
άθημεο ηνπ ζαιάκνπ, θαζψο θαη ερεηηθή ελεκέξσζε ηεο θαηεχζπλζεο πνπ έρεη ν
αλειθπζηήξαο.
3.121 Πξέπεη λα ππάξρεη θσλεηηθή αλαγγειία ησλ νξφθσλ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή
γιψζζα. Ζ πξνθνξηθή αλαθνίλσζε πξέπεη λα είλαη άκεζε (ρξεζηκνπνίεζε ηεο
αλζξψπηλεο θσλήο) ή έκκεζε (ζπλζεηηθή θσλή, εθπεκπφκελε απφ εηδηθφ κέζν).
3.122 Μπξνζηά απφ ηελ είζνδν ηνπ αλειθπζηήξα πξέπεη λα ππάξρεη ισξίδα πιάηνπο
0,60κ δηαθνξεηηθήο πθήο θαη ρξψκαηνο απφ ην παξαθείκελν δάπεδν (ρήκα 71).

ρήκα 71- Αλειθπζηήξαο ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 1,10Υ1,40κ κε ηελ είζνδν
πάληα ζηε κηθξή πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ θαη αλάγιπθε πξνεηδνπνηεηηθή ισξηδα
θαη αλάγιπθε πξνεηδνπνηεηηθή ισξίδα πιάηνπο 0,60κ.
3.123 Oη ζχξεο ή ην πιαίζην πεξηκεηξηθά πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηηο
παξαθείκελεο επηθάλεηεο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία.
3.124 Ο πίλαθαο ειέγρνπ θιίζεσλ ηνπ αλειθπζηήξα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο
0,90-1,10κ απφ ην πάησκα αθξηβψο δίπια απφ ηελ είζνδν. Σα γξάκκαηα, νη αξηζκνί
θαη ηα ζχκβνια πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε αλάγιπθνπο γξαθηθνχο ραξαθηήξεο θαη ζε
γξαθή Μπξέτγ.
3.125 ε πεξίπησζε πνπ ην θηίξην αθνξά ρψξν λνζειείαο (λνζνθνκείν, θιηληθή), νη
εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ αλειθπζηήξα πνπ εμππεξεηεί θνξεία πξέπεη
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,20κ κήθνο θαη 1,10κ πιάηνο, κε ζχξα θαζαξνχ αλνίγκαηνο
1,10κ.
Πξνδηαγξαθέο εληόο ηνπ ζαιάκνπ
3.126 Οη ειάρηζηεο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ζαιάκνπ πξέπεη λα είλαη 1,10κ πιάηνο θαη
1,40κ κήθνο. ηνπο αλειθπζηήξεο κε ηελ πην πάλσ δηάζηαζε, νη νπνίνη δελ
επηηξέπνπλ ηελ πιήξε ζηξνθή ηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο, πξέπεη λα ππάξρεη θαζξέθηεο
απφ θξχζηαιιν αζθαιείαο ζην ηνίρσκα απέλαληη απφ ηελ είζνδν, ψζηε ν ρξήζηεο
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αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο λα έρεη νπηηθή επαθή κε ηελ είζνδν, γηα λα κπνξεί λα
δηαθξίλεη ηπρφλ εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ θαηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην ζάιακν (ρήκα 71).
3.127 Ζ ζχξα εηζφδνπ ηνπ αλειθπζηήξα πξέπεη λα έρεη θαζαξφ άλνηγκα ηνπιάρηζηνλ
0,80κ θαη ηνπνζεηείηαη πάληα ζηε κηθξή πιεπξά ηνπ ζαιάκνπ. Ο ρξφλνο πνπ νη ζχξεο
παξακέλνπλ αλνηθηέο πξέπεη λα είλαη αξθεηφο ψζηε λα επηηξέπεη ζε άηνκα πνπ
βαδίδνπλ αξγά, λα πεξάζνπλ εγθαίξσο.
3.128 Γελ πξέπεη λα ππάξρεη πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ δαπέδνπ ηνπ ζαιάκνπ
ηνπ αλειθπζηήξα θαη ηνπ δαπέδνπ ηνπ πξνζαιάκνπ.
3.129 Δληφο θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ζαιάκνπ πξέπεη λα ππάξρεη ρεηξνιηζζήξαο ζε χςνο
0,80-0,90κ απφ ην δάπεδν, πνπ λα έρεη έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηα παξαθείκελα
ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ.
3.130 Σα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ πξέπεη λα έρνπλ επηθάλεηα καη, γηα λα
κελ πξνθαιεί αληαλάθιαζε θαη λα εκπνδίδεη ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία.
3.131 Σν δάπεδν ηνπ ζαιάκνπ πξέπεη λα είλαη αληηνιηζζεηηθφ θαη λα κε πξνθαιεί
αληαλαθιάζεηο.
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3.132 Ο πίλαθαο ειέγρνπ θιήζεσλ ηνπ αλειθπζηήξα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο
0,90-1,10κ απφ ην πάησκα αθξηβψο δίπια απφ ηελ είζνδν. Πξέπεη λα έρεη ειάρηζηε
αληίζεζε θσηεηλφηεηαο κε ηνλ ηνίρν 0,4. Σα γξάκκαηα, νη αξηζκνί θαη ηα ζχκβνια
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε αλάγιπθνπο γξαθηθνχο ραξαθηήξεο θαη ζε γξαθή Μπξέηγ
(ρήκα 72).

ρήκα 72- Υεηξηζηήξηα ηνπ αλειθπζηήξα ζε νξηδόληηα
ηνπνζέηεζε, κε αλάγιπθε έλδεημε ζε γξαθή Μπξέηγ.
3.133 Δληφο ηνπ ζαιάκνπ λα ππάξρεη θσλεηηθή αλαγγειία ησλ νξφθσλ ζηελ ειιεληθή
θαη αγγιηθή γιψζζα. Ζ πξνθνξηθή αλαθνίλσζε λα είλαη άκεζε (ρξεζηκνπνίεζε ηεο
αλζξψπηλεο θσλήο) ή έκκεζε (ζπλζεηηθή θσλή, εθπεκπφκελε απφ εηδηθφ κέζν).
3.134 Πξέπεη λα ππάξρεη δηάρπηνο θσηηζκφο ηνπιάρηζηνλ 100 lux.
3.135 ηνπο αλειθπζηήξεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη εληφο ηνπ ζαιάκνπ ζπζθεπή γηα
επείγνπζεο θιήζεηο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πξνηχπνπ "EN 81-28:2003 Safety
rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and
goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts θαη ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ή ηηο αληηθαηαζηάζεηο απηνχ.
Υώξνη πλάζξνηζεο θνηλνύ
Δηδηθέο Απαηηήζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξία θαη άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα
3.136 Όινη νη ρψξνη πνπ δέρνληαη θνηλφ σο ζεαηέο ή αθξναηέο (π.ρ. ζέαηξα,
θηλεκαηνγξάθνη, ζηάδηα θ.ιπ.) πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλνη θαηάιιεια, ψζηε λα
κεηψλεηαη ν θίλδπλνο πξφθιεζεο αηπρεκάησλ ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα, απφ νιίζζεζε, πξφζθξνπζε ή πηψζε.
3.137 Αξηζκφο ζέζεσλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο γηα ρξήζε απφ
άηνκα κε αλαπεξηθφ ηξνρνθάζηζκα. Οη ζέζεηο απηέο δελ πξέπεη λα απνκνλψλνληαη ζε
έλα ρψξν, αιιά λα ππάξρνπλ ζε δηάθνξα επίπεδα θαη λα δηακνξθψλνληαη αλά δχν.
Πξέπεη λα είλαη δίπια απφ ζέζεηο γηα αξηηκειέο άηνκν πνπ πηζαλφλ λα ζπλνδεχεη ην
άηνκν κε αλαπεξία. Οη ζέζεηο απηέο πξέπεη επίζεο λα έρνπλ θαιή νπηηθή ηνπ ρψξνπ
(ρήκα 73).
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ρήκα 73- Παξάδεηγκα δηακόξθσζεο ζέζεσλ γηα άηνκα κε κεησκέλε
θηλεηηθόηεηα ζε ηξνρνθάζηζκα.
3.138 Οη ζέζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζην ρψξν θαηά ηξφπν ψζηε λα
παξέρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ.
3.139 Θέζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη θαη θνληά ζηε ζθελή,
γηα εμππεξέηεζε αηφκσλ κε νπηηθή ή αθνπζηηθή αλαπεξία.
3.140 Γηα ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνπο θαη άιινπο ρψξνπο παξαθνινχζεζεο ζεακάησλ ε
πξφλνηα γηα ζέζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ είλαη ρξήζηεο αλαπεξηθνχ
ηξνρνθαζίζκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πην θάησ αλαινγία:






κέρξη 50 ζέζεηο, 4 ζέζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξία∙
κέρξη 100 ζέζεηο, 6 ζέζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξία∙
κέρξη 200 ζέζεηο, 8 ζέζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξία∙
κέρξη 500 ζέζεηο, 14 ζέζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξία∙
γηα πέξαλ ησλ 500 ζέζεσλ, κηα επηπξφζζεηε ζέζε γηα άηνκα κε αλαπεξία γηα
θάζε 100 επηπιένλ ζέζεηο ζεαηψλ.

3.141 ηα ζηάδηα θαη ηνπο ινηπνχο ρψξνπο άζιεζεο πξέπεη λα ππάξρνπλ ζέζεηο γηα
αλαπεξηθά ηξνρνθαζίζκαηα εληαγκέλεο ζην ρψξν ησλ ζεαηψλ:






3 αλά 50 ζέζεηο∙
5 γηα 51 κέρξη 100 ζέζεηο∙
5 γηα 101 κέρξη 300 ζέζεηο∙
1 γηα 301 κέρξη 500 ζέζεηο∙
γηα ρψξνπο πέξαλ ησλ 500 ζέζεσλ απαηηνχληαη επηπιένλ 2% ρψξνη γηα
αλαπεξηθά ηξνρνθαζίζκαηα.

3.142 Οη ρψξνη πνπ δηαζέηνπλ ζθελή ή βάζξν νκηιεηψλ, πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη
θαηάιιεια ψζηε λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα γηα ηελ άλνδν ηξνρνθαζίζκαηνο ζηε ζθελή
ή ην βάζξν.
3.143 Πξφζβαζε αηφκσλ πνπ δηαθηλνχληαη κε αλαπεξηθφ ηξνρνθάζηζκα πξέπεη λα
ππάξρεη ζηα παξαζθήληα/θακαξίληα/απνδπηήξηα, φπνπ απηά ππάξρνπλ, κε δπλαηφηεηα
ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο απηνχ ηνπ Παξαξηήκαηνο.
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3.144 ηηο αίζνπζεο αλαςπρήο, ζεακάησλ θ.ιπ. πξέπεη λα ππάξρεη ζχζηεκα
ερνπξνζηαζίαο απφ ηελ ερεηηθή αλάθιαζε, γηα λα δηεπθνιχλνληαη ηα άηνκα κε νπηηθή
αλαπεξία, λα αληηιακβάλνληαη ην ρψξν.
3.145 Γηα αίζνπζεο δηαιέμεσλ, ζεακάησλ, ζπλαπιηψλ θ.ιπ. πξέπεη λα ππάξρεη
πξφβιεςε γηα ζχζηεκα επαγσγηθψλ βξφγρσλ (induction loop) ή ζχζηεκα κε
ππέξπζξν ζήκα εθπνκπήο, πνπ επηηξέπεη ζηα άηνκα κε αθνπζηηθή αλαπεξία λα αθνχλ
θαιχηεξα εληζρχνληαο ην ζήκα ησλ αθνπζηηθψλ ηνπο.
3.146 Οη ζάιακνη κεηαθξαζηψλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν θσηηζκφ ψζηε νη
κεηαθξαζηέο λνεκαηηθήο γιψζζαο λα θσηίδνληαη επαξθψο, θαη λα είλαη νξαηνί απφ
άηνκα κε αθνπζηηθή αλαπεξία.
3.147 Οη πάγθνη εμππεξέηεζεο, ππνδνρήο θαη πιεξνθνξηψλ, πξέπεη λα έρνπλ έλα
κέξνο ηνπο θαηάιιεια δηακνξθσκέλν γηα λα εμππεξεηεί άηνκα κε αλαπεξία θαη άηνκα
κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηξνρνθάζηζκα. Ο πάγθνο πξέπεη λα έρεη
κήθνο ηνπιάρηζηνλ 1,00κ , πιάηνο 0,60κ θαη χςνο 0,80κ , κε ειεχζεξν χςνο θάησ απφ
ηνλ πάγθν 0,70κ. Γηα ηα άηνκα κε αθνπζηηθή αλαπεξία πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθφο
εληζρπηήο ν νπνίνο λα ηα βνεζά λα αθνχλ θαιχηεξα ην άηνκν πνπ ηνπο εμππεξεηεί
εληείλνληαο ηελ έληαζε ηεο θσλήο θαη θηιηξάξνληαο ηνπο γχξσ ζνξχβνπο. Θα πξέπεη
λα ππάξρεη επίζεο ζπζθεπή ηειεθψλνπ (telecommunication device for the deaf - TDD),
κε ελζσκαησκέλε γξαθνκεραλή πνπ βνεζά ζηελ επηθνηλσλία φζσλ έρνπλ πξφβιεκα
νκηιίαο. Ο θσηηζκφο ζην ρψξν πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200 lux ελψ ζην ζεκείν
πνπ βξίζθεηαη ν πάγθνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 350 lux (ρήκαηα 74-75).

ρήκα 74-. Πάγθνο εμππεξέηεζεο
αηόκσλ κε αλαπεξία.

ρήκα 75- Πάγθνο εμππεξέηεζεο
αηόκσλ κε αλαπεξία κε εζνρή γηα
ηα ππνπόδηα ηνπ
ηξνρνθαζίζκαηνο.

3.148 Όπνπ ππάξρνπλ πάγθνη εμππεξέηεζεο, ππνδνρήο θαη πιεξνθνξηψλ, πξέπεη λα
επηθνιιάηαη ζην δάπεδν «νδεγφο ηπθιψλ» πνπ ζα νδεγεί ζην κέξνο ηνπ πάγθνπ πνπ
πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ άηνκα κε αλαπεξία. ε πεξίπησζε πνπ ην πάησκα είλαη
πθηζηάκελν, ν «νδεγφο ηπθιψλ» κπνξεί λα επηθνιιεζεί ζην πθηζηάκελν δάπεδν, απφ
πιηθφ ζε έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηε ινηπή επίζηξσζε θαη δηαθνξεηηθήο πθήο
απφ ην ππφινηπν δάπεδν.
3.149 Όπνπ ππάξρνπλ απνδπηήξηα θαη ληνπο γηα ην θνηλφ/αζιεηέο/άηνκα πνπ
ιακβάλνπλ κέξνο ζε παξάζηαζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα θαηάιιειν, γηα άηνκα κε
αλαπεξία, γηα θάζε θχιν.

Ξελνδνρεία – Σνπξηζηηθά θαηαιύκαηα

1974

3.150 Γηα μελνδνρεία θαη ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα κέρξη 200 δσκαηίσλ πνζνζηφ 5%
ησλ δσκαηίσλ, κε ειάρηζην αξηζκφ 2, πξέπεη λα είλαη εηδηθά δηαξξπζκηζκέλα γηα λα
θηινμελνχλ ρξήζηεο αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο. Πέξαλ ησλ 200 δσκαηίσλ
απαηηείηαη επηπιένλ 1 αλά 50 δσκάηηα (πνζνζηφ 2%).
3.151 ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ απαηηείηαη έλαο ρψξνο
πγηεηλήο ηχπνπ Α (3.202-3.218) ρσξίο δηάθξηζε θχινπ γηα λα εμππεξεηεί ρξήζηεο
αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο.
3.152 Ο δηάδξνκνο πνπ νδεγεί ζε δσκάηηα δηαξξπζκηζκέλα γηα άηνκα κε αλαπεξία
πξέπεη λα κελ είλαη επελδπκέλνο κε ραιί ή άιιν καιαθφ πιηθφ πνπ λα δπζρεξαίλεη ηελ
δηαθίλεζε ηξνρνθαζίζκαηνο.
3.153 Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία ζε μελνδνρεία πξέπεη λα είλαη
φζνη θαη ηα δσκάηηα πνπ είλαη δηακνξθσκέλα γηα άηνκα κε αλαπεξία, κε επηπιένλ 3
ρψξνπο ζηάζκεπζεο γηα επηζθέπηεο πνπ είλαη άηνκα κε αλαπεξία θαη λα
δηακνξθψλνληαη πιεζίνλ ηεο εηζφδνπ ηνπ μελνδνρείνπ.
3.154 ηελ πεξίπησζε δηακφξθσζεο παξαιηαθνχ κεηψπνπ, φπνπ είλαη δπλαηφ, λα
δηακνξθψλεηαη πνξεία ηξνρνθαζίζκαηνο κέρξη ηε ζάιαζζα απφ πιηθφ πνπ ζα
επηηξέπεη ηελ νκαιή δηαθίλεζε, θαη λα ππάξρεη ρψξνο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο
ρψξνο γηα ηελ είζνδν εηδηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο ζην λεξφ.

1975

3.155 Ζ ζχξα δσκαηίνπ κπνξεί λα έρεη θαζαξή δηάζηαζε 0,90κ θαη ε αληίζηαζε ηνπ
κεραληζκνχ απηφκαηεο επαλαθνξάο λα κελ είλαη κεγαιχηεξε ησλ 20N. Ο πξνζάιακνο
ηεο εηζφδνπ ζα πξέπεη λα έρεη ειάρηζην πιάηνο 1,20κ, γηα λα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε
ηξνρνθαζίζκαηνο λα πιεζηάζεη ηε ζχξα (ρήκα 76).

ρήκα 76- Παξάδεηγκα δηακόξθσζεο δσκαηίνπ μελνδνρείνπ όπνπ ν
πξνζάιακνο εηζόδνπ έρεη πιάηνο 1,20κ θαη ζην ρώξν ηνπ θπξίσο δσκαηίνπ
ππάξρεη ειεύζεξνο ρώξνο δηακέηξνπ 1,50κ γηα ηελ πιήξε ζηξνθή
ηξνρνθαζίζκαηνο.
3.156 Ο θσηηζκφο ηνπ δσκαηίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200 lux. Οη δηαθφπηεο
θσηηζκνχ ζηα δσκάηηα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε χςνο 0,80κ απφ ην δάπεδν. Σν ίδην
απαηηείηαη γηα ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο παξνρήο θιηκαηηζκνχ.
3.157 ηα δσκάηηα πξέπεη λα ππάξρεη αθνπζηηθή θαη νπηηθή εηδνπνίεζε ζπλαγεξκνχ
εθθέλσζεο ηνπ θηηξίνπ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο.
3.158 Ζ δηαξξχζκηζε ηνπ δσκαηίνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ειεχζεξν ρψξν
πεξηζηξνθήο ηξνρνθαζίζκαηνο δηακέηξνπ 1,50κ (βιέπε ζρήκα 76).
3.159 Σα πιηθά επέλδπζεο ηνπ δαπέδνπ θαη ν ηξφπνο ηνπνζέηεζεο ηνπο λα είλαη
ηέηνηα ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε άλεηε δηαθίλεζε ηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο αηφκνπ κε
αλαπεξία.
3.160 Σα κάληαια αζθαιείαο θαη νη κνρινί πνπ αλνίγνπλ ή αζθαιίδνπλ ηα παξάζπξα
ή ηηο πφξηεο ζηελ βεξάληα θαη απηά πνπ ξπζκίδνπλ ην χςνο θνπξηηλψλ λα είλαη
ηνπνζεηεκέλα ζε ρακειφ χςνο.
3.161 Σν χςνο ηνπ θαησθιίνπ ζε φια ηα αλνίγκαηα πξνο εμσηεξηθνχο ρψξνπο δελ
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν ησλ 0,010κ.
3.162 Ο ρψξνο πγηεηλήο πξέπεη λα έρεη ειάρηζην εκβαδφ 4,5κ2, λα αθνινπζεί ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο Α θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη γσληαθφ ηζφπεδν ληνπο
κε θιίζε 1,5% (ρήκα 77).

1976

ρήκα 77- Υώξνο πγηεηλήο δσκαηίνπ γηα
άηνκα κε αλαπεξία, κε ελζσκαησκέλν
ληνπο.
Αλαπηύμεηο ηνπξηζηηθώλ νηθηζκώλ θαη αγξνηνπξηζκνύ
3.163 Γηα αλαπηχμεηο ηνπξηζηηθψλ νηθηζκψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αλεμάξηεηεο θαηνηθίεο
δηαθνπψλ, εκηαλεμάξηεηεο θαηνηθίεο ή θαηνηθίεο ζπλερνχο δφκεζεο, θάζε κηα εθ ησλ
νπνίσλ έρεη ηε δηθή ηεο ζηέγε θαη ηε δηθή ηεο ηζφγεηα είζνδν, 10% εμ απηψλ ζα πξέπεη
λα δηακνξθψλνληαη ψζηε λα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ άηνκα κε αλαπεξία. ηα
ππφινηπα, δεδνκέλνπ φηη νη θιίζεηο ηνπ εδάθνπο ην επηηξέπνπλ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη
πξφλνηα θαηά ην ζρεδηαζκφ ψζηε ηα ηζφγεηα λα είλαη πξνζπειάζηκα απφ αλαπεξηθά
ακαμίδηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πξνζβάζηκνο ρψξνο πγηεηλήο θαη νη κεραληζκνί πνπ
αλνίγνπλ ηηο πφξηεο βεξαληψλ θαη ηα παξάζπξα λα ηνπνζεηνχληαη ρακειά.
3.164 Γηα κηθξέο αλαπηχμεηο αγξνηνπξηζκνχ ζε αλαθαηληδφκελα θηίξηα, φηαλ νη θιίζεηο
ηνπ εδάθνπο δελ επηηξέπνπλ πιήξε πξνζβαζηκφηεηα, πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί θαηά ην
δπλαηφλ ε δηαθίλεζε αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη
ζε έλα ηνπιάρηζηνλ δσκάηην εμνπιηζκέλν κε ρψξν πγηεηλήο γηα άηνκα κε αλαπεξία.

1977

Καηαζθελώζεηο δηαθνπώλ
3.165 Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο, νη πεδφδξνκνη θαη φινη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πξέπεη λα
είλαη δηακνξθσκέλνη θαηάιιεια γηα λα κπνξνχλ λα δηαθηλνχληαη ζε απηνχο κε
αζθάιεηα φινη νη ρξήζηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ
αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα.
3.166 Πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο ρψξνο πγηεηλήο ηχπνπ Α (3.202-3.218) κε
ελζσκαησκέλν ηζφπεδν ληνπο.
Κνιπκβεηηθέο δεμακελέο, δεκόζηεο θαη μελνδνρείσλ
3.167 Ηζρχνπλ θαη νη πξφλνηεο ησλ πεξί Κνιπκβεηηθψλ Γεμακελψλ Καλνληζκψλ.
Οξγαλσκέλεο παξαιίεο
3.168 Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αιπζίδα πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απφ
ην ρψξν ζηάζκεπζεο κέρξη ηε ζάιαζζα, κέζσ εηδηθψλ δηαδξφκσλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη
ε παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζην λεξφ.
Δζηηαηόξηα, θαθεηεξίεο θ.ά.
3.169 Γηα εζηηαηφξηα/θαθεηεξίεο κε εκβαδφλ κέρξη 65ηκ, πνπ είλαη εληαγκέλα ζε εληαίεο
αλαπηχμεηο, δελ απαηηείηαη απνθιεηζηηθφο ρψξνο πγηεηλήο γηα άηνκα κε αλαπεξία,
δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη δηακνξθσκέλνο ηέηνηνο ρψξνο ζην ίδην επίπεδν θαη ζε
απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε ησλ 40κ.
3.170 Γηα θαηαζηήκαηα πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε εηνηκαζία θαη παξάδνζε
έηνηκσλ γεπκάησλ δελ απαηηείηαη ρψξνο πγηεηλήο γηα άηνκα κε αλαπεξία.
3.171 Πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα ππάξρνπλ δηάδξνκνη δηαθίλεζεο
θαζαξνχ πιάηνπο 0,90κ γηα ηε δηαθίλεζε ηξνρνθαζηζκάησλ.
3.172 Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηξαπέδηα κε θαζαξφ χςνο 0,70κ, πνπ λα επηηξέπνπλ
ηελ εηζρψξεζε ηνπ ηξνρνθαζίζκαηνο, θαη κε ηα πφδηα δηακνξθσκέλα κε ηξφπν ψζηε
λα κελ εκπνδίδνπλ ηα ππνπφδηα ησλ ηξνρνθαζηζκάησλ. (ρσξίο θεληξηθή βάζε).
3.173 ην ρψξν ησλ θπιηθείσλ θαη ησλ εζηηαηνξίσλ απηφκαηεο εμππεξέηεζεο, πξέπεη
λα πξνβιέπεηαη θαη ηκήκα πάγθνπ κε χςνο 0,80κ απφ ην δάπεδν.

Δθπαηδεπηηθά θηίξηα
3.174 Πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία θαη αηφκσλ κε
κεησκέλε θηλεηηθφηεηα θαη εηδηθφηεξα ζηνπο ρξήζηεο αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο ζηηο
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηα γξαθεία, ηα εξγαζηήξηα, ηηο βηβιηνζήθεο, ηα απνδπηήξηα,
ηνπο πξνζβάζηκνπο ρψξνπο πγηεηλήο, ηνπο ρψξνπο ςπραγσγίαο θαη άζιεζεο θ.ιπ. Ο
αξηζκφο ησλ εηδηθψλ ρψξσλ γηα ηξνρνθαζίζκαηα θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο πνπ
παξέρεηαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο
Παξαξηήκαηνο. ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηα νπνία ζα θνηηνχλ παηδηά κε εηδηθέο

1978

αλάγθεο λα εθαξκφδνληαη νη πξφλνηεο ησλ πεξί Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Παηδηψλ κε
Δηδηθέο Αλάγθεο Καλνληζκψλ.
3.175 Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ εθπαηδεπηήξηνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα ην ρξεζηκνπνηνχλ, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ν
αλάινγνο αξηζκφο αλειθπζηήξσλ θαη λα δεκηνπξγείηαη ν αλάινγνο αξηζκφο δηαδξνκψλ
πξφζβαζεο.
3.176 Οη δηαδξνκέο πξφζβαζεο πξέπεη λα κελ έρνπλ πξνεμέρνληα αληηθείκελα θαη
φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ρεηξνιηζζήξεο γηα θαζνδήγεζε
αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία.
3.177 Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθφο ρψξνο (πεξίπνπ 1,50κ) κεηαμχ ησλ
επίπισλ, ψζηε άηνκν κε νπηηθή αλαπεξία λα κπνξεί λα πεξπαηά δίπια ζηνλ ζπλνδφ
ηνπ θαη νη ρξήζηεο ηξνρνθαζίζκαηνο λα έρνπλ αξθεηφ ρψξν γηα ηνπο ειηγκνχο.
3.178 Πξέπεη λα ειαρηζηνπνηείηαη ε ρξήζε ξακπψλ γηα κεγάιεο απνζηάζεηο.
3.179 Σνπιάρηζηνλ δχν ρψξνη πγηεηλήο Σχπνπ Α (3.202-3.218) πξέπεη λα βξίζθνληαη
ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηνπο αλειθπζηήξεο.
3.180 Όπνπ θνηηνχλ παηδηά 3 έσο 12 εηψλ, νη δηαζηάζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ρψξνπ
πγηεηλήο πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη αλάινγα. Ζ ιεθάλε πξέπεη λα έρεη χςνο 0,30 –
0,38κ αλαιφγσο ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ θαη ν άμνλαο λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 0,30
- 0,35κ απφ ηνλ ηνίρν.
3.181 Οη ρεηξνιαβέο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηα 0,50 - 0,63κ απφ ην δάπεδν.
3.182 ηηο αίζνπζεο δηαιέμεσλ θαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
κειέηε πξέπεη λα ππάξρεη ειάρηζηνο θσηηζκφο 300 lux.

1979

Σξάπεδεο θαη πλεξγαηηθά Ηδξύκαηα
3.183 Πξέπεη λα ππάξρεη επθξηλήο ζήκαλζε κε ην Γηεζλέο χκβνιν Πξνζβαζηκφηεηαο
πιεζίνλ ηεο εηζφδνπ, ην νπνίν λα θαηαηάζζεη ην θηίξην σο πξνζπειάζηκν γηα ρξήζηεο
ηξνρνθαζίζκαηνο.
3.184 Ζ ζχξα εηζφδνπ πξέπεη λα είλαη πξνζπειάζηκε απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο κε
αλαπεξία θαη αλ ππάξρεη κεραληζκφο επαλαθνξάο, απηφο λα έρεη αληίζηαζε φρη
κεγαιχηεξε ησλ 20 ΚN.
3.185 Όπνπ ηνπνζεηείηαη απηφκαηε ηακεηαθή κεραλή ηα ρεηξηζηήξηα πξέπεη λα
ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο 0,90 - 1,20κ απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ θαη λα
πξνβιέπεηαη νπσζδήπνηε ρψξνο κπξνζηά απφ ηε κεραλή γηα πξνζέγγηζε ησλ
ακαμηδίσλ θαη θαηάιιειεο εζνρέο γηα ηα ππνπφδηα ησλ ηξνρνθαζηζκάησλ.
Ννζνθνκεία - θιηληθέο, ρώξνη λνζειείαο θαη γεξνθνκεία
3.186 Πνζνζηφ 30% (κε ειάρηζην αξηζκφ 2) ησλ δσκαηίσλ λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ
πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηεπθνιχλζεηο γηα δηακνλή θαη πεξίζαιςε αηφκσλ
κε αλαπεξία θαη αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα.
3.187 ηα δσκάηηα αηφκσλ κε αλαπεξία θαη αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα πξέπεη:


Ζ ζχξα λα έρεη θαζαξφ πιάηνο 0,90κ θαη λα ππάξρεη απφ ηε κεξηά ηεο
ρεηξνιαβήο, ειεχζεξε απφζηαζε 0,30κ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηξνρνθαζίζκαηνο∙



λα ππάξρεη ν απαηηνχκελνο ρψξνο δηακέηξνπ 1,50κ γηα ηνπο ρεηξηζκνχο
ηξνρνθαζίζκαηνο θαη ειεχζεξνο δηάδξνκνο πιάηνπο 0,90κ δίπια απφ ην
θξεβάηη.

3.188 Ο ρψξνο πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο
ηχπνπ Β κε ελζσκαησκέλν ηζφπεδν ληνπο (παξ. 3.219-3.221).
3.189 Σα δσκάηηα γεξνθνκείσλ θαη ρψξσλ καθξάο δηακνλήο πξέπεη λα έρνπλ
πξνζβάζηκν ρψξν πγηεηλήο ηχπνπ Β κε ελζσκαησκέλν ληνπο (παξ. 3.219-3.221).

1980

Υώξνη Τγηεηλήο
Γεληθέο απαηηήζεηο
3.190 Οη ρψξνη πγηεηλήο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε ηξφπν ψζηε λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο
ρξήζηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα απφ πξφζθξνπζε, πηψζε ή νιίζζεζε (ρήκαηα 78-79).

ρήκα 78- Πιάγηνο ηξόπνο κεηαθνξάο

ρήκα 79- Πιάγηνο ηξόπνο κεηαθνξάο

1981

1
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Δκπνξηθά θέληξα θαη θαηαζηήκαηα
Γξαθεία
ηάδηα , Γπκλαζηήξηα, Γήπεδα θαη
Κνιπκβεηήξηα
Ηππφδξνκνη
Λνχλα Παξθ, θαηξηζηήξηα, Κέληξα
Παηγληδηψλ
Καθεηεξίεο, Δζηηαηφξηα, Καθελεία θαη
λαθ Μπαξ, Μππξαξίεο, Κακπαξέ θαη
άιιεο παξφκνηεο ρξήζεο
Κηλεκαηνγξάθνη θαη Θέαηξα

Ννζνθνκεία θαη Κιηληθέο

10.

Βξεθνθνκηθνί
θαη
ζηαζκνί
Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα

11.

Φξνληηζηήξηα

12.
13.
14.
15.
16.
17
18.

Βηβιηνζήθεο
Γηθαζηήξηα
Φπιαθέο
Υψξνη Λαηξείαο
Πξαηήξηα Πεηξειαηνεηδψλ
Βηνκεραληθέο Οηθνδνκέο
Ξελνδνρεία

9.

Παηδνθνκηθνί

120-500
>500
>6001
<125
125-650
>650*1
<650
>650*2,*3
<1253
>1253
<65
<250
>250
<500
ζέζεσλ
>500
ζέζεσλ
<25
θιηλψλ
>25
θιηλψλ
<300
>300
*1
>3
αηφκσλ

ΠΑΓΚΟ
ΦΡΟΝΣΗΓΑ
ΝΖΠΗΩΝ

ΝΣΟΤ

ΣΤΠΟΤ Β΄

ΣΤΠΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ

ΣΤΠΟΤ Α΄

Α/Α

ΔΜΒΑΓΟ [ηκ]

3.191 Οη ρψξνη πγηεηλήο πνπ βξίζθνληαη ζε θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο ρψξνη
εξγαζίαο πξέπεη λα πιεξνχλ θαη ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Διάρηζησλ Πξνδηαγξαθψλ
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηνπο ρψξνπο Δξγαζίαο Καλνληζκψλ. Ο αξηζκφο ησλ ρψξσλ
αλά θχιν θαζνξίδεηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ
δηαθηλνχληαη/εξγάδνληαη ζην ρψξν (Πίλαθαο 2).
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Υ
Υ
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Πίλαθαο 2- Υώξνη πγηεηλήο πνπ απαηηνύληαη γηα θηίξηα δεκόζηαο ρξήζεο
Σημειώζειρ :
*1 Ανά όποθο/ επίπεδο
*2 Ξεσυπιζηά για κάθε θύλο
*3 Οι δύο επιππόζθεηοι σώποι ηύπος Α΄ να διαθέηοςν και πάγκο θπονηίδαρ νηπίυν
*4 Για ηο κοινό
*5Για ηο πποζυπικό

3.192 Οη ρψξνη πγηεηλήο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πξέπεη λα:
 Δίλαη αλεμάξηεηνη ρσξίο δηάθξηζε θχινπ, γηα λα εμππεξεηνχλ άηνκα κε
αλαπεξία πνπ πηζαλφλ λα ρξεηάδνληαη βνήζεηα απφ ζπλνδφ αληίζεηνπ θχινπ ή
εληάζζνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (ζηηο
πεξηπηψζεηο ππάξρεη ήδε αλεμάξηεηνο ρψξνο πγηεηλήο)∙

1982



Όπνπ ππάξρνπλ δεκφζηα νπξεηήξηα αλδξψλ, λα ππάξρεη έλα γηα άηνκν κε
αλαπεξία ρξήζηε αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο, ζε χςνο 0,45κ απφ ην
δάπεδν(ρήκα 80)∙



Ζ ζχξα εηζφδνπ ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο πξέπεη λα αλνίγεη ζε πξνζάιακν ειαρίζησλ
δηαζηάζεσλ 1,50Υ1,50κ.

\

ρήκα 80- Οπξεηήξαο ρξήζηε αλαπεξηθνύ ηξνρνθαζίζκαηνο.
3.193 Ζ είζνδνο ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο πξέπεη έρεη θαζαξφ πιάηνο 0,90κ κεηαμχ ησλ
παξαζηαηψλ θαη λα αλνίγεη εμσηεξηθά ρσξίο φκσο λα εκπνδίδεη ηελ θπθινθνξία.
πξφκελε ζχξα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ρξήζε
αλνηγφκελεο ζχξαο δελ είλαη
εθηθηή. (ρήκα 81).

ρήκα 81 Αλνηγόκελε ζύξα.
3.194 Ζ ζχξα πξέπεη λα αλνίγεη εμσηεξηθά ρσξίο λα εκπνδίδεη ηελ θπθινθνξία ζην
παξαθείκελν δηάδξνκν (π.ρ. πξνο ηελ έμνδν θηλδχλνπ) θαη λα ππάξρεη κεραληζκφο
απηφκαηεο επαλαθνξάο κε αληίζηαζε 15 έσο 20 N.
3.195 Ζ ζχξα πξέπεη λα δηαζέηεη εζσηεξηθά, ζε χςνο 0,70κ απφ ην δάπεδν, νξηδφληηα
ρεηξνιαβή κήθνπο 0,60κ θαζψο θαη κεηαιιηθφ έιαζκα ζε χςνο κέρξη 0,25κ, γηα
πξνζηαζία ηεο ζχξαο απφ ηα ππνπφδηα ησλ ηξνρνθαζηζκάησλ (ρήκα 82).

1983

ρήκα 82- Θύξα ρώξνπ πγηεηλήο κε ρεηξνιαβή εζσηεξηθά,
γηα ηξάβεγκα ηεο ζύξαο
3.196 Πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθή θιεηδαξηά κε έλδεημε θαηάιεςεο ηνπ ρψξνπ πνπ λα
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλνηρζεί εμσηεξηθά απφ ππεχζπλν δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ ζηελ
πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο.
3.197 Δπηπξφζζεηα απαηηείηαη θνπδνχλη θιήζεο θνληά ζηε ιεθάλε γηα έθηαθηεο
πεξηπηψζεηο παξνρήο βνήζεηαο, ην νπνίν λα δηαζέηεη θνξδφλη κήθνπο κέρξη θαη 0,20κ
απφ ην δάπεδν, κε θσηεηλή έλδεημε πάλσ απφ ηελ εμσηεξηθή φςε ηεο ζχξαο ηνπ ρψξν.
Δπίζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχλδεζε κε ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ηνπ θηηξίνπ ε νπνία,
εθηφο απφ ερεηηθφ ζήκα, πξέπεη λα δηαζέηεη παξάιιεια θαη νπηηθή πξνεηδνπνίεζε γηα
ηα άηνκα κε αθνπζηηθή αλαπεξία.
3.198 Οη δηαθφπηεο θσηηζκνχ πξέπεη λα έρνπλ πιαθέηα κε κεγάιε επηθάλεηα, θαη λα
ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο 0,90 - 1,10κ απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ.
3.199 Πξέπεη λα ππάξρεη δηάρπηνο θσηηζκφο 100 έσο 200 lux.
3.200 Ο θαζξέθηεο ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κε ηελ θάησ αθκή ζηα
0,60κ έσο 1,00κ απφ ην δάπεδν, είηε πάλσ απφ ην ληπηήξα, είηε εθαξκνζκέλνο ζε
ηνίρν.
3.201 Οη ρψξνη πγηεηλήο δηαρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα
κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ, ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκνη ζηα άηνκα κε
αλαπεξία πνπ δηαθηλνχληαη κε αλαπεξηθφ ηξνρνθάζηζκα.

1984

Υώξνο πγηεηλήο ηύπνπ Α
3.202 Ο ρψξνο πγηεηλήο ηχπνπ Α έρεη ειάρηζην εκβαδφ 4,5ηκ. Σν ειάρηζην κήθνο πνπ
κπνξεί λα έρεη ε κηα δηάζηαζε είλαη 1,80κ (ρήκα 83).

ρήκα 83- Παξάδεηγκα δηακόξθσζεο ρώξνπ πγηεηλήο ηύπνπ Α κε ειάρηζηε
δηάζηαζε 1,85κ (1,80κ θαζαξή δηάζηαζε).
3.203 Ζ ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 0,40 - 0,48κ απφ ην
δάπεδν. Ο άμνλαο ηεο ιεθάλεο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε απφζηαζε 0,45 0,50κ απφ ηνλ πιατλφ ηνίρν (ρήκα 84).

ρήκα 84- Όςε ιεθάλεο.

ρήκα 84 – Όςε ιεθάλεο.

1985

3.204 Σν κπξνζηηλφ κέξνο ηεο ιεθάλεο πξέπεη λα απέρεη 0,65 - 0,80κ απφ ηνλ θάζεην
πξνο απηή ηνίρν θαη ζηελ ειεχζεξε πιεπξά ηεο ιεθάλεο λα ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο
ειάρηζηνπ πιάηνπο 0,85κ γηα ηελ πιεπξηθή πξνζέγγηζε ηξνρνθαζίζκαηνο.
3.205 ε πεξίπησζε πνπ ην θαδαλάθη είλαη εληνηρηζκέλν πξέπεη λα ππάξρεη
αθνχκπεκα πιάηεο χςνπο κεγέζνπο 0,10 - 0,15κ ζε απφζηαζε 0,15 - 0,20κ απφ ην
θάζηζκα ηεο ηνπαιέηαο (ρήκα 85).

ρήκα 85- Πιάγηα όςε ιεθάλεο κε εληνηρηζκέλν θαδαλάθη θαη κε αθνύκπεκα πιάηεο.
3.206 Ζ ιεθάλε πξέπεη λα εμνπιίδεηαη κε θαδαλάθη ρακειήο πίεζεο. O κεραληζκφο ηνπ
πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη κε εχρξεζην ρεηξηζηήξην θαη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκείν
πξνζηηφ ζηνλ ρξήζηε.
3.207 Οη ρεηξνιαβέο πξέπεη λα έρνπλ δηάκεηξν 0,035 - 0,040κ θαη εμέρνπλ 0,040 0,050κ απφ ηνλ ηνίρν. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα θαη λα είλαη
θαιά ζηεξεσκέλεο ψζηε λα αληέρνπλ ζε βάξνο 100 θηιά (ρήκα 86).

1986

ρήκα 86- Πξννπηηθό ηεο γσλίαο ηεο ιεθάλεο ηνπ Υώξνπ Α ζην νπνίν δηαθξίλεηαη:






απ. 1- η ανακλινόμενη σειπολαβή ζε ύτορ 0,65 – 0,70μ από ηο πάηυμα και ζε απόζηαζη
0,30 από ηον άξονα ηηρ λεκάνηρ∙
απ. 2 -σειπολαβή 2 ζε ζσήμα “L”∙
αξ. 7- Κνξδόλη θιήζεο γηα βνήζεηα∙
η πποαιπεηική σειπολαβή ζηον ηοίσο πίζυ από ηη λεκάνη∙
η ζσέζη ηος μικπού βοηθηηικού νιπηήπα ζε απόζηαζη 0,26-0,28μ από ηη λεκάνη για
σπήζη από άηομο καθήμενο ζηην λεκάνη.

3.208 ηνλ πιατλφ πξνο ηε ιεθάλε ηνίρν, ζε χςνο κεηαμχ 0,75 - 0,80κ (0,25κ
ςειφηεξα απφ ηε ιεθάλε), πξέπεη λα ππάξρεη νξηδφληηα ρεηξνιαβή κήθνπο 0,95 - 1,05κ
ε νπνία λα απέρεη 0,30κ απφ ηνλ πίζσ ηνίρν θαη λα εμέρεη 0,20-0,40κ απφ ην πξφζζην
κέξνο ηεο ιεθάλεο θαη θάζεηε ρεηξνιαβή κήθνπο 0,65 - 0,70κ, ηνπνζεηεκέλε ψζηε λα
ζρεκαηίδεη ζρήκα L κε ηελ πξνεγνχκελε.(ρήκα 87)

1987

ρήκα 87- Υεηξνιαβέο ρώξσλ πγηεηλήο.
3.209 Ζ ρεηξνιαβή ζηελ ειεχζεξε πιεπξά ηεο ιεθάλεο πξέπεη (ρήκαηα 88-89):
•

λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 0,30 - 0,35κ απφ ηνλ άμνλα ηεο
ιεθάλεο θαη ζε χςνο 0,65-0,75κ απφ ην δάπεδν∙

•

λα είλαη αλειθπφκελε κε δπλαηφηεηα αθηλεηνπνίεζεο ζηελ
θαηαθφξπθε ζέζε∙

•

λα ζηεξεψλεηαη θαιά ψζηε λα αληέρεη δπλάκεηο πξνο φιεο ηηο
θαηεπζχλζεηο (θάζεηα, πιάγηα θαη νξηδφληηα) ηνπιάρηζηνλ 1000N
(βάξνο 100 θηιά ηνπιάρηζηνλ) θαηά θαηεχζπλζε∙

•

ην κήθνο ηεο λα είλαη κεγαιχηεξν θαηά 0,10 - 0,25κ απφ ην κήθνο
ηεο ιεθάλεο.

1988

ρήκα 88- Αλαθιηλόκελε ρεηξνιαβή
ζηελ ειεύζεξε πιεπξά ηεο ιεθάλεο
wc. (όςε)

ρήκα 89- Αλαθιηλόκελε ρεηξνιαβή ζηελ
ειεύζεξε πιεπξά ηεο ιεθάλεο wc .
(πιάγηα όςε)

3.210 Πξναηξεηηθά ζηνλ ηνίρν πίζσ απφ ηελ ιεθάλε ζε χςνο 0,80-0,85κ απφ ην
δάπεδν ηνπνζεηείηαη νξηδφληηα ρεηξνιαβή κήθνπο 0,80-0,90κ (βιέπε ζρήκα 86).
3.211 Ο ρψξνο πγηεηλήο Α κπνξεί λα δηακνξθσζεί κε ηε ιεθάλε λα ηνπνζεηείηαη ζην
θέληξν κε δχν αλαθιηλφκελεο ρεηξνιαβέο εθαηέξσζελ θαη ληπηήξα αλαηνκηθφ
(0,60Υ0,60κ) δίπια ζηε ιεθάλε. Χο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα ππάξρεη ζηνλ ηνίρν πίζσ
δεμηά απφ ηε ιεθάλε, παξνρή θξχνπ-δεζηνχ λεξνχ κε εχρξεζην ρεηξηζηήξην γηα ηελ
πγηεηλή ηνπ ρξήζηε. Ζ δηάηαμε απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο απφ άηνκα πνπ έρνπλ
πξφβιεκα θίλεζεο ζηελ κηα πιεπξά (ρήκα 90).

1989

ρήκα 90- Υώξνο πγηεηλήο κε ηελ ιεθάλε ζην θέληξν θαη δπν αλαθιηλόκελεο
ρεηξνιαβέο.
3.212 Κπξίσο ζε πθηζηάκελνπο ρψξνπο πγηεηλήο φπνπ ε ιεθάλε βξίζθεηαη πέξαλ ησλ
0,60κ απφ ηνλ πιατλφ ηνίρν, ηφηε απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε δχν αλαθιηλφκελσλ
ρεηξνιαβψλ ζε απφζηαζε 0,30κ. απφ ηνλ άμνλα ηεο ιεθάλεο. ην πην πάλσ ζρήκα
δίδεηαη ε πεξίπησζε ρψξνπ κε ειάρηζην κήθνο 2,20κ πνπ δίδεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο
θαη απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο γηα άηνκα πνπ έρνπλ πξφβιεκα θίλεζεο ζηε κία πιεπξά.
3.213 Σν ραξηί πγείαο λα βξίζθεηαη ζε ζεκείν πξνζηηφ ζε άηνκν θαζήκελν ζηε ιεθάλε
θαη ζε χςνο 0,60 - 0,70κ απφ ην δάπεδν.
3.214 Ο θάιαζνο πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο ζηεξεψλεηαη ζηνλ ηνίρν θάησ απφ ηε
ρεηξνιαβή ηνίρνπ κε εχθνιν άλνηγκα.

1990

3.215 Πξέπεη λα ππάξρεη αλαηνκηθφο ληπηήξαο, κε ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 0,60Υ0,60κ,
κε ηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά:


Σν πάλσ κέξνο ηνπ ληπηήξα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 0,78 - 0,85κ απφ ην δάπεδν
(ρήκα 91)∙



Σν θάησ κέξνο απέρεη ηνπιάρηζηνλ 0,65κ απφ ην πάησκα θαη ε απνρέηεπζε λα
κελ εκπνδίδεη ηα γφλαηα ηνπ ρξήζηε (ρήκα 92) ∙



Ζ ζηήξημε είλαη ηέηνηα ψζηε λα αληέρεη ζε βάξνο ηνπιάρηζηνλ 100 θηιά∙



Σνπνζεηείηαη βξχζε ξπζκηδφκελεο αλάκεημεο δεζηνχ-θξχνπ κε καθξχ ξάκθνο
θαη ρεηξηζηήξην ή απηφκαηεο αλάκεημεο κε θσηνθχηηαξν.

ρήκα 91 - Γηακόξθσζε ληπηήξα.

ρήκα 92 - Νηπηήξαο ζε πιάγηα όςε.
Ζ απνρέηεπζε ηνπ ληπηήξα δελ
πξέπεη λα εκπνδίδεη ηα γόλαηα ηνπ
ρξήζηε.

3.216 ε πεξίπησζε πνπ ε ηνπνζέηεζε ηνπ ληπηήξα δελ επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ απφ
άηνκν θαζήκελν ζηε ιεθάλε, ηφηε απαηηείηαη γηα ηελ πγηεηλή ηνπ ρξήζηε επηπξφζζεηνο
κηθξφο ληπηήξαο δηαζηάζεσλ 0,30Υ0,40κ πιεζίνλ θαη θάζεηα πξνο ηε ιεθάλε, ηνπ
νπνίνπ ε γσλία λα απέρεη 0,30κ απφ ηελ απέλαληη άθξε ηεο ιεθάλεο θαη κε ζηήξημε
πνπ λα αληέρεη ζε βάξνο ηνπιάρηζηνλ 100 θηιά.
3.217 Οη θξεκάζηξεο ηνπνζεηνχληαη νπσζδήπνηε ζε δχν χςε, 1,20κ θαη 1.60κ απφ
ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ.
3.218 Θα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ξάθη ζε χςνο 0,70κ γηα ελαπφζεζε πξνζσπηθψλ
αληηθεηκέλσλ (ραξηνθχιαθαο, ηζάληα θ.ά.).

1991

Υώξνο πγηεηλήο ηύπνπ Β
3.219 Ο ρψξνο πγηεηλήο ηχπνπ Β έρεη ειάρηζην εκβαδφ 3,7ηκ κε ειάρηζηε δηάζηαζε
1,65κ θαη ε δηάηαμε είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ειεχζεξνο ρψξνο δηακέηξνπ
1,50κ γηα ηελ πεξηζηξνθή ηξνρνθαζίζκαηνο (ρήκα 93).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Αλαθιηλόκελε ρεηξνιαβή∙
Υεηξνιαβή ηνίρνπ πίζσ από ιεθάλε∙
Υεηξνιαβή ηνίρνπ ζε ζρήκα L∙
Κάιαζνο πεξηνξηζκέλνπ βάζνπο ζηαζεξόο ζηνλ ηνίρν∙
Υαξηί πγείαο∙
Κνξδόλη θιήζεο γηα βνήζεηα∙
απνύλη∙
Υαξηνπεηζέηεο.

ρήκα 93 - Υώξνο πγηεηλήο ηύπνπ Β κε θαλνληθό ληπηήξα κέγηζηνπ βάζνπο 0,45κ (απόζηαζε
από ηνλ πίζσ ηνίρν) θαη θνληά ζηε ιεθάλε (πεξίπνπ 0,24-0,26κ από ηε άθξε ηεο ιεθάλεο),
ώζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από άηνκν θαζήκελν ζηε ιεθάλε.

1992

3.220 Ο εμνπιηζκφο ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο ηχπνπ Β έρεη εκβαδφ 3,8κ2 παξακέλεη ίδηνο κε
απηφλ ηνπ ηχπνπ Α θαη είλαη ηνπνζεηεκέλνο κε ηξφπν ηέηνην πνπ λα επηηξέπεη ηελ
πιάγηα θαη κεησπηθή πξνζέγγηζε ζηε ιεθάλε.
3.221 Ο ληπηήξαο ηνπ ρψξνπ πγηεηλήο ηχπνπ Β έρεη κέγηζηε δηάζηαζε απφ ην ηνίρν
0,45κ θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ θάζεην πξνο ηε ιεθάλε ηνίρν, ζε απφζηαζε ηέηνηα ψζηε λα
επηηξέπεη ρξήζε ηνπ απφ θαζήκελν ζηε ιεθάλε άηνκν (ρήκα 94).

ρήκα 94
Απνδπηήξηα-ληνπο
3.222 Ο ρψξνο γηα απηφλνκν ληνπο πξέπεη λα είλαη 1,30Υ1,80κ, κε θιίζε 1,5-2% γηα
ηελ απνρέηεπζε θαη κε ζχξα αλνηγφκελε εμσηεξηθά (ρήκα 95).

ρήκα 95 - Παξάδεηγκα ρώξνπ πγηεηλήο κε ηζόπεδν ληνπο.

1993

3.223 Ο ρψξνο γηα ηε δηακφξθσζε απνδπηεξίνπ πξέπεη λα είλαη 1.30Υ1,80κ θαη κε
ζχξα αλνηγφκελε εμσηεξηθά.
3.224 Ο ρψξνο πνπ πξέπεη λα ππάξρεη γηα ηε δηακφξθσζε ιεθάλεο ληνπο εληαγκέλεο
ζε ρψξν πγηεηλήο είλαη 1,20Υ1,20κ, κε θιίζε 1,5 - 2% γηα ηελ επηδαπέδηα απνρέηεπζε .
3.225 ε ρψξνπο άζιεζεο κε αλνηθηή δηακφξθσζε ληνπο ζα πξέπεη λα ππάξρεη
ηζφπεδν γσληαθφ ληνπο πξνζβάζηκν ζε ηξνρνθαζίζκαηα.
3.226 Ο ρψξνο ληνπο πξέπεη λα δηαζέηεη (ρήκαηα 96-97):





αλαθιηλφκελν θάζηζκα δηαζηάζεσλ 0,45Υ0,45κ ζε χςνο 0,40 - 0,48κ∙
θάζεηε ρεηξνιαβή κήθνπο 0,90κ∙
νξηδφληηα ρεηξνιαβή κήθνπο 0,80 – 0, 90κ θάησ απφ ην ρεηξηζηήξην∙
ρεηξηζηήξην εχθνιν ζηε ρξήζε ζε χςνο 0,90 - 1,00κ θαη ζε ειάρηζηε απφζηαζε
0,60κ απφ ηνλ ηνίρν.

ρήκα 96- Δμνπιηζκόο ρώξνπ ληνπο.

1994

ρήκα 97Υώξνο πγηεηλήο ηύπνπ Β κε ηζόπεδν ληνπο, γηα λνζνθνκεία θαη ρώξνπο
δηακνλήο αζζελώλ.

1995

4.

ΚΣΗΡΗΑ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Ω ΚΑΣΟΗΚΗΔ
Πεδίν Δθαξκνγήο

4.1
Οη απαηηήζεηο γηα θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηνηθίεο εθαξκφδνληαη κφλν
ζε πνιπθαηνηθίεο κε πέληε ή πεξηζζφηεξεο νηθηζηηθέο κνλάδεο, πεξηιακβαλνκέλσλ
απηψλ ηνπ ηζνγείνπ.
ήκαλζε
4.2
ηελ είζνδν ηεο πνιπθαηνηθίαο πξέπεη λα αλαξηάηαη ην Γηεζλέο χκβνιν
Πξνζβαζηκφηεηαο ζε δηάζηαζε 0,15Υ0,15κ, πνπ ζα δίλεη ηελ αλάινγε πιεξνθνξία
πξνο ηνπο ρξήζηεο αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο. Πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη ζήκαλζε
ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε αλαπεξία.
Πξνζέγγηζε ηνπ θηηξίνπ
4.3
Ηζρχνπλ νη γεληθέο πξφλνηεο αζθάιεηαο θαη νη γεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ησλ παξαγξάθσλ 3.15-3.18 ψζηε λα ππάξρεη αζθαιήο θαη πξνζπειάζηκε δηαδξνκή
απφ ηελ είζνδν ηνπ ηεκαρίνπ πξνο φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ, κε
ειάρηζην πιάηνο:



≥1,50κ γηα θχξηεο δηαδξνκέο
≥0,90κ γηα δεπηεξεχνπζεο κε ειάρηζην κήθνο 2,0κ ζε επζεία δηάηαμε.

Υώξνη ζηάζκεπζεο αηόμυν με αναπηπία
4.4
Δθαξκφδνληαη νη γεληθέο πξφλνηεο αζθάιεηαο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο θηηξίσλ θαη
νη γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο αηφκσλ αλαπεξία
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3.19-3.39.
4.5
ε πνιπθαηνηθίεο νηθηζηηθψλ κνλάδσλ απαηηείηαη έλαο ρψξνο ζηάζκεπζεο αλά
15 δηακεξίζκαηα, ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη επηπιένλ ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ησλ
δηακεξηζκάησλ.
4.6
Ο ρψξνο ζηάζκεπζεο πξέπεη λα βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ αλειθπζηήξα θαη λα
θέξεη ζήκαλζε κε ην Γηεζλέο χκβνιν Πξνζβαζηκφηεηαο ζην δάπεδν θαη ζε πάζζαιν
ή ζηνλ ηνίρν.

1996

4.7
Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη αλά δχν, κε θνηλφ ρψξν
κεηαθνξάο 1,20κ κεηαμχ ηνπο (ρήκα 98).

ρήκα 98 - Υώξνη ζηάζκεπζεο κε θνηλό ρώξν κεηαθνξάο.
4.8
Ο εηδηθά δηαξξπζκηζκέλνο ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία δελ ζα
παξαρσξείηαη ζε νπνηνλδήπνηε έλνηθν, εθηφο:


Αλ ππάξρεη ηδηνθηήηεο ή ελνηθηαζηήο, θάηνρνο ηνπ Γειηίνπ ηάζκεπζεο γηα
άηνκα κε αλαπεξία, ηφηε ν εηδηθφο ρψξνο ζηάζκεπζεο παξαρσξείηαη ζ‟ απηφλ,
γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε∙



Αλ ππάξμεη εθ ησλ πζηέξσλ έλνηθνο ή θάηνρνο ηνπ Γειηίνπ ηάζκεπζεο γηα
άηνκα κε αλαπεξία, ν εηδηθά δηαξξπζκηζκέλνο ρψξνο παξαρσξείηαη ζ‟ απηφλ γηα
απνθιεηζηηθή ρξήζε.

Κεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο)
4.9

Δθαξκφδνληαη νη απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3.40-3.52.

Κιηκαθνζηάζηα
4.10

Δθαξκφδνληαη νη απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3.53-3.70.

4.11 Σν πιάηνο ησλ θιηκαθνζηάζησλ πνιπθαηνηθηψλ κέρξη 10 νηθηζηηθψλ κνλάδσλ
θαζνξίδεηαη ζην Δγθξηκέλν ΄Δγγξαθν γηα ηελ Ππξαζθάιεηα

1997

Πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα θαη ζηεζαία αζθαιείαο
4.12

Δθαξκφδνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ ησλ παξαγξάθσλ 3.71-3.81.

Κύξηα είζνδνο – Θύξεο – Αλνίγκαηα
4.13 Πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζχξα δηαθαλέο γπαιί αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηα
επξσπατθά ελαξκνληζκέλα πξφηππα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ ελ ιφγσ ρξήζε, ζε
ειάρηζην χςνο 0,80 - 1.00κ, έηζη πνπ λα παξέρεηαη νπηηθφ πεδίν ζε φινπο ηνπο
ρξήζηεο, εθηφο αλ νη παξάπιεπξνη ρψξνη είλαη δηαθαλείο.
4.14 Σα θαηψθιηα ζηηο ζχξεο ησλ δηακεξηζκάησλ ζπζηήλεηαη λα είλαη ηζφπεδα κε ηα
εθαηέξσζελ δάπεδα, ζε πεξίπησζε φκσο χπαξμεο θαησθιίνπ επηηξέπεηαη θάζεηε
πςνκεηξηθή δηαθνξά 0,010 - 0,015κ, κε ζηξνγγπιεκέλε αθκή κε αθηίλα ην ½ ηνπ
χςνπο.
4.15 ηε κία άθξε ηεο ζχξαο εηζφδνπ ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη ηνπ θάζε δηακεξίζκαηνο,
απφ ηελ πιεπξά ηεο ρεηξνιαβήο, λα αθήλεηαη αλεκπφδηζηε απφζηαζε ειάρηζηνπ
πιάηνπο 0,30κ γηα ηελ άλεηε πξνζέγγηζε αλαπεξηθνχ ακαμηνχ.
Γηάδξνκνη
4.16 Οη θνηλφρξεζηνη δηάδξνκνη ησλ νηθηζηηθψλ θηηξίσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην
πιάηνο 1,25κ. Σν πιάηνο ησλ δηαδξφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηφδνη δηαθπγήο
θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗV (ρήκα 99).

ρήκα 99 - Γηάδξνκνο πιάηνπο 1,25κ ζε νηθηζηηθό θηίξην.
4.17 ε πεξίπησζε πνπ ε είζνδνο δηακεξίζκαηνο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε πέξαλ ησλ
15κ απφ ηνλ αλειθπζηήξα, απαηηείηαη δηαπιάηπλζε ηνπ δηαδξφκνπ 1,50Υ1,50κ
κπξνζηά απφ ηελ είζνδν ηνπ δηακεξίζκαηνο.
4.18 Όζνλ αθνξά ηνπο εζσηεξηθνχο δηαδξφκνπο ησλ νηθηζηηθψλ κνλάδσλ, πξέπεη λα
ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε ν δηάδξνκνο πνπ νδεγεί απφ ηελ είζνδν ζε έλαλ
ηνπιάρηζηνλ πξνζβάζηκν ρψξν πγηεηλήο λα κελ είλαη κηθξφηεξνο απφ 1,10κ.

Πξνζάιακνη
4.19 Οη πξνζάιακνη θιηκαθνζηαζίσλ θαη αλειθπζηήξσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζηε
θαζαξή δηάζηαζε 1,50κ απφ ηνλ απέλαληη ηνίρν.

1998

4.20 Οη πξνζάιακνη γεληθά ζα πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην πιάηνο 1,50κ θαη
ηθαλνπνηεηηθφ κήθνο, έηζη ψζηε ζε ζπλάξηεζε κε ην πιάηνο ηνπ αλνηγφκελνπ θχιινπ,
λα αθήλεηαη ειεχζεξε επηθάλεηα κήθνπο 1,50κ γηα ηε δηέιεπζε θαη ηνπο ειηγκνχο ηνπ
αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο.
Αλειθπζηήξεο
4.21

Δθαξκφδνληαη νη απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3.116-3.135.

Υώξνη πγηεηλήο δηακεξηζκάησλ
4.22 Γελ ππάξρεη ε απαίηεζε γηα θνηλφρξεζην ρψξν πγηεηλήο ζε νηθηζηηθά θηίξηα, αιιά
πξέπεη φιεο νη νηθηζηηθέο κνλάδεο πνιπθαηνηθηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηνπ
ηζνγείνπ, λα δηαζέηνπλ:


είηε απνρσξεηήξην εκβαδνχ 2,5ηκ κε ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 1,60Υ1,60κ (ρήκα
100)∙



ή ρψξν κπάληνπ ειάρηζηνπ εκβαδνχ 4,5ηκ, ν νπνίνο ζα είλαη πξνζπειάζηκνο
απφ άηνκα ζε αλαπεξηθφ ηξνρνθάζηζκα (ρήκα 101).

ρήκα 100 Υώξνο πγηεηλήο
δηαζηάζεσλ 1,60Υ1,60κ κε πξόβιεςε
γηα ηζόπεδν ληνπο, ν νπνίνο
απαηηείηαη
γηα
δηακεξίζκαηα
2
κεγαιύηεξα ησλ 50κ .

ρήκα 101 - Υώξνο κπάληνπ
ειάρηζηνπ
εκβαδνύ
4,5κ2
κε
δπλαηόηεηα ρξήζεο από άηνκα κε
αλαπεξία.

1999

4.23

Ζ πφξηα εηζφδνπ πξέπεη λα έρεη ειάρηζην θαζαξφ άλνηγκα 0,85κ.

4.24 Ο άμνλαο ηεο ιεθάλεο πξέπεη λα απέρεη 0,45 - 0,55κ θαη δελ απαηηνχληαη
ρεηξνιαβέο ή άιινο εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκφο.
4.25 Ννείηαη φηη ην ειεχζεξν πιάηνο ηεο δηαδξνκήο απφ ηελ είζνδν πξνο ηνλ
πξνζβάζηκν ρψξν πγηεηλήο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 1,10κ.
4.26 Σα πην πάλσ δελ ηζρχνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο νηθηζηηθψλ κνλάδσλ κε εκβαδφλ
κηθξφηεξν ησλ 50ηκ.

2000

5.

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΑ, ΠΔΕΟΓΡΟΜΟΗ, ΠΛΑΣΔΗΔ
Γεληθέο πξόλνηεο

5.1
Όια ηα δεκφζηα πεδνδξφκηα/πεδφδξνκνη/πιαηείεο
θαηαζθεπάδνληαη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη:

θ.α.

πξέπεη

λα



ε ζπλερήο θαη αλεκπφδηζηε θπθινθνξία ησλ πεδψλ, ηδηαίηεξα ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα, ζε φιε ηελ επηθάλεηά ηνπο∙



ε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνο απνθπγή θηλδχλνπ πξφθιεζεο
αηπρήκαηνο απφ νιίζζεκα, πηψζε ή πξφζθξνπζε.

Πξνζηαζία από νιίζζεζε
5.2
Ζ θιίζε ησλ επηθαλεηψλ θαη ηα πιηθά επηθάιπςεο ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα είλαη
ηέηνηα ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ νιίζζεζε.
Πξνζηαζία από πηώζε
5.3
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ησλ πεδνδξνκίσλ, πεδνδξφκσλ θαη πιαηεηψλ
πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ πηψζε, π.ρ.
ιφγσ:





πςνκεηξηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ∙
αλψκαιεο επηθάλεηαο∙
αλεπαξθνχο θσηηζκνχ∙
αλνηγκάησλ ζην δάπεδν.

Πξνζηαζία από πξόζθξνπζε
5.4
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ησλ πεδνδξνκηψλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα
απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ πξφζθξνπζε ησλ ρξεζηψλ ζε κέξε ηνπ
έξγνπ.
Διεύζεξε δώλε όδεπζεο πεδώλ
5.5
ε φια ηα πεδνδξφκηα πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη δψλε φδεπζεο πεδψλ
ειάρηζηνπ πιάηνπο 1,50κ, κε απνιχησο ειάρηζην ην 1,20κ, πνπ λα είλαη ειεχζεξε απφ
θάζε είδνπο εκπφδηα, γηα ηε ζπλερή, αζθαιή θαη αλεκπφδηζηε θπθινθνξία.

2001

5.6 Ζ απφζηαζε ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ απφ ην θξάζπεδν ηνπ
πεδνδξνκίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,75κ, γηα ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ
ζήκαλζεο ή/θαη πξνζηαηεπηηθψλ θηγθιηδσκάησλ, δέληξσλ/θπηεχζεσλ θαη αζηηθνχ
εμνπιηζκνχ. Δμππαθνχεηαη φηη ε αθξηβήο ζέζε θαη ν ηχπνο ησλ δέληξσλ/θπηεχζεσλ θαη
ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε νξαηφηεηα ησλ
πηλαθίδσλ θαη άιιεο θαηαθφξπθεο νδηθήο ζήκαλζεο/ζεκαηνδφηεζεο, νχηε θαη ε
πνηφηεηα θαη ε πνηφηεηα θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ πεδνδξνκίνπ θαη
ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο (π.ρ. απφ ην επηθαλεηαθφ ξίδσκα δέληξσλ).
5.7
ε πεξίπησζε πθηζηάκελνπ πεδνδξνκίνπ κε πιάηνο κηθξφηεξν ηνπ 1,20κ, ε
ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ πξέπεη λα θαηαιακβάλεη φιν ην πεδνδξφκην.
5.8
Τθηζηάκελα πεδνδξφκηα ζε αζηηθέο πεξηνρέο κε πιάηνο κηθξφηεξν ηνπ 1,00κ
δελ είλαη επαξθή γηα ηε δηαθίλεζε ηξνρνθαζηζκάησλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξέπεη
λα κειεηάηε ε δπλαηφηεηα είηε ππνβηβαζκνχ ηνπ πεδνδξνκίνπ ζην επίπεδν ηνπ δξφκνπ
είηε ε αλχςσζε ηνπ δξφκνπ ζην επίπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ.
5.9
Πξέπεη λα ππάξρεη πξνεηδνπνηεηηθή θσηεηλή ζήκαλζε γηα ηνπο νδεγνχο θαη
παξάιιειε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηνπ δξφκνπ γηα ηελ ειάηησζε ηεο
ηαρχηεηαο ησλ δηεξρφκελσλ απηνθηλήησλ.
5.10 Οπνηαδήπνηε εμππεξέηεζε (ζήκαλζε, θχηεπζε, αζηηθφο εμνπιηζκφο θ.ιπ.)
ηνπνζεηείηαη εθηφο ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ.
5.11 Σν ειάρηζην ειεχζεξν χςνο ζηε δψλε φδεπζεο γηα ηελ απξφζθνπηε θίλεζε ησλ
πεδψλ είλαη ίζν κε 2,20κ.
5.12 Ζ θχηεπζε δέληξσλ, ζάκλσλ θ.ιπ. ζε πεδνδξφκηα ζα γίλεηαη νπσζδήπνηε εθηφο
ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ.
5.13 ε ζηνηρεία ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο γξακκαηνθηβψηηα, δνρεία
απνξξηκκάησλ, ηειεθσληθνχο ζαιάκνπο, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, παγθάθηα θ.ιπ. πξέπεη
λα είλαη αληρλεχζηκα απφ ην κπαζηνχλη ησλ ηπθιψλ κε ηελ θάζεηε πξνβνιή ηνπο ζην
πεδνδξφκην θαη λα είλαη πξνζηηά ζηνπο ρξήζηεο ακαμηδίσλ.
Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
5.14 Ζ θιίζε ησλ επηθαλεηψλ θαη ηα πιηθά επηθάιπςεο ησλ δαπέδσλ πξέπεη λα είλαη
ηέηνηα ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ νιίζζεζε. Ζ επηθάλεηα
πξέπεη ηνπ πιηθνχ επηθάιπςεο πξέπεη λα είλαη ζπκπαγήο, νκαιή θαη αληηνιηζζεηηθή
ηφζν ζε ζηεγλή φζν θαη ζε πγξή θαηάζηαζε.
5.15 Σα πεδνδξφκηα πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη θαη λα ζπλδένληαη θαηάιιεια κε ηε
ζηάζκε ηεο εηζφδνπ παξαθείκελνπ θηηξίνπ, ηζφπεδα ή κε ξάκπεο κέγηζηεο θιίζεο 6%
θαζψο θαη κε ην νδφζηξσκα, κε ξάκπεο θιίζεο κέγηζηεο 6% πνπ ζα δηακνξθψλνληαη
ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ζρέδηα ηεο αξκφδηαο αξρήο.
5.16 Σα ηδησηηθά πεδνδξφκηα θαηαζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δεκφζηα,
πξέπεη λα είλαη ζην ίδην επίπεδν κε ηα πεδνδξφκηα ηνπ δεκφζηνπ δξφκνπ.

2002

5.17 Ζ κέγηζηε εγθάξζηα θιίζε ησλ πεδνδξνκίσλ ή πεδφδξνκσλ (θάζεηα πξνο ηε
δψλε φδεπζεο) γηα ιφγνπο απνξξνήο ησλ φκβξησλ νξίδεηαη ζην 1-2%. (ρήκα 102).

ρήκα 102 - Ζ κέγηζηε εγθάξζηα θιίζε ησλ πεδνδξνκίσλ ή πεδόδξνκσλ θάζεηα
πξνο ηε δώλε όδεπζεο γηα ιόγνπο απνξξνήο ησλ όκβξησλ νξίδεηαη ζην 1-2%.
5.18 ηηο επηζηξψζεηο δαπέδσλ ν αξκφο πξέπεη λα έρεη κέγηζην πιάηνο 0,010κ, θαη
λα είλαη επίπεδνο κε ην δάπεδν γηα λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο πηψζεο απφ
ζθφληακκα ή ν θίλδπλνο παγίδεπζεο ησλ βνεζεκάησλ βάδηζεο (κπαζηνχληα,
παηεξίηζεο) αιιά θαη παγίδεπζεο ησλ κπξνζηηλψλ ηξνρψλ ηνπ αλαπεξηθνχ ακαμηνχ.
5.19 Όπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζράξεο απνξξνήο λεξνχ, πξέπεη νη ξάβδνη ηνπο λα
ηνπνζεηνχληαη θάζεηα πξνο ηελ πνξεία φδεπζεο ή λα δεκηνπξγνχλ ππθλφ πιέγκα κε
θελά 0,010κ.
5.20 ε αλνηθηνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο φπσο πιαηείεο, φπνπ ππάξρνπλ
πςνκεηξηθέο δηαθνξέο:


πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θεθιηκέλα επίπεδα ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, εθφζνλ ε
κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ην επηηξέπεη∙



πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζθαινπάηηα κε δηπινχο ρεηξνιηζζήξεο ζε δχν χςε,
0,70κ – 0,90κ, κε ρεηξνιηζζήξα εξγνλνκηθφ. Δθφζνλ ην πιάηνο ηεο θιίκαθαο
είλαη κεγαιχηεξν απφ 3,00κ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ελδηάκεζα κνλφο
ρεηξνιηζζήξαο∙



δελ επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή κηαο κεκνλσκέλεο βαζκίδαο ζε νπνηνδήπνηε
ζεκείν ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ∙



απαηηείηαη αλάγιπθε επηδαπέδηα ζήκαλζε ζε απφζηαζε 0,40κ απφ ηελ αξρή θαη
ην ηέινο ηεο ξάκπαο ή/θαη θιίκαθαο κε πιάθεο ηχπνπ Γ (ρήκα 107) γηα ηελ
πξνεηδνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία.

2003

Υώξνο ζηάζκεπζεο αηόκσλ κε αλαπεξία ζε δεκόζηα νδό
5.21 Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία ζε νδνχο αζηηθψλ πεξηνρψλ
πξέπεη λα πξνβιέπνληαη κε ηελ αλαινγία 2 αλά 50 ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη λα
βξίζθνληαη θνληά ζε ζεκεία επξείαο δηαθίλεζεο θνηλνχ.
5.22 ε πεξίπησζε πνπ ν ρψξνο δηακνξθψλεηαη πιεζίνλ θαη παξάιιεια κε ην
πεδνδξφκην, πξέπεη λα έρεη κήθνο 6,60κ θαη πιάηνο 3,00κ (ρήκα 103).

ρήκα 103 - Υώξνο ζηάζκεπζεο αηόκσλ κε
αλαπεξία ζε δεκόζηα νδό.
5.23 Ο ρψξνο ζηάζκεπζεο πξέπεη λα θέξεη επηθάιπςε ρξψκαηνο κπιε ζε φιε ηελ
επηθάλεηά ηνπ θαη επηδαπέδηα ζήκαλζε κε ην Γηεζλέο χκβνιν Πξνζβαζηκφηεηαο.
Δπίζεο απαηηείηαη θάζεηε πηλαθίδα ζήκαλζεο κε ην Γηεζλέο χκβνιν
Πξνζβαζηκφηεηαο ζε χςνο 1.50κ ε νπνία ζα ηνπνζεηείηαη ζε ζεκείν πνπ λα κεηψλεηαη
ν θίλδπλνο πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ζηνπο πεξαζηηθνχο.
5.24 Πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη ξάκπα ζην παξαθείκελν πεδνδξφκην ειάρηζηνπ
πιάηνπο 0, 90κ, θαη θιίζεο 6% γηα άκεζε ζχλδεζε ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο κε απηφ, ε
νπνία θέξεη επηδαπέδηα ζήκαλζε γηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία.
5.25 Όπνπ ππάξρεη άκεζε, θάζεηε έμνδνο πξνο δηάδξνκν θπθινθνξίαο, λα ππάξρεη
αλάγιπθε πξνεηδνπνίεζε κε θνιηδσηέο πιάθεο ηχπνπ Β (ρήκα 104).

ρήκα 104 - Αλάγιπθε
πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε ζηελ έμνδν
πξνο ην δξόκν.

Οδεγόο όδεπζεο ηπθιώλ

(πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο
όξνπο γηα δηαρσξηζκνύο νηθνπέδσλ ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΣΓΔ). ε
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αληίζεζε κε ηα έγγξαθα ηνπ ΣΓΔ, ππεξηζρύνπλ
ηα έγγξαθα ηνπ ΣΓΔ)

2004

5.26 Ο νδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ είλαη εηδηθή ισξίδα ηνπ δαπέδνπ απφ πιάθεο
δηαθνξεηηθήο πθήο θαη ρξψκαηνο απφ ην ππφινηπν δάπεδν, πνπ απνζθνπεί ζηελ
θαζνδήγεζε θαη αζθαιή δηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία.
5.27 Ο νδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ ηνπνζεηείηαη ζε πεδνδξφκηα κε πιάηνο ίζν ή
κεγαιχηεξν ησλ 2,80κ θαη ζε φια ηα πεδνδξφκηα ησλ εκπνξηθψλ δξφκσλ (αμφλσλ
δξαζηεξηνηήησλ), αζρέησο ηνπ πιάηνπο ησλ.
5.28 Σν ειάρηζην πιάηνο ηνπ νδεγνχ φδεπζεο ηπθιψλ είλαη 0,40κ θαη βξίζθεηαη
πάληα εληφο ηεο ειεχζεξεο δψλεο φδεπζεο πεδψλ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ δξφκνπ.
5.29 Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νδεγνχ φδεπζεο ηπθιψλ ρξεζηκνπνηνχληαη πιάθεο
πεδνδξνκίσλ εηδηθήο πθήο απφ πξνθαηαζθεπαζκέλν ζθπξφδεκα ρξψκαηνο θίηξηλνπ
θαη επηθάλεηα εηδηθήο πθήο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο CYS EN TS
15209:2008 θαη δηαζηάζεσλ 400x400x50mm (ρήκαηα 105-107).

2005

Σύπνπ Α – ΟΓΖΓΟ: Ρηγέ, κε πιαηηέο θαη αξαηέο ξίγεο, πνπ ηνπνζεηνύληαη παξάιιεια
κε ηνλ άμνλα θίλεζεο γηα λα θαηεπζύλνπλ ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία ζηελ πνξεία ηνπο.
(ρήκα 102.)

ρήκα 105 - Πιάθα Σύπνπ Α – ΟΓΖΓΟ

Σύπνπ Β – ΚΗΝΓΤΝΟ: Φνιηδσηέο, κε έληνλεο θνιίδεο, ρξώκαηνο πάληνηε θίηξηλνπ,
πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε πιάηνο 80cκ ζηα ζεκεία εμόδνπ ηεο ξάκπαο σο πξνεηδνπνίεζε
γηα ηελ είζνδν ζην δξόκν (ρήκα 103).

ρήκα 106 - Πιάθα Σύπνπ Β - ΚΗΝΓΤΝΟ

2006

Σύπνπ Γ - ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Ρηγέ, κε ππθλέο θαη ζηελέο ξίγεο, θάζεηα ζηελ πνξεία
όδεπζεο
ή ζηελ αξρή θαη ην ηέινο θεθιηκέλσλ επηπέδσλ (ξακπώλ).(ρήκα 104)

ρήκα 107 - Πιάθα Σύπνπ Γ - ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ
5.30 ηα ζεκεία θάζεηεο αιιαγήο πνξείαο, ηξεηο πιάθεο (1,20κ) πξηλ ην ζεκείν
ζηξνθήο, ηνπνζεηνχληαη θάζεηα ζηελ πνξεία, σο πξνεηδνπνίεζε. (ρήκα 108).

ρήκα 108 - Ζ ζηξνθή ζηνλ νδεγό όδεπζεο ηπθιώλ ππνδεηθλύεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε
πιαθώλ Σύπνπ Α-Οδεγόο ζε θάζεηε ζέζε, 1,20κ πξηλ ηελ θεληξηθή θσιηδσηή πιάθα
πνπ ηνπνζεηείηαη γηα λα ππνδείμεη ην ζεκείν ζηξνθήο.

2007

5.31 Οη πιάθεο επηζήκαλζεο φισλ ησλ ηχπσλ ηνπνζεηνχληαη ρσξίο αξκφ κεηαμχ
ηνπο, γηα λα ζρεκαηίδνπλ εληαία επηθάλεηα.
5.32 Σα ρξψκαηα ησλ πιαθψλ επηζήκαλζεο πξέπεη λα έξρνληαη ζε έληνλε αληίζεζε
κε ηηο παξαθείκελεο επηθάλεηεο δαπέδνπ.
5.33 Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ηνπνζέηεζε ζραξψλ θαηά κήθνο ηνπ νδεγνχ φδεπζεο
ηπθιψλ.
5.34 Όπνπ ν νδεγφο φδεπζεο ηπθιψλ ζπλαληά ππεξεζίεο (ΑΖΚ, ΑΣΖΚ θ.ιπ.) ε
πιάθα λα ελζσκαηψλεηαη ζε εηδηθφ θαπάθη γηα λα κε δηαθφπηεηαη ε ζπλνρή ηνπ.
5.35 ηηο πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ εκπνδίσλ απφ έξγα ζην πεδνδξφκην θαη εθφζνλ
ηα έξγα γίλνληαη κέζα ζηελ ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ, ζα πξέπεη:


Να δεκηνπξγείηαη κία λέα ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ
1,20κ, ζε παξάπιεπξε ζέζε, κε αληίζηνηρε ζήκαλζε γηα άηνκα κε νπηηθή
αλαπεξία, ισξίδα επηζήκαλζεο θ.ιπ., ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο
δηαθίλεζε φισλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ πεδνδξνκίνπ∙



Σα εκπφδηα ζα επηζεκαίλνληαη πάληα κε ζπλερέο, δίρξσκν θηγθιίδσκα, βακκέλν
ζε έληνλα ρξψκαηα, πνπ ζα θσηίδεηαη θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο, ψζηε λα είλαη
πάληα νξαηφ.

5.36 Σα πην πάλσ ηζρχνπλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ππαίζξησλ ρψξσλ ζπλάζξνηζεο
θνηλνχ.
5.37 Σα πθηζηάκελα πεδνδξφκηα, πιαηείεο θαη πεδφδξνκνη πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ θαηάιιεια γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πην πάλσ απαηηήζεηο.
Γηάβαζε πεδώλ
5.38 Ζ δηάβαζε πεδψλ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλδέεηαη κε ηα πεδνδξφκηα κε ξάκπα
θιίζεο 5-6% ε νπνία δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο αξρήο.
5.39 ηα ζεκεία θαζφδνπ ηεο ξάκπαο πξνο ηε δηάβαζε πεδψλ ππάξρεη επηδαπέδηα
ζήκαλζε κε πιάθεο Σχπνπ Γ- ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ γηα ηελ θαζνδηθή πνξεία.
5.40 ην ρακειφ, νξηδφληην ηκήκα ηεο δηάβαζεο ηνπνζεηνχληαη δχν ζεηξέο (0,80κ)
πιάθεο Σχπνπ Α-ΟΓΖΓΟ, νη νπνίεο είλαη πάληα παξάιιειεο πξνο ηε δηάβαζε πεδψλ
γηα λα θαζνδεγνχλ ηα άηνκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηάβαζεο.
5.41 ηα ζεκεία εμφδνπ πξνο ηε δηάβαζε ηνπνζεηείηαη ζήκαλζε κε θνιηδσηέο
πιάθεο Σχπνπ Β-ΚΗΝΓΤΝΟ, πνπ πξνεηδνπνηεί γηα ηελ έμνδν ζηε δηάβαζε.
5.42 Καηά κήθνο ηεο ζπλνξηαθήο γξακκήο κε ην ηδησηηθφ πεδνδξφκην, ηφζν θαηά ηε
βχζηζε ηεο ξάκπαο φζν θαη θαζ‟ φιε ηελ νξηδφληηα επηθάλεηά ηεο ζην επίπεδν ηνπ
δξφκνπ, ε πςνκεηξηθή δηαθνξά επηζεκαίλεηαη κε θξἀζπεδν ρξψκαηνο θίηξηλνπ θαη
πάζζαινπο αλά 1,20κ.

2008

5.43 Δθφζνλ ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ην επηηξέπεη, ηνπνζεηείηαη πξνζηαηεπηηθφ
θηγθιίδσκα.
5.44 Ζ πςνκεηξηθή δηαθνξά ηεο ξάκπαο ζην ζεκείν εμφδνπ/εηζφδνπ απφ θαη πξνο ηε
δηάβαζε, πξέπεη λα είλαη κεδεληθή θαη λα πξνβιέπνληαη εθαηέξσζελ, εθφζνλ θξίλεηαη
απαξαίηεην γηα ηελ απνξξνή ησλ φκβξησλ, ζράξεο θαηαζηξψκαηνο απφ ρπηνζίδεξν,
κε ξάβδνπο εγθάξζηεο (θάζεηεο ή ινμέο) πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θπθινθνξίαο ψζηε
λα απνθεχγνληαη δπζηπρήκαηα απφ ηε δηέιεπζε ακαμηδίσλ ή πνδειάησλ.
5.45 Απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε εηδηθψλ κέζσλ ζήκαλζεο θαη ζεκαηνδφηεζεο γηα ηε
δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο αηφκσλ κε αλαπεξία θαη αηφκσλ κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ερεηηθήο πξνεηδνπνίεζεο ησλ αηφκσλ κε
νπηηθή αλαπεξία, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πην θάησ (ρήκα 109):


Ο πίλαθαο ειέγρνπ ξχζκηζεο ησλ θσηεηλψλ κέζσλ ζήκαλζεο πξέπεη λα
ηνπνζεηείηαη πάληα ζηε δεμηά πιεπξά (θνηηάδνληαο πξνο ην δξφκν) κε ην πάλσ
κέξνο ζε χςνο 1,40κ απφ ην επίπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ∙



Ο ρξφλνο αλακνλήο ηεο θσηεηλήο ζήκαλζεο πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα
ηα άηνκα κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο.

5.46 ε πεξηνρέο κε ζπρλή δηαθίλεζε παηδηψλ, φπσο ζρνιεία, ν πίλαθαο ειέγρνπ δελ
πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε χςνο κεγαιχηεξν ηνπ 1,20κ.
5.47 O πίλαθαο ειέγρνπ ξχζκηζεο θσηεηλψλ κέζσλ ζήκαλζεο πξέπεη λα έρεη κεγάιν
θνπκπί πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ άηνκα κε κεησκέλε θίλεζε ζηα ρέξηα.
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ρήκα 109 - Γηάβαζε πεδώλ ζε πθηζηάκελν πεδνδξόκην όπνπ δηαθξίλεηαη, ζην
ζεκείν εμόδνπ, ε δηπιή ηνπνζέηεζε πιάθαο Σύπνπ Α, παξάιιειεο πάληα κε ηε
δηάβαζε πεδώλ. Ζ θαηεπζπληήξηα απηή ηνπνζέηεζε είλαη απαξαίηεηε γηα λα
ππνδεηθλύεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ πνξεία πξνο ηε δηάβαζε.

2010

6.

Γηώξνθεο θαηνηθίεο

6.1
πζηήλεηαη φπσο νη δηψξνθεο θαηνηθίεο ζρεδηάδνληαη θαη πιεξνχλ ηηο πην θάησ
αλαθεξφκελεο απαηηήζεηο, έηζη ψζηε νη έλνηθνη λα κπνξνχλ λα θάλνπλ δηά βίνπ ρξήζε
ηεο θαηνηθίαο ηνπο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο.
6.2
Ο ζρεδηαζκφο ησλ ρψξσλ κε βάζε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε δηαθίλεζε αλαπεξηθνχ ηξνρνθαζίζκαηνο είλαη ν πιένλ δφθηκνο γηα
ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ ρψξνπ ηεο θαηνηθίαο.
6.3
Αλ ε θχξηα είζνδνο έρεη πςνκεηξηθή δηαθνξά απφ ην επίπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ,
σο πξνζβάζηκε είζνδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί πιατλή είζνδνο, ε νπνία ζπλδέεηαη
άκεζα κε ην ρψξν ζηάζκεπζεο ηεο νηθίαο.
6.4
Ο ρψξνο απνβίβαζεο θαη δηαθίλεζεο πξνο ηελ πξνζβάζηκε είζνδν λα έρεη
εγθάξζηα θιίζε φρη κεγαιχηεξε ηνπ 2% (1:50).
6.5
Δθφζνλ ππάξρνπλ πςνκεηξηθέο δηαθνξέο, λα θαηαζθεπάδεηαη ξάκπα θιίζεο 6%
ρσξίο ρεηξνιηζζήξα ή πεξίδσκα.
6.6
Ζ πξνζπειάζηκε πνξεία πξνο ηελ νηθία πξέπεη λα έρεη νκαιή θαη αληηνιηζζεηηθή
επηθάλεηα, γηα λα δηεπθνιχλεη άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηξνρνθάζηζκα ή βνήζεκα
βάδηζεο.
6.7
Ζ πξνζβάζηκε είζνδνο λα είλαη πξνζπειάζηκε απφ ακαμάδα, κε θαηψθιηα πνπ
δελ μεπεξλνχλ ηα 0,015κ ζε χςνο.
6.8
Πξέπεη λα ππάξρεη ζην πάλσ θαη ζην θάησ κέξνο ηεο θιίκαθαο πνπ νδεγεί ζηνλ
φξνθν, πξφλνηα γηα κειινληηθή ηνπνζέηεζε ειεθηξηθνχ θαζίζκαηνο θιίκαθαο.
6.9
Πξέπεη λα ππάξρεη πξφλνηα γηα δηακφξθσζε ζην ηζφγεην ρψξνπ εκβαδνχ 15ηκ
πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ππλνδσκάηην γηα άηνκν κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα.
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6.10 Ο ρψξνο πγηεηλήο ηνπ ηζνγείνπ ζα πξέπεη λα έρεη δηαζηάζεηο 1,60Υ1,60κ, κε ηε
ιεθάλε απνρσξεηεξίνπ ζε απφζηαζε 0,50κ απφ ηνλ πιατλφ ηνίρν θαη θαζαξφ άλνηγκα
ζχξαο 0,85κ (ρήκα 110).

ρήκα 110 - Υώξνο πγηεηλήο ηζνγείνπ δηώξνθεο θαηνηθίαο
κε πξόβιεςε γηα παξνρή θαη απνρέηεπζε ληνπο.

6.11 Ζ πξφβιεςε απνρέηεπζεο ληνπο, θαηά πξνηίκεζε ηζφπεδνπ κε ην δάπεδν ηνπ
ρψξνπ, ζπζηήλεηαη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κειινληηθήο ρξήζεο ηνπ απφ άηνκν
πνπ δπζθνιεχεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νξφθνπ.

2012

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV
(Καλνληζκφο 61ΗΑ)

1.

ΔΗΑΓΩΓΖ
Βαζηθνί ηόρνη

1.1
Με ην παξφλ Παξάξηεκα ν κειεηεηήο, φπσο νξίδεηαη ζηνλ πεξί Ρπζκίζεσο
Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκν, πξνβαίλεη ζην ζρεδηαζκφ φισλ ησλ νηθνδνκψλ ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο:
α)

ζεσξείηαη φηη δηαηεξείηαη, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε ζηαηηθή
αληνρή ηνπ θηίζκαηνο·

β)

ε γέλεζε θαη ε εμάπισζε ηεο θσηηάο θαη ηνπ θαπλνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο
δνκηθήο θαηαζθεπήο είλαη πεξηνξηζκέλεο·

γ)

ε εμάπισζε ηεο θσηηάο ζε γεηηνληθέο θαηαζθεπέο είλαη πεξηνξηζκέλε·

δ)

νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δηαθχγνπλ απφ ηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο ή λα
δηαζσζνχλ κε άιια κέζα·

ε)

ιακβάλεηαη ππφςε ε αζθάιεηα ησλ νκάδσλ δηάζσζεο.

1.2 ηφρνο είλαη ε ζπκκφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ)
305/2011 γηα ηα δνκηθά πξντφληα θαη ηε Βαζηθή Απαίηεζε «Ππξαζθάιεηα» ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ε γέλεζε θαη ε εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο
θαη ηνπ θαπλνχ, ηφζν ζην ίδην ην θηίξην φζν θαη ζηηο γεηηνληθέο νηθνδνκέο, είλαη
πεξηνξηζκέλε θαη ε ζηαηηθή αληνρή ηνπ θηίζκαηνο είλαη ηέηνηα, ψζηε νη ρξήζηεο ηνπ
θηηξίνπ λα κπνξνχλ λα δηαθχγνπλ κε αζθάιεηα ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε θαη
ηελ αζθάιεηα ησλ νκάδσλ δηάζσζεο.
1.3
Ζ κειέηε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή γηα ζθνπνχο έθδνζεο άδεηαο
νηθνδνκήο πξέπεη λα εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο
ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. Ζ αξκφδηα αξρή ειέγρεη αλ ε κειέηε πνπ ππνβιήζεθε
είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα έθδνζε άδεηαο νηθνδνκήο.
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Πεδίν Δθαξκνγήο
1.4
Σν παξφλ Παξάξηεκα πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν επίηεπμεο (π.ρ. πεξηγξαθηθνχ
ηχπνπ) ελφο απνδεθηνχ βαζκνχ ππξνπξνζηαζίαο ζε λέεο θαη πθηζηάκελεο νηθνδνκέο.
Δληνχηνηο, αλαγλσξίδεηαη φηη ε πηνζέηεζε κηαο δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο φπσο ε
Ππξνκεραληθή (π.ρ. κειέηε ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο), δελ απνθιείεηαη, δεδνκέλνπ φηη
ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη
Οηθνδνκψλ Νφκνπ. Δάλ γίλεη ρξήζε κηαο ηέηνηαο ελαιιαθηηθήο πξνζέγγηζεο, ηφηε ν
κειεηεηήο θέξεη ηελ επζχλε λα απνδείμεη ζηελ αξκφδηα αξρή φηη ε ελ ιφγσ
ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε πιεξνί θαη ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο
Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ.
1.5
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη ππφςε ην γεγνλφο φηη δελ είλαη εθηθηφ λα
πεξηιακβάλνληαη πξφλνηεο πνπ λα θαιχπηνπλ φια ηα ελδερφκελα θαη πεξηπηψζεηο. Σν
παξφλ Παξάξηεκα πεξηέρεη φκσο αξθεηή πιεξνθφξεζε, ψζηε ν κειεηεηήο λα
κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη κε ζπκβαηηθά ελδερφκελα θαη πεξηπηψζεηο,
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αξρέο ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ ππξφο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο
ζρεδηαζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηφ.
1.6
Σν παξφλ Παξάξηεκα δελ εθαξκφδεηαη γηα πεξηπηψζεηο δηάζσζεο κε
νπνηαδήπνηε κέζα εθηφο απφ απηά πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηελ νηθνδνκή θαη απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
1.7
Δπηπξφζζεηνη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζην παξφλ
Παξάξηεκα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ είλαη

ε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ ρξεζηψλ·



ν βαζκφο θηλδχλνπ ππξθαγηάο εληφο ησλ νηθνδνκψλ·



ε δηεχζπλζε θαη ε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο.



ε δηαζεζηκφηεηα επαξθνχο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ.

1.8
Γηα πεξαηηέξσ δηεπθφιπλζε αλαθνξηθά κε ηα πην πάλσ, έρνπλ θαζνξηζηεί
θαηεγνξίεο ρξήζεο νηθνδνκψλ γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο κειεηεηέο λα δηαζθαιίζνπλ ηα
θαηαιιειφηεξα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο.
1.9
Οη πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο λέεο
νηθνδνκέο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.12.
1.10 ηηο πθηζηάκελεο νηθνδνκέο νη πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο ελδέρεηαη
λα κελ είλαη θαηάιιειεο ή ηθαλνπνηεηηθέο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αιιαγήο ρξήζεο, ή
αιιαγήο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ δνκηθψλ πξντφλησλ θαη πιηθψλ κηαο πθηζηάκελεο
νηθνδνκήο. Χο ειάρηζηε απαίηεζε ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη πξφλνηεο πνπ
παξαζέηνληαη ζην Κεθάιαην 7 “Δθθέλσζε Έθηαθηεο Αλάγθεο ζε Πεξίπησζε
Ππξθαγηάο”. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζσζηά, θαηάιιεια
δνκηθά πξντφληα, πιηθά, εμνπιηζκνί θαη ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο φπσο
παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 9.
1.11 ε ηζηνξηθά θηίξηα θαη πξνζηαηεπφκελα κλεκεία ην παξφλ Παξάξηεκα
εθαξκφδεηαη ζε ηκήκαηά ηνπο πνπ δελ αθνξνχλ ην θαζαπηφ ηζηνξηθφ ή
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πξνζηαηεπφκελν κέξνο, κε ηξφπν πνπ λα κελ αιινηψλνπλ ηνλ ηζηνξηθφ ραξαθηήξα ηνπ
θηηξίνπ.
1.12. Απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νφκνπ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηα ζέκαηα ππξνπξνζηαζίαο
ησλ νηθνδνκψλ, εμαηξνχληαη νη αθφινπζεο:
Καηεγνξία I: Οηθνδνκέο πνπ δηέπνληαη απφ άιιε λνκνζεζία
1. Οπνηαδήπνηε νηθνδνκή πνπ εμαηξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί
Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ·
2. Οπνηαδήπνηε νηθνδνκή ή θαηαζθεπή ε νπνία δηέπεηαη απφ λνκνζεζίεο θαη
θαλνληζκνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο.
Καηεγνξία II: Οηθνδνκέο πνπ επηζθέπηεηαη θφζκνο πεξηζηαζηαθά
Αλεμάξηεηε κνλψξνθε νηθνδνκή ηελ νπνία επηζθέπηεηαη θφζκνο κφλν
πεξηνδηθά θαη γηα ζθνπνχο επηζεψξεζεο ή ζπληήξεζεο κνλίκσλ
εγθαηαζηάζεσλ ή κεραλεκάησλ.
Καηεγνξία III: Θεξκνθήπηα θαη γεσξγηθέο κνλψξνθεο νηθνδνκέο
1. Θεξκνθήπηα·
2. Οηθνδνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο, ή νηθνδνκή πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε θχιαμε δψσλ.
ε πεξίπησζε πνπ κέξνο ηέηνηαο νηθνδνκήο ρξεζηκνπνηείηαη σο θαηνηθία ή
δηαζέηεη έμνδν θηλδχλνπ πέξαλ ησλ 30 κέηξσλ δελ εμαηξείηαη·
3. Οη νηθνδνκέο ζηα ζεκεία 1 θαη 2 δελ πεξηιακβάλνπλ ηα ζεξκνθήπηα ή ηηο
νηθνδνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο, εάλ έρνπλ σο
θχξηα ιεηηνπξγία ηε ιηαληθή πψιεζε, ηε ζπζθεπαζία ή ηελ έθζεζε·
4. Ο φξνο “γεσξγία” πεξηιακβάλεη ηελ θπηνθνκία, ηελ νπσξνθνκία θαη ηε
θπηνθνκία γηα ζπνξά θαη ηρζπνθαιιηέξγεηα.
Καηεγνξία IV: Πξνζσξηλέο νηθνδνκέο
Οηθνδνκή πνπ αλεγείξεηαη κε ζθνπφ λα κελ παξακείλεη ζηνλ ίδην ρψξν
γηα πεξηζζφηεξν απφ 28 κέξεο.
Καηεγνξία V: Βνεζεηηθέο νηθνδνκέο
1. Οηθνδνκή εληφο εξγνηαμίνπ πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα
ηε δηάζεζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ησλ νηθνδνκψλ ή ησλ ρψξσλ αλέγεξζεο
θηηξίσλ ζην πξνθείκελν εξγνηάμην·
2. Οηθνδνκή εληφο εξγνηαμίνπ ή ρψξνπ εξγαζηψλ πνιηηηθήο κεραληθήο, πνπ
πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελ ιφγσ
εξγαζηψλ θαη δελ πεξηιακβάλεη δπλαηφηεηα θαηάθιηζεο·
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3. Οηθνδνκή, πιελ ησλ νηθνδνκψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηνηθία ή πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη σο γξαθεηαθνί ή εθζεζηαθνί ρψξνη, θαη θαηαζθεπάδεηαη
κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νξπρείν ή ιαηνκείν.
Καηεγνξία VI: Μηθξέο Αλεμάξηεηεο Οηθνδνκέο
1.

Αλεμάξηεηεο κνλψξνθεο νηθνδνκέο, κε εκβαδφλ δαπέδνπ πνπ δελ
μεπεξλά ηα 30η.κ., θαη δελ πεξηιακβάλεη δπλαηφηεηα θαηάθιηζεο
(δπλαηφηεηα λα θνηκεζεί θάπνηνο) θαη απνηειεί νηθνδνκή
(α)

θαλέλα ζεκείν ηεο νπνίαο δελ απέρεη ιηγφηεξν απφ έλα κέηξν απφ
ηα πεξηκεηξηθά φξηα ή

(β)

πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε θπξίσο κε άθαπζηα πιηθά.

2.

Αλεμάξηεηεο νηθνδνκέο ζρεδηαζκέλεο θαη πξννξηζκέλεο λα πξνθπιάμνπλ
ηνπο ρξήζηεο απφ ηηο ζπλέπεηεο αηνκηθψλ, ρεκηθψλ ή ζπκβαηηθψλ φπισλ,
πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιινπο ζθνπνχο, εάλ ην εκβαδφλ δαπέδνπ
δελ μεπεξλά ηα 30η.κ.

3.

Αλεμάξηεηεο νηθνδνκέο κε εκβαδφλ δαπέδνπ πνπ δελ μεπεξλά ηα 15η.κ.
θαη δελ πεξηιακβάλεη δπλαηφηεηα θαηάθιηζεο (δπλαηφηεηα λα θνηκεζεί
θάπνηνο).

Καηεγνξία VII: Δπεθηάζεηο
Ζ επέθηαζε κηαο νηθνδνκήο πξνζζέηνληαο ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο
(α) έλα ζεξκνθήπην, έλα ζηέγαζηξν, κηα θαιπκκέλε απιή ή δίνδνο ή
(β) έλα ζθέπαζηξν ακαμνζηαζίνπ πνπ δηαζέηεη άλνηγκα ζε ηνπιάρηζηνλ
δχν πιεπξέο,
φπνπ ε επηθάλεηα δαπέδσλ ηεο παξνχζαο επέθηαζεο δελ μεπεξλά ηα 30η.κ.
Οξηζκνί
1.13 Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, εθηφο αλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά
απφ ην θείκελν, νη αθφινπζεο ιέμεηο ή φξνη ζα έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε
απηέο ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ ISO 13943, Fire Safety - Vocabulary:
«Αδηέμνδν» ζεκαίλεη κηα θνηλφρξεζηε πεξηνρή ηνπ νξφθνπ απφ θάζε ζεκείν ηεο
νπνίαο ε δηαθπγή κπνξεί λα γίλεη κφλν πξνο κία θαηεχζπλζε.
«Αίζξην» ζεκαίλεη ην ρψξν εληφο κηαο νηθνδνκήο πνπ δελ είλαη απαξαηηήησο θάζεηα
επζπγξακκηζκέλνο θαη πεξλάεη κέζα απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δνκηθνχο νξφθνπο
(εθηφο ησλ θιεηζηψλ αλειθπζηήξσλ, ησλ θιεηζηψλ θπιηφκελσλ θιηκάθσλ, ησλ αγσγψλ
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ππεξεζηψλ, θαη ησλ θιεηζηψλ θιηκαθνζηαζίσλ πνπ δελ
ζεσξνχληαη αίζξηα).
«Άθαπζην δνκηθφ πιηθφ» ζεκαίλεη ην πιηθφ κε ην πςειφηεξν επίπεδν απφδνζεο φζνλ
αθνξά ηα θξηηήξηα δνθηκαζίαο αθαπζηφηεηαο. Σα ζρεηηθά θξηηήξηα απφδνζεο
παξαηίζεληαη ζην Κεθάιαην 9.

2016

«Αθεξαηφηεηα απέλαληη ζηελ ππξθαγηά ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ» ζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηά
ηνπ λα εκπνδίδεη ην πέξαζκα ησλ θινγψλ θαη ησλ ζεξκψλ θαπζαεξίσλ ζηε κε
εθηεζεηκέλε πιεπξά ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πξνζβνιήο ππξθαγηάο απφ ηελ κία πιεπξά.
«Άκεζε απφζηαζε δηαθπγήο» ζεκαίλεη ην κήθνο ηεο επζείαο γξακκήο απφ ηπρφλ
ζεκείν ελφο νξφθνπ, κεηξνχκελε κέζα ζην πεξίγξακκα ηεο νηθνδνκήο, πξνο ηελ
πιεζηέζηεξε έμνδν θηλδχλνπ, αγλνψληαο ηα ελδηάκεζα ρσξίζκαηα θαη ηνπο ηνίρνπο,
εθηφο απφ απηνχο ηνπ ππξνπξνζηαηεπκέλνπ θιηκαθνζηαζίνπ.
«Αλειθπζηήξαο εθθέλσζεο» ζεκαίλεη ηνλ αλειθπζηήξαο πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθθέλσζε αηφκσλ κε πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα θαηά ηε
δηάξθεηα κηαο ππξθαγηάο.
«Αλειθπζηήξαο πξφζβαζεο ππξνζβεζηψλ» ζεκαίλεη ηνλ αλειθπζηήξα πνπ είλαη
ζρεδηαζκέλνο λα παξέρεη επηπξφζζεηε ππξνπξνζηαζία, κε ζπζηήκαηα ειέγρνπ πνπ
επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηνπ απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ππξφζβεζεο.
«Αληρλεπηέο ππξθαγηάο θαη πξνεηδνπνίεζε» ζεκαίλεη ηα φξγαλα ελφο ζπζηήκαηνο
απηφκαηεο αλίρλεπζεο ππξθαγηάο, ηα νπνία ζπλερψο ή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
παξαθνινπζνχλ ηελ ηπρφλ εκθάληζε θπζηθψλ ή θαη ρεκηθψλ θαηλνκέλσλ,
επαθφινπζσλ ηεο ππξθαγηάο, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο νηθνδνκήο θαη
κεηαδίδνπλ ηα αληίζηνηρα ζήκαηα πξνεηδνπνίεζεο (ζπλαγεξκφ) ή ειέγρνπ.
«Αληίζηαζε ζηελ δίνδν ηεο ζεξκφηεηαο ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ» ζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηά
ηνπ λα εκπνδίδεη ηε κεηάδνζε δηα κέζνπ ηεο κάδαο ηνπ ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ πνζνχ
ζεξκφηεηαο.
«Απξνζηάηεπηνο ρψξνο αλαθνξηθά κε κηα πιεπξά ή κε έλαλ εμσηεξηθφ ηνίρν κηαο
νηθνδνκήο» ζεκαίλεη :
α.

ην παξάζπξν, ζχξα ή άιιν άλνηγκα∙

β.

νπνηνδήπνηε κέξνο ελφο εμσηεξηθνχ ηνίρνπ πνπ δηαζέηεη ιηγφηεξν ρξφλν
ππξαληίζηαζεο απφ ηνλ απαηηνχκελν γηα ηα δνκηθά ζηνηρεία (αθεξαηφηεηα
θαη θέξνπζα ηθαλφηεηα κφλν), θαη πνπ παξέρεη ιηγφηεξα απφ 15 ιεπηά
ππξαληίζηαζεο (κφλσζεο-αληίζηαζε ζηελ δίνδν ζεξκφηεηαο)∙

γ.

νπνηνδήπνηε
κέξνο
ηνπ
εμσηεξηθνχ
ηνίρνπ
πνπ
δηαζέηεη
πξνζθνιιεκέλν ή εθαξκνζκέλν θαχζηκν πιηθφ κε πάρνο κεγαιχηεξν ηνπ
1 ρηιηνζηνχ ζηελ εμσηεξηθή ηνπ πιεπξά, είηε γηα επηθάιπςε είηε γηα
νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ.
(ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαχζηκν πιηθφ είλαη ην πιηθφ πνπ δελ είλαη
νχηε „άθαπζην‟ νχηε απνηειεί „πιηθφ πεξηνξηζκέλεο θαχζεο‟).

«Αζθαιέο κέξνο» ζεκαίλεη ην κέξνο φπνπ νη άλζξσπνη δελ θηλδπλεχνπλ απφ ηα
παξάγσγα κηαο ππξθαγηάο.
«Απηνθιεηφκελν θνχθσκα» ζεκαίλεη ην θνχθσκα πνπ είλαη εμνπιηζκέλν κε θαηάιιειν
κεραληζκφ επαλαθνξάο ηνπ ζηελ θιεηζηή ζέζε.

2017

«Απηφκαηε θαηάζβεζε» ζεκαίλεη ηηο κεραληθέο κέζνδνη θαηαζηνιήο ππξθαγηάο νη
νπνίεο ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα. Σα ζπζηήκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηνπο
θαηαηνλεηήξεο λεξνχ θαη ην ζχζηεκα νιηθνχ θαηαθιπζκνχ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα
(CO2) ή κε νπνηνδήπνηε άιιν αέξην, ρεκηθφ, αθξψδεο ή μεξφ πιηθφ.
«Γηαρσξηζηηθφ κέξνο (κηαο νηθνδνκήο)» ζεκαίλεη ην είδνο δηακεξίζκαηνο φπνπ έλα
κέξνο ηεο νηθνδνκήο δηαρσξίδεηαη απφ έλα άιιν κέξνο ηεο ίδηαο νηθνδνκήο, κέζσ ελφο
ηνίρνπ ππξνδηακεξίζκαηνον νπνίνο αλέξρεηαη ζην πιήξεο χςνο ηνπ θαη βξίζθεηαη ζε
έλα επίπεδν.
«Γηαρσξηζηηθφο ηνίρνο» ζεκαίλεη ην ηνίρν ππξνδηακεξίζκαηνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη γηα
λα ρσξίδεη κηα νηθνδνκή απφ κηα άιιε θαη βξίζθεηαη ζην πιήξεο χςνο θαη ζε ζπλερέο
θαηαθφξπθν επίπεδν κεηαμχ ησλ δχν νηθνδνκψλ.
«Γνκηθφ ζηνηρείν» ζεκαίλεη:


έλα κέινο πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ δνκηθνχ πιαηζίνπ κηαο νηθνδνκήο ή
νπνηαζδήπνηε άιιεο δνθνχ ή θνιψλαο∙



έλαο θέξνληαο ηνίρνο ή έλα θέξνλ κέξνο ελφο ηνίρνπ∙



έλα δάπεδν∙



κηα ζηνά∙



έλαο εμσηεξηθφο ηνίρνο∙



έλαο ηνίρνο ππξνδηακεξίζκαηνο (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαρσξηζηηθνχ ηνίρνπ).

«Γσκάηην πξφζβαζεο» ζεκαίλεη ην δσκάηην κέζα απφ ηνλ νπνίν πεξλάεη ε κφλε
φδεπζε δηαθπγήο απφ έλαλ εζσηεξηθφ δσκάηην.
«Γσκάηην πςεινχ θηλδχλνπ ππξθαγηάο» ζεκαίλεη ην δσκάηην ή άιινο ρψξνο ν νπνίνο,
εμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη/ή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, παξνπζηάδεη ςειφηεξν θίλδπλν
αλάθιεμεο θαη αλάπηπμεο ππξθαγηάο απφ άιινπο ρψξνπο.
«Δλαιιαθηηθέο νδεχζεηο δηαθπγήο» ζεκαίλεη ηηο νδεχζεηο δηαθπγήο πνπ δηαρσξίδνληαη
επαξθψο είηε θαηά θαηεχζπλζε θαη απφζηαζε, είηε απφ ππξάληνρε θαηαζθεπή,
δηαζθαιίδνληαο ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο κίαο φδεπζεο δηαθπγήο ζε πεξίπησζε πνπ ε
δεχηεξε επεξεαζηεί απφ ηα παξάγσγα ηεο ππξθαγηάο.
«Δλεξγεηηθά Μέηξα Ππξνπξνζηαζίαο» ζεκαίλεη ην ζχλνιν δνκηθψλ πξντφλησλ,
πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο, ηα νπνία ελεξγνπνηνχληαη απφ
ηα παξάγσγα κηαο ππξθαγηάο ψζηε λα παξέρνπλ ηελ αλάινγε ππξνπξνζηαζία.
«Δμέδξα (δάπεδν πξφζβαζεο ή ππεξπςσκέλν δάπεδν)» ζεκαίλεη ην δάπεδν πνπ
ζηεξίδεηαη πάλσ ζε άιιν δνκηθφ πάησκα θαη ν ελδηάκεζνο ρψξνο πνπ δεκηνπξγείηαη
κεηαμχ ησλ δαπέδσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηέιεπζε ππεξεζηψλ (π.ρ.
ειεθηξνκεραλνινγηθέο ππεξεζίεο).
«Έμνδνο νξφθνπ» ζεκαίλεη κηα ηειηθή έμνδνο ή κηα ζχξα πνπ νδεγεί ζε έλα
ππξνπξνζηαηεπκέλν θιηκαθνζηάζην, ππξνπξνζηαηεπφκελν πξνζάιακνή εμσηεξηθή

2018

φδεπζε δηαθπγήο, ή κηα ζχξα ζε έλαλ ηνίρν ππξνδηακεξίζκαηνο πνπ είλαη θνηλή γηα
δχν ή πεξηζζφηεξεο νηθνδνκέο (δηαρσξηζηηθφο ηνίρνο).
«Δμσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην» ζεκαίλεη εθείλν ην θιηκαθνζηάζην πνπ θαηαζθεπάδεηαη έμσ
απφ ην πεξίγξακκα ηεο νηθνδνκήο.
«Δπηθίλδπλνο ρψξνο» ζεκαίλεη θάζε ρψξν κηαο νηθνδνκήο φπνπ, παξάγνληαη ή θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη ή θαη απνζεθεχνληαη ηδηαίηεξα εχθιεθηα θαη εθξεθηηθά πιηθά, πγξά,
εκπνξεχκαηα θ.ιπ.
«Δπίπεδν» ζεκαίλεη ην θαηνηθήζηκν δάπεδν / πάησκα.
«Δπίπεδν πξφζβαζεο» ζεκαίλεη ην επίπεδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαλνληθή
πξφζβαζε ζε κηα νηθνδνκή πνπ είηε ελζσκαηψλεη είηε νδεγεί άκεζα ζε αζθαιέο
κέξνο.
«Δπηθαλεηαθή εμάπισζε θιφγαο» ζεκαίλεη ηελ εμάπισζε πνπ γίλεηαη κε νξηζκέλε
ηαρχηεηα πάλσ ζηελ επηθάλεηα ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ ή πιηθνχ, αθνχ απηφ αλαθιεγεί.
«Δζσηεξηθφ δσκάηην» ζεκαίλεη ην δσκάηην απφ ην νπνίν ε δηαθπγή είλαη δπλαηή κφλν
κέζσ ελφο άιινπ δσκαηίνπ.
«Δζσηεξηθά ηειεηψκαηα» ζεκαίλεη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία κε ηα νπνία γίλεηαη ε
ηειηθή δηακφξθσζε ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ησλ θηηξίσλ, φπσο επηρξίζκαηα,
επελδχζεηο, επηζηξψζεηο, ρξσκαηηζκνί, αξκνινγήκαηα, κνλψζεηο θ.ιπ.
«Δπζηάζεηα ζε ππξθαγηά ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ» ζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα κελ
θαηαξξέεη ή λα κελ μεπεξλά φξηα παξακφξθσζεο, φηαλ θνξηηζκέλν κε
πξνθαζνξηζκέλν θνξηίν, εθηίζεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο ππξθαγηάο.
«Κίλδπλνο ππξθαγηάο» ζεκαίλεη έλα ζχλνιν πξνυπνζέζεσλ θαη ζπλζεθψλ πνπ
αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ελφο πξντφληνο ή ζπζηήκαηνο θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ
ππξθαγηά.
«Κιηκαθνζηάζην πξφζβαζεο ππξνζβεζηψλ» ζεκαίλεη ην ππξνπξνζηαηεπφκελν
θιηκαθνζηάζην πνπ επηθνηλσλεί κε ηνπο ππφινηπνπο νηθνδνκηθνχο ρψξνπο κέζσ ελφο
πξνζαιάκνπ πξφζβαζεο ππξνζβεζηψλ.
«Μέζα δηαθπγήο» ζεκαίλεη ηα θπζηθά κέζα πνπ παξέρνπλ κηα ή πεξηζζφηεξεο
αζθαιείο νδεχζεηο δηαθπγήο νχησο ψζηε ηα άηνκα λα κπνξνχλ λα θηλεζνχλ απφ
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο νηθνδνκήο ζε έλα αζθαιέο κέξνο.
«Μεζνπάησκα» ζεκαίλεη ηνλ φξνθν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξπςσκέλσλ
απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, πνπ θαιχπηεη ιηγφηεξν απφ ην ήκηζπ ηεο επηθάλεηαο ηνπ
ρψξνπ πξνο ηνλ νπνίν πξνεθηείλεηαη.
«Μεραληθή Ππξνπξνζηαζίαο (Ππξνκεραληθή) ζεκαίλεη ηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ
θαη κεραληθψλ αξρψλ γηα ηελ πξνζηαζία αλζξψπσλ, πεξηνπζίαο θαη πεξηβάιινληνο
απφ ηελ ππξθαγηά.
«Μεραληθφ χζηεκα Απνθνπήο Ππξθαγηάο (fire damper)» ζεκαίλεη ηελ απηφκαηε
κεραληθή ζπζθεπή ή ππξνδηνγθνχκελν ζχζηεκα απνζβεζηήξα εληφο ελφο αγσγνχ ή
ελφο αλνίγκαηνο αεξηζκνχ πνπ εκπνδίδεη ηελ εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο θαη πνπ είλαη

2019

ηθαλή λα επηηχρεη ην θξηηήξην αζηνρίαο Δ-αθεξαηφηεηα ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή
ζην πξφηππν EN 13501: Μέξνο 3 θαη φηαλ δνθηκάδεηαη βάζε ηνπ Δπξσπατθνχ
Πξνηχπνπ EN 1366-2:1999.
«Μεραληθφ χζηεκα Απνθνπήο Ππξθαγηάο θαη Καπλνχ (fire and smoke damper)»
ζεκαίλεη ην κεραληθφ χζηεκα Απνθνπήο ππξφο πνπ, φηαλ δνθηκάδεηαη ζχκθσλα κε ην
Δπξσπατθφ Πξφηππν EN 1366-2, πιεξνί ηα θξηηήξηα αζηνρίαο ES (αθεξαηφηεηα θαη
θαπλνζηεγαλφηεηα) φπσο νξίδνληαη ζην πξφηππν EN 13501: Μέξνο 3 θαη επηηπγράλεη
ηελ ίδηα ππξαληίζηαζε ζε ζρέζε κε ηελ αθεξαηφηεηα κε ην ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο ηεο
νηθνδνκήο (π.ρ. θνχθσκα) κέζα απφ ην νπνίν πεξλά ν αγσγφο.
«Μνλψξνθε νηθνδνκή» ζεκαίλεη ηελ νηθνδνκή πνπ απνηειείηαη εμνινθιήξνπ απφ έλα
ππέξγεην ή ππφγεην φξνθν, (έλα δηαρσξηζκέλν κέξνο πνπ απνηειείηαη εμνινθιήξνπ
απφ έλα ππέξγεην φξνθν, κε νξνθή ζηελ νπνία ε πξφζβαζε γίλεηαη κφλν γηα
επηδηνξζψζεηο ή ζπληήξεζε, κπνξεί λα ζεσξεζεί κέξνο κνλψξνθεο νηθνδνκήο).
«Όδεπζε δηαθπγήο» ζεκαίλεη ηελ ζπλερή θαη ρσξίο εκπφδηα πνξεία γηα ηε δηαθπγή
απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ελφο θηηξίνπ πξνο έλα αζθαιή, ππαίζξην ζπλήζσο ρψξν, ζε
πεξίπησζε ππξθαγηάο.
«Οηθνδνκηθφ δηάθελν» ζεκαίλεη ην θελφ πνπ πεξηθιείεηαη απφ δνκηθά ζηνηρεία
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ςεπδνξνθήο) ή πεξηέρεηαη κέζα ζ‟ έλα δνκηθφ ζηνηρείν.
ηα δηάθελα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αίζνπζεο, ηα ληνπιάπηα, νη ρψξνη
θπθινθνξίαο, ηα πξνζηαηεπκέλα θξεάηηα, νη θαπλνδφρνη θαη νη δηάθνξνη αγσγνί.
«Όξνθνο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε ζηα νπνία κηα νηθνδνκή ρσξίδεηαη
νξηδφληηα πάλσ ή θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο, αιιά εμαηξνχληαη νπνηαδήπνηε
κέξε κηαο νηθνδνκήο πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ην επίπεδν ηεο νξνθήο ή κέζα ζηνλ
δηάθελν ηεο νξνθήο, ή θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ ρακειφηεξνπ νξφθνπ, ην νπνίν
πξννξίδεηαη γηα ηελ πξνζηαζία κηαο δεμακελήο λεξνχ, ή γηα δσκάηην θηλεηήξα ηνπ
αλειθπζηήξα, ή γηα παξφκνηα ρξήζε θαη δελ πξννξίδεηαη, νχηε πξνζαξκφδεηαη γηα λα
θαηνηθεζεί, ή λα απνηειέζεη ρψξν εξγαζίαο, ή ρψξν απνζήθεπζεο. Έλαο φξνθνο
επίζεο πεξηιακβάλεη:
α) νπνηαδήπνηε ζηνά ζε κηα θαηαζθεπή θαη ρψξν αλαςπρήο∙
β) νπνηαδήπνηε ζηνά, ζε νπνηαδήπνηε άιιε νηθνδνκή, εάλ ην εκβαδφλ πνπ
θαιχπηεη, ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ρψξνπ πξνο ηνλ νπνίν
πξνεθηείλεηαη∙
γ) ππισηή
«Όξνθνο εθθέλσζεο» ζεκαίλεη ηνλ φξνθν ηεο νηθνδνκήο, απφ ηνλ νπνίν εμέξρνληαη
πξνο αζθαιή ρψξν νη νδεχζεηο δηαθπγήο
«Παζεηηθά Μέηξα Ππξνπξνζηαζίαο» ζεκαίλεη ην ζχλνιν δνκηθψλ πξντφλησλ, πιηθψλ,
εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο, ηα νπνία παξέρνπλ ηελ αλάινγε
παζεηηθή ππξνπξνζηαζία πξηλ θαη κεηά ηελ εθδήισζε κηαο ππξθαγηάο.
«Πξαγκαηηθή απφζηαζε φδεπζεο δηαθπγήο» ζεκαίλεη ηελ νξηδφληηα απφζηαζε πνπ
πξέπεη λα δηαλχζεη έλα άηνκν απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ νξφθνπ κέρξη ην
πιεζηέζηεξν παξαθείκελν ππξνδηακέξηζκα, θιηκαθνζηάζην ή εμσηεξηθή έμνδν,
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ιακβάλνληαο ππφςε ηα ελδηάκεζα ρσξίζκαηα, ηνπο ηνίρνπο θαη ηελ δηαξξχζκηζε ηνπ
ρψξνπ θαη ησλ επίπισλ.
«Πξνζάιακνο πξφζβαζεο ππξνζβεζηψλ» ζεκαίλεη ηνλ Ππξνπξνζηαηεπκέλν
πξνζάιακν πνπ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε, απφ έλα θιηκαθνζηάζην πξφζβαζεο
ππξνζβεζηψλ, πξνο ηνπο ππφινηπνπο νηθνδνκηθνχο ρψξνπο θαη ζε νπνηνλδήπνηε
ζρεηηθφ αλειθπζηήξα πξφζβαζεο ππξνζβεζηψλ.
«Ππξαληίζηαζε» ζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηα κηαο θαηαζθεπήο ή ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ
κηαο νηθνδνκήο λ‟ αληηζηέθεηαη γηα έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ νλνκάδεηαη
δείθηεο ππξαληίζηαζεο, ζηα ζεξκηθά απνηειέζκαηα κηαο ππξθαγηάο, ρσξίο απψιεηα
ηεο επζηάζεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο αληίζηαζεο ζηε δίνδν ηεο ζεξκφηεηαο θαη
νπνηαζδήπνηε άιιεο ηθαλφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ ηππνπνηεκέλε δνθηκή
ππξαληίζηαζεο.
«Ππξάληνρε ζχξα» ζεκαίλεη ηε ζχξα ή δηάθξαγκα πνπ παξέρεηαη γηα ηε δηαθίλεζε
αηφκσλ, αέξα ή αληηθεηκέλσλ πνπ καδί κε ην πιαίζην θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ
εγθαηαζηάζεθε ζηελ νηθνδνκή, φηαλ θιείζεη κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ εμάπισζε ηεο
ππξθαγηάο θαη/ή άιισλ αέξησλ πξντφλησλ θαχζεο πιεξψληαο θαζνξηζκέλα
θξηηήξηααπφδνζεο.
«Ππξάληνρν θνχθσκα» ζεκαίλεη ην θνχθσκα, πνπ δνθηκαδφκελν καδί κε ηηο δηαηάμεηο
ζηήξημήο ηνπ ζε δνθηκαζία ππξαληίζηαζεο παξνπζηάδεη έλα θαζνξηζκέλν δείθηε
ππξαληίζηαζεο.
«Ππξνδηακέξηζκα» ζεκαίλεη ηελ νηθνδνκή ή ηκήκα ηεο νηθνδνκήο πνπ πεξηιακβάλεη
έλα ή πεξηζζφηεξα δσκάηηα, ρψξνπο ή νξφθνπο πνπ πεξηθιείεηαη εξκεηηθά απφ δνκηθά
ζηνηρεία κε πξνθαζνξηδφκελν, θαηά πεξίπησζε, δείθηε ππξαληίζηαζε.
«Ππξνδηαρσξηζηηθφ δνκηθφ ζηνηρείν» ζεκαίλεη ηνλ ηνίρνο ππξνδηακεξίζκαηνο, πάησκα
ππξνδηακεξίζκαηνο, πξνζηαηεπκέλν νηθνδνκηθφ δηάθελν πνπ πεξηβάιιεη κηα
ππξνπξνζηαηεπκέλε φδεπζε δηαθπγήο θαη/ή έλα ρψξν ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο.
«Ππξνζεξκηθφ θνξηίν» ζεκαίλεη ην πνζφ ηεο εθιπφκελεο ζεξκφηεηαο απφ ηελ θαχζε
φισλ ησλ πιηθψλ κέζα ζ‟ έλα ρψξν νηθνδνκήο.
«Ππξνκφλσζε» ζεκαίλεη ηελ αληίζηαζε ελφο πιηθνχ ή ζηνηρείνπ ζηελ έθζεζε ςειψλ
ζεξκνθξαζηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ αλάπηπμε κηαο ππξθαγηάο.
«Ππξνπξνζηαηεπφκελν θιηκαθνζηάζην» ζεκαίλεη ην Κιηκαθνζηάζην πνπ πξνζηαηεχεηαη
θαηαιιήισο απφ ππξθαγηά απφ ππξάληνρε θαηαζθεπή θαη θαηαιήγεη κέζσ κηαο ηειηθήο
εμφδνπ ζε έλα αζθαιέο κέξνο.
«Ππξνπξνζηαηεπκέλνο δηάδξνκνο/πξνζάιακνο» ζεκαίλεη ην δηάδξνκν ή ηνλ
πξνζάιακν ν νπνίνο πξνζηαηεχεηαη θαηαιιήισο απφ ππξθαγηά πνπ καίλεηαη ζε
παξαθείκελν ρψξν, κέζα απφ κηα ππξάληνρε θαηαζθεπή.
«Ππξνπξνζηαηεπφκελν θξεάηην» ζεκαίλεη ην θξεάηην πνπ επηηξέπεη ζε άηνκα, αέξα ή
αληηθείκελα λα πεξάζνπλ απφ έλα ππξνδηακέξηζκα ζην άιιν, θαη ην νπνίν πεξηθιείεηαη
απφ ππξάληνρε θαηαζθεπή.
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«Ππξνθξαγκφο» ζεκαίλεη θάζε θαηαζθεπή απφ άθαπζηα ή πεξηνξηζκέλεο θαπζηφηεηαο
πιηθά, πνπ δηαθφπηεη νηθνδνκηθφ δηάθελν ή γεκίδεη αξκνχο θαη ράζκαηα νηθνδνκηθψλ
ζηνηρείσλ, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε θαπλνχ θαη θινγψλ κέζα απ‟ απηά.
«Ππξνθξαγκφο νηθνδνκηθνχ δηάθελνπ» ζεκαίλεη θάζε θαηαζθεπή πνπ δεκηνπξγείηαη γηα
λα ζθξαγίζεη έλα νηθνδνκηθφ δηάθελν, ψζηε λα εκπνδίζεη ηε δηέιεπζε θαπλνχ θαη
θινγψλ κέζα απ‟ απηφ.
«πκπίεζε» ζεκαίλεη κηα κέζνδνο πξνζηαζίαο ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο απφ ηε
δηείζδπζε θαπλνχ δηαηεξψληαο κηα δηαθνξά πηέζεσο κεηαμχ ηεο φδεπζεο δηαθπγήο θαη
ηνπ παξαθείκελνπ ρψξνπ.
«σιελψζεηο ππξνζβεζηηθψλ δηθηχσλ» ζεκαίλεη ηνπο ζσιήλεο εγθαηεζηεκέλνη κέζα
θαη γχξσ απφ ηηο νηθνδνκέο, πνπ επηηξέπνπλ ζηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία λα
ζπλδέζεη κάληθεο ψζηε λα κπνξέζεη λα εθνδηαζηεί κε λεξφ γηα ιφγνπο ππξφζβεζεο.
«Σειηθή έμνδνο» ζεκαίλεη ηελ θαηάιεμε κηαο φδεπζεο δηαθπγήο απφ κηα νηθνδνκή, πνπ
νδεγεί ζε κηα νδφ ή ζ‟ έλαλ αλνηθηφ ρψξν αζθαιή απφ ηνλ θίλδπλν ηεο ππξθαγηάο ή
θαη ηνπ θαπλνχ.
«Σκεκαηηθή νξηδφληηα εθθέλσζε» ζεκαίλεη ηελ εθθέλσζε ησλ ρξεζηψλ καθξηά απφ ηελ
ππξθαγηά ζε έλα άιιν ππξνδηακέξηζκα ζην ίδην επίπεδν.
«Σνίρνο/πάησκα ππξνδηακεξίζκαηνο» ζεκαίλεη ηνλ ππξάληνρν ηνίρν/πάησκα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην δηαρσξηζκφ δχν ππξνδηακεξηζκάησλθαη πνπ δηαζέηεη ηνλ
ειάρηζην δείθηε ππξαληίζηαζεο φπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην 6.
«Σχπνο Υξήζεο» ζεκαίλεη ηελ θαηάηαμε νηθνδνκήο, ζχκθσλα κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ
νπνίν πξννξίδεηαη γηα ρξήζε. Βιέπε Κεθάιαην 12 - θαηάηαμε Eurostat.
«Τδξνζηφκην» ζεκαίλεη ην ζχλνιν πνπ απνηειείηαη απφ κηα βαιβίδα θαη κηα ζχλδεζε
εμφδνπ απφ κηα εμσηεξηθή ζσιήλσζε ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ, πνπ πξνκεζεχεη λεξφ
γηα ζθνπνχο ππξφζβεζεο.
«Τιηθά πεξηνξηζκέλεο θαχζεο» ζεκαίλεη ηελ πξνδηαγξαθή απφδνζεο πιηθνχ πνπ
πεξηιακβάλεη κε-θαχζηκα πιηθά θαη γηα ηελ νπνία ηα ζρεηηθά θξηηήξηα αζηνρίαο δνθηκήο
παξαηίζεληαη ζην Κεθάιαην 9.
«Τπφγεηνο φξνθνο» ζεκαίλεη ηνλ φξνθν κε δάπεδν ην νπνίν ζε θάπνην ζεκείν είλαη
κεγαιχηεξν απφ 1200 ρηιηνζηά θάησ απφ ην πςειφηεξν επίπεδν ηνπ εδάθνπο πνπ
γεηηληάδεη κε ηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν.
«Ύςνο νηθνδνκήο» ζεκαίλεη ηελ απφζηαζε απφ ην ηειεησκέλν πάησκα ηνπ
πςειφηεξνπ θαηνηθήζηκνπ νξφθνπ ή νξφθνπ κε ρξήζε απφ ην θνηλφ κέρξη ην επίπεδν
ζηε ρακειφηεξε πιεπξά ηεο νηθνδνκήο πνπ νδεγεί ζε κηα νδφ ή ζε έλαλ αλνηθηφ
ππαίζξην ρψξν.
«Φξεάηην πξφζβαζεο ππξνζβεζηψλ» ζεκαίλεη ην ππξνπξνζηαηεπκέλν θξεάηην πνπ
πεξηιακβάλεη έλα θιηκαθνζηάζην πξνζάιακν θαη, εάλ παξέρεηαη, έλαο αλειθπζηήξαο
πξφζβαζεο ππξνζβεζηψλ.
«Φσηηζκφο αζθαιείαο» ζεκαίλεη ηελ παξνρή θσηηζκνχ γηα ζπλέρηζε εξγαζηψλ φηαλ
δηαθφπηεηαη ε θαλνληθή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
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«Φσηηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο (δηαθπγήο)» ζεκαίλεη ην κέξνο ηνπ θσηηζκνχ αζθαιείαο
πνπ παξέρεηαη γηα λα δηαζθαιίδεη ηνλ ζπλερή θσηηζκφ ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο.
«Υψξνη ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο» ζεκαίλεη ηνπο ρψξνπο κεηαζρεκαηηζηψλ,
ειεθηξνζηάζηα θαη ζπζθεπψλ ειεθηξηθήο ζχλδεζεο, κεγάιεο εκπνξηθέο θνπδίλεο,
δσκάηηα πνπ γίλεηαη ρξήζε γπκλήο θιφγαο, ιεβεηνζηάζηα, απνζεθεπηηθνί ρψξνη
θαπζίκσλ θαη άιισλ εμαηξεηηθά εχθιεθησλ νπζηψλ, ρψξνη ρξήζεο θηλεηήξσλ
εζσηεξηθήο θαχζεο θαη ρψξνη κε κεγάιε πηζαλφηεηα λα παξνπζηάζνπλ εχθιεθηεο
αλαζπκηάζεηο ζηελ αηκφζθαηξα.
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2.

ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

2.1 Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο είλαη λα δψζεη θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο θαη νδεγίεο σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ νηθνδνκψλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε
ελφο απνδεθηνχ βαζκνχ ππξνπξνζηαζίαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, αλακέλεηαη λα
πιεξνχληαη νη αθφινπζεο απαηηήζεηο:
(α) ηαηηθή Δπζηάζεηαγηα πγθεθξηκέλε Υξνληθή Πεξίνδν ζε Πεξίπησζε
Ππξθαγηάο:

(β)

η.

Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηξφπν
ψζηε, ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο λα δηαηεξεί ηελ ζηαηηθή ηεο
επζηάζεηα, γηα ηνπιάρηζην ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο εθθέλσζεο απφ ηνπο
ρξήζηεο ηεο νηθνδνκήο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο επέκβαζεο απφ ηηο
νκάδεο δηάζσζεο θαη θαηάζβεζεο.

ii.

Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο γηα
ηνπιάρηζην ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη, ψζηε νη ρξήζηεο ηεο
νηθνδνκήο λα αληηιεθζνχλ ηπρφλ ππξθαγηά θαη λα δηαθχγνπλ ζε
αζθαιέο ρψξν καθξηά απφ ηελ νηθνδνκή.

iii.

Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο γηα
ηνπιάρηζην ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη, ψζηε λα εθαξκνζηεί
κε αζθάιεηα ε ζηξαηεγηθή επέκβαζεο απφ ηηο νκάδεο δηάζσζεο θαη
θαηάζβεζεο.

iv.

Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηξφπν
ψζηε, ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο λα δηαζθαιίδεηαη φηη δεκηέο ζε
γεηηνληθέο νηθνδνκέο ή εγθαηαζηάζεηο δελ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ
απφ πξφσξε θαηάξξεπζε ηεο νηθνδνκήο ή απφ θαηάξξεπζε κεξψλ ή
ηκεκάησλ απηήο.

Δμάπισζε ηεο Ππξθαγηάο θαη ηνπ Καπλνχ ζην Δζσηεξηθφ ηεο Οηθνδνκήο:
i.

Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη θαηά
ηξφπν ψζηε, λα πεξηνξίδεηαη ε εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ
θαπλνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο νηθνδνκήο, νχησο ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο
εθθέλσζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο επέκβαζεο απφ ηηο
νκάδεο δηάζσζεο θαη θαηάζβεζεο.

i.

Ζ νηθνδνκή ζα πξέπεη λα ππνδηαηξείηαη ζε άιια ηκήκαηα, κε
θαηαζθεπέο νη νπνίεο λα παξέρνπλ αληίζηαζε ζηε ππξθαγηά θαη
ηνλ θαπλφ ή/θαη λα παξέρεηαη απηφκαην ζχζηεκα θαηάζβεζεο
ππξθαγηάο αλάινγα κε ην επίπεδν θηλδχλνπ ππξθαγηάο πνπ
παξνπζηάδεη ε νηθνδνκή θαη αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ ρξήζε
ηεο νηθνδνκήο ή ηκήκαηνο ηεο νηθνδνκήο.

ii.

Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη θαηά
ηξφπν ψζηε, ε απαξαηήξεηε εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ
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θαπλνχ κέζα ζε νηθνδνκηθά δηάθελα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ
θαηαζθεπή ηεο νηθνδνκήο, λα εκπνδίδεηαη.
(γ)

(δ)

(ε)

Δμάπισζε ηεο ππξθαγηάο ζε άιιεο Οηθνδνκέο θαη Πεξηνξηζκφο ηεο
Δπίδξαζεο ηεο ζε ππνζηαηηθά Κνηλήο Χθειείαο:
i.

Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη θαηά
ηξφπν ψζηε, λα απνηξέπεη ηελ εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο ζε άιιεο
νηθνδνκέο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ ζε
γεηηνληθέο νηθνδνκέο.

ii.

Ζ Αξκφδηα Αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη φπσο κηα νηθνδνκή
ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί θαηά ηξφπν ψζηε, ζε πεξίπησζε
ππξθαγηάο, λα απνθεχγεηαη ε απψιεηα ππεξεζηψλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ νη νπνίεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο πξνο ηελ
επεκεξία θαη αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο.

Δθθέλσζε Έθηαθηεο Αλάγθεο ζε πεξίπησζε Ππξθαγηάο:
i.

Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη κε
ηθαλνπνηεηηθέο πξφλνηεο ππξνπξνζηαζίαο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη
ε αζθαιήο εθθέλσζε ησλ ρξεζηψλ ηεο νηθνδνκήο ζε αζθαιέο
ρψξν καθξηά απφ ηελ νηθνδνκή. Οη νδεχζεηο δηαθπγήο πξέπεη λα
παξακέλνπλ αζθαιείο θαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηε ρξνληθή
δηάξθεηα πνπ ρξεηάδνληαη θαη λα είλαη αληηιεπηέο θαη
πξνζπειάζηκεο απ‟ φινπο ηνπο ρξήζηεο. Ζ ρξήζε, νη δηαζηάζεηο
ηεο νηθνδνκήο θαη νη θπζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ θαζνξίδνπλ
ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ, ηε δηαζηαζηνιφγεζε, θαζψο θαη ηε ζέζε
ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο.

ii.

Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη κε
επαξθείο πξφλνηεο γηα έγθαηξε αλίρλεπζε θαη πξνεηδνπνίεζε
ππξθαγηάο θαη κε ηθαλνπνηεηηθέο νδεχζεηο δηαθπγήο πνπ λα
επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηεο νηθνδνκήο λα θαηεπζπλζνχλ ζε
αζθαιέο ρψξν καθξηά απφ ηελ νηθνδνκή, άκεζα ή δηακέζνπ
ππξνπξνζηαηεπκέλνπ ηκήκαηνο.

iii.

Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν λα εγθαζίζηαληαη θαηάιιεια κέζα γηα
αλίρλεπζε θαη πξνεηδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ζε πεξίπησζε
ππξθαγηάο. Σν είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εμαξηεζεί απφ ην επίπεδν
θηλδχλνπ ππξθαγηάο πνπ παξνπζηάδεη ε νηθνδνκή.

iv.

Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν νη νδεχζεηο δηαθπγήο λα ζρεδηάδνληαη θαη
λα θαηαζθεπάδνληαη κε ηξφπν ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε
πηζαλφηεηα ηαπηφρξνλεο αληίζεηεο θίλεζεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ
δηάζσζεο θαη θαηάζβεζεο θαη ησλ ρξεζηψλ ηεο νηθνδνκήο.

Παξέκβαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο ζε Πεξίπησζε Ππξθαγηάο.
i.

Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη κε
επαξθείο πξφλνηεο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή ηεο
ζηξαηεγηθήο επέκβαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε
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ππξθαγηάο (δηάζσζε, πξφζβαζε θαη εγθαηαζηάζεηο ή ζπζηήκαηα
πνπ παξέρνληαη γηα θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο).
ii.

Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ε Αξκφδηα Αξρή. κπνξεί λα απαηηήζεη
επηπξφζζεηα κέηξα ζε φηη αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο ή ζπζηήκαηα
πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο
επέκβαζεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη βαζίδνληαη ζηνλ θίλδπλν
ππξθαγηάο πνπ παξνπζηάδεη ε νηθνδνκή ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηνπο
δηαζέζηκνπο πφξνπο ησλ νκάδσλ δηάζσζεο θαη θαηάζβεζεο.

(ζη) Δπηινγή θαη Δθαξκνγή Γνκηθψλ Πξντφλησλ, Τιηθψλ, Δμνπιηζκνχ θαη
πζηεκάησλ Ππξνπξνζηαζίαο.
i.

Σα πξντφληα, πιηθά, εμνπιηζκφο θαη ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο
ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη, ζρεδηάδνληαη θαη λα εγθαζίζηαληαη ζηελ
νηθνδνκή κε ηξφπν ψζηε λα κελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ ζηξαηεγηθή
εθθέλσζεο απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο νηθνδνκήο θαη ηελ ζηξαηεγηθή
επέκβαζεο απφ ηηο νκάδεο δηάζσζεο θαη θαηάζβεζεο.

ii.

Σα πξντφληα, πιηθά, εμνπιηζκφο θαη ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο
ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη, ζρεδηάδνληαη θαη λα εγθαζίζηαληαη ζηελ
νηθνδνκή κε ηξφπν ψζηε λα κελ βνεζνχλ ζηελ αλάθιεμε,
αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ θαπλνχ.

iii.

Σα πξντφληα, πιηθά, εμνπιηζκφο θαη ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο
ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ αζθάιεηα ηεο νηθνδνκήο ζε
πεξίπησζε ππξθαγηάο, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε
ζπκκφξθσζεο. Γηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα δνθηκάδνληαη ή λα
αμηνινγνχληαη βάζε αλαγλσξηζκέλνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ. ε
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζηελ Αξκφδηα
Αξρή γξαπηή απφδεημε ησλ επηδφζεσλ δνθηκήο ππξθαγηάο ησλ
πξντφλησλ,
πιηθψλ,
εμνπιηζκνχ
θαη
ζπζηεκάησλ
ππξνπξνζηαζίαο.

iv.

Σα ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη,
εγθαζίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε αλαγλσξηζκέλα εζληθά
ή επξσπατθά πξφηππα θαη αλ επηβάιιεηαη λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε
ζπκκφξθσζεο. Γηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα δνθηκάδνληαη ή λα
αμηνινγνχληαη βάζε αλαγλσξηζκέλνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ ε
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζηελ Αξκφδηα
Αξρή γξαπηή απφδεημε ησλ επηδφζεσλ δνθηκήο ππξθαγηάο ησλ
ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο.

Δηδηθέο Απαηηήζεηο
Καλνληζκόο (ΔΔ) 305/2011 γηα ηα Γνκηθά Πξντόληα
2.2
Ο Καλνληζκφο (ΔΔ) 305/2011 γηα ηα δνκηθά πξντφληα, ν νπνίνο ηέζεθε ζε
πιήξε εθαξκνγή ηελ 1/7/2013, ζηνρεχεη λα θαηαξγήζεη ηα ηερληθά εκπφδηα πνπ
ππάξρνπλ ζηελ εκπνξία ησλ δνκηθψλ πξντφλησλ κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηνπ
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) αληηθαζηζηψληαο πθηζηάκελα εζληθά
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πξφηππα γηα παξαδνζηαθά δνκηθά πξντφληα κε ελαξκνληζκέλα Δπξσπατθά πξφηππα
(ΔΝ).
2.3
Σα δνκηθά πξντφληα πεξηιακβάλνπλ θαηαζθεπαζηηθά πιηθά, πξντφληα θαη
ζπζηήκαηα πνπ είλαη κνλίκσο ελζσκαησκέλα ζηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα (νηθνδνκέο
θαη έξγα πνιηηηθψλ κεραληθψλ).
2.4
Ζ Απφθαζε 2000/147/ΔΔ (φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ 2003/632/ΔΔ)
θαη ε απφθαζε 2000/367/ΔΔ (φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ 2003/629/ΔΔ) ηεο
Δπηηξνπήο παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα χπαξμεο ελφο ζπζηήκαηνο Δπξσπατθψλ
θιάζεσλ πνπ θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ ππξθαγηά
φζνλ αθνξά ζηελ αληίδξαζε ηνπο ζηελ ππξθαγηά θαζψο θαη ζηελ ππξαληίζηαζή
ηνπο. Σα επίπεδα απφδνζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν,
βαζίδνληαη ζηα επίπεδα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πην πάλσ Απνθάζεηο.
Αλαθεξόκελα Πξόηππα
2.5

Σν Δγθξηκέλν Έγγξαθν αλαθέξεηαη ζε:



ελαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα γηα δνκηθά πξντφληα – πνπ
πηνζεηήζεθαλ ζηελ Κχπξν κέζσ ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο
κε ην πξφζεκα CYS EN1 θαζψο θαη γηα θαηλνηφκα δνκηθά πξντφληα (ΔΣΑ)∙



επξσπατθέο θαηεγνξίεο απνδφζεσλ ζπκπεξηθνξάο ζε ζπλζήθεο ππξθαγηάο
θαη ζρεηηθά ζπζηήκαηα δνθηκψλ γηα α) αληίδξαζε ζηελ ππξθαγηάθαη β)
αληίζηαζε ζηελ ππξθαγηά∙



πθηζηάκελα εζληθά πξφηππα δνκηθψλ πξντφλησλ, πνπ ελδέρεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ φηαλ ε πηνζέηεζε ησλ ελαξκνληζκέλσλ Δπξσπατθψλ
Πξνηχπσλ εθθξεκεί θαη πξηλ λα ιήμεη ε πεξίνδνο ζπλχπαξμεο κε ηα
Δπξσπατθά Πξφηππα.

Υξήζε ηνπ Δγθξηκέλνπ Έγγξαθνπ από Ηθαλά / Καηαξηηζκέλα Άηνκα
2.6
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, ηθαλφ/θαηαξηηζκέλν άηνκν
είλαη ν “κειεηεηήο” φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη
Οηθνδνκψλ Νφκνπ.
2.7
ην Κεθάιαην 13 παξνπζηάδεηαη έλα απιφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ κπνξεί
λα βνεζήζεη έλαλ κειεηεηή λα θαηαιήμεη αξρηθά ζηε κεζνδνινγία ηνπ ζρεδηαζκνχ
ππξνπξνζηαζίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη κε ζηφρν λα επηηχρεη έλα απνηειεζκαηηθφ
ζρεδηαζκφ (π.ρ. ζρεδηαζκφο ππξνπξνζηαζίαο βάζε πξνλνηψλ Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ ή
βάζε ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο - Ππξνκεραληθήο) θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαζνξίζεη ηνπο
ζθνπνχο, ζηφρνπο, απαηηήζεηο θαη θξηηήξηα απφδνζεο γηα ηελ αλάιπζε θαη ηνλ
ζρεδηαζκφ ππξνπξνζηαζίαο.
ην κνληέιν αμηνιφγεζεο γίλεηαη θαζνξηζκφο ησλ νηθνδνκψλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ
φπνπ έλαο κειεηεηήο κπνξεί λα πξνβεί ζηνλ αλάινγν ζρεδηαζκφ ππξνπξνζηαζίαο,
βάζε ησλ νδεγηψλ θαη ζπζηάζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θψδηθα.
1

Όια ηα Δπξσπατθά (EN) θαη δηεζλή (ISO) πξόηππα δηαηίζεληαη ζηελ Κύπξν από ην Κέληξν
Πιεξνθόξεζεο θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Σππνπνίεζεο (CYS).
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Γηαβνπιεύζεηο
2.8
Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο ζπλερφκελεο κεηαβαιιφκελεο θχζεο ησλ
νηθνδνκψλ θαη κέζα απφ κηα πξνζπάζεηα λα θαζνξηζηνχλ κε ηε κέγηζηε δπλαηή
αθξίβεηα νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη νπνηνπδήπνηε ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο
ππξνπξνζηαζίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλνληαη έγθαηξα δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ηεο
ζρεδηαζηηθήο νκάδαο θαη φισλ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ηερληθνχ
ειέγρνπ. Αλάινγα κε ηελ θχζε ηεο νηθνδνκήο, ζα απνηεινχζε πιενλέθηεκα θαη ε
αλάκημε εθπξνζψπνπ αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ζηηο αξρηθέο δηαβνπιεχζεηο κε ηα πην
πάλσ κέξε.
2.9
Δάλ νη ελ ιφγσ δηαβνπιεχζεηο ιάβνπλ ρψξα ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο
ζρεδηαζηηθήο θάζεο κηαο νηθνδνκήο, ηφηε νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη θαζνξίδνληαη
μεθάζαξα θαη, σο απνηέιεζκα, ν ζρεδηαζκφο ηεο νηθνδνκήο θαζίζηαηαη πην
απνηειεζκαηηθφο θαη πην νηθνλνκηθφο.
2.10 Γελ είλαη δπλαηή ε εμαζθάιηζε απφιπηεο ππξνπξνζηαζίαοζε κηα νηθνδνκή. Οη
νδεγίεο ζην Δγθξηκέλν Έγγξαθν ζα βνεζήζνπλ ζηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ ππξθαγηάο
ζην κέγηζην βαζκφ.
Ππξνπξνζηαζία θαηά ηηο Δξγαζίεο Καηαζθεπήο
2.11 Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα εμαζθαιίδεηαη φηη θαηά ηελ αλέγεξζε λέσλ
νηθνδνκψλ θαη ηελ ζηαδηαθή ηνπο παξάδνζε δίλεηαη ε δένπζα ζεκαζία ζηα ζέκαηα
ππξνπξνζηαζίαο θαη κεηά ηελ ηκεκαηηθή παξάδνζε. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ
πξνβιήκαηα ζηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο θαη
πξνεηδνπνίεζεο κεηαμχ ηνπ θαηνηθεκέλνπ κέξνπο ηεο νηθνδνκήο θαη ηνπ εξγνηαμίνπ.
Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε εμαζθάιηζε ησλ κέζσλ δηαθπγήο απφ ηελ νηθνδνκή.
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3.

ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ
Δηζαγσγή

Οη φξνη „Κψδηθαο Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ‟ θαη „Κψδηθαο ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο‟
είλαη πνιχ πξφζθαηνη ζηελ Κχπξν θαη παξνπζηάδνληαη γηα πξψηε θνξά ζην παξφλ
έγγξαθν ζαλ ρεδηαζηηθνί Μέζνδνη.
3.1

Κώδηθεο Πεξηγξαθηθνύ Σύπνπ: Οη Κψδηθεο Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ παξέρνπλ,
θαηά βάζε, ζηνπο ζρεδηαζηέο ζπγθεθξηκέλεο πξφλνηεο θαη πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηα
παζεηηθά θαη ελεξγεηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο νηθνδνκήο,
νχησο ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ θαη λα παξέρνπλ έλα απνδεθηφ
επίπεδν ππξνπξνζηαζίαο.
3.2

Κώδηθεο ρεδηαζηηθήο Απόδνζεο:
Οη Κψδηθεο ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο
παξέρνπλ, ζπγθεθξηκέλνπο ζρεδηαζηηθνχο ζηφρνπο θαη θξηηήξηα απφδνζεο
ππξνπξνζηαζίαο, αθήλνληαο ηνλ ζρεδηαζηή λα εθηηκήζεη, αμηνινγήζεη θαη ζηελ
ζπλέρεηα λα ζρεδηάζεη απνηειεζκαηηθά ηελ νηθνδνκή ψζηε λα επηηχρεη ηνπο ελ ιφγσ
ζηφρνπο. Γηα λα επηηεπρζνχλ πξαγκαηηθά θαηλνηφκεο θαη απνδνηηθέο νηθνδνκηθέο
ιχζεηο, ε νηθνδνκηθή βηνκεραλία ζα πξέπεη λα θηλεζεί πξνο κηα επξχηεξε απνδνρή ηνπ
ζρεδηαζκνχ βάζε ησλ αξρψλ ηεο ζρεδηαζηηθήο απφδνζεο θαη λα αλαδεηήζεη ηξφπνπο
πξνψζεζεο κηαο επξχηεξεο ρξήζεο ηεο απφ ηνπο κειεηεηέο.
3.3

Πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο επίηεπμεο ελφο απνδεθηνχ βαζκνχ ππξνπξνζηαζίαο ζε
νηθνδνκέο ρξεζηκνπνηψληαο πξφλνηεο Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ ή ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο.
Ο κειεηεηήο ηνπ έξγνπ θέξεη ηελ επζχλε λα απνδείμεη ζηελ αξκφδηα αξρή φηη ε ελ ιφγσ
πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη (π.ρ. Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ ή
ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο) πιεξνί θαη ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ππξνπξνζηαζίαο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ.
3.4

Πξνζέγγηζε ρεδηαζκνύ Ππξνπξνζηαζίαο
ην Κεθάιαην 13 παξνπζηάδεηαη έλα απιφ κνληέιν επηινγήο ηεο κεζνδνινγίαο
ζρεδηαζκνχ ππξνπξνζηαζίαο (π.ρ. Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ ή ρεδηαζηηθήο ΑπφδνζεοΠπξνκεραληθήο). Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν επηινγήο απνηειεί βνήζεκα γηα ηνλ
κειεηεηή ψζηε λα επηιέμεη ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα ηνπ απνθέξεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ
απιφ θαη απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ. Ζ ηειηθή επηινγή ηεο κεζφδνπ ζρεδηαζκνχ
ππξνπξνζηαζίαο παξακέλεη ζηνλ κειεηεηή ηνπ έξγνπ ή ζηελ αξκφδηα Αξρή φπνπ απηφ
θξίλεηαη αλαγθαίν, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ρξήζε ηεο νηθνδνκήο.
3.5

ην θείκελν πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη έλα πιαίζην ην νπνίν παξέρεη κηα
επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ ππξνπξνζηαζίαο ησλ
νηθνδνκψλ θαη ην νπνίν είλαη θνηλφ, αλεμάξηεηα κε ηελ κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ πνπ
ζα επηιεγεί (π.ρ. Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ ή ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο- Ππξνκεραληθήο).
3.6

Ζ βαζηθή δηαδηθαζία ρεδηαζκνχ Ππξνπξνζηαζίαο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα
θχξηα ζηάδηα, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 1:
3.7

Βήκα 1: Πνηνηηθφο ρεδηαζκφο (Π)
Βήκα 2: Πνζνηηθή Αλάιπζε
Βήκα 3: Αμηνιφγεζε έλαληη ησλ Κξηηεξίσλ
Βήκα 4: Αλαθνξά θαη Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ
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Απαηηήζεηο
Απόδνζεο

Κξηηήξηα
Απόδνζεο

Πνηνηηθόο
ρεδηαζκόο (Π)

Πνζνηηθή Αλάιπζε
Αμηνιόγεζε έλαληη
ησλ Κξηηεξίσλ
Αλαθνξά
θαη
Παξνπζίαζε
Απνηειεζκάησλ

Αηηηνθξαηηθά –
ρεδηαζηηθήο Απόδνζεο

Πνζνηηθή Αλάιπζε

Μέηξα πξνο αμηνιόγεζε

Πξόιεςε ππξθαγηάο:

Πξνζηαζία θαηά ηεο ππξθαγηάο:

• Δθδήισζε ππξθαγηάο

Δμάπισζε
Καπλνύ

Μέζνδνο ρεδηαζηηθήο Απόδνζεο

Μέζνδνο Πεξηγξαθηθνύ Σύπνπ

ρεδηαζηηθή Μέζνδνη εμαθξίβσζεο

πγθξηηηθά –
Πεξηγξαθηθνύ Σύπνπ

ρεδηαζηηθή Μέζνδνη εμαθξίβσζεο

θνπνί θαη ηόρνη
Ππξνπξνζηαζίαο

Βήμα 1

Βήμα 2

Βήμα 3

• Αλάπηπμε θαη Δμάπισζε

Ππξθαγηάο,

Θεξκόηεηαο

θαη

Σξόπνη Πξνεηδνπνίεζεο θαη Δθθέλσζεο∙
Ππξαληίζηαζε Οηθνδνκηθώλ ηνηρείσλ θαη
Γνκηθή Δπζηάζεηα∙
Δλεξγεηηθά πζηήκαηα Ππξνπξνζηαζίαο:

Βήμα 4



Αλίρλεπζε Ππξθαγηάο θαη
Πξνεηδνπνίεζε
 Ππξνζβεζηηθόο εμνπιηζκόο
 Απαγσγή Καπλνύ θαη/ή Θεξκόηεηαο
 Φσηηζκόο Έθηαθηεο Αλάγθεο θαη
ήκαλζε
Δπηρεηξήζεηο
Δθηάθηνπ
Αλάγθεο/
Ππξόζβεζεο

Αλαθνξά θαη Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ

Γηάγξακκα 1: Βαζηθή Γηαδηθαζία ρεδηαζκνύ Ππξνπξνζηαζίαο
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Βήκα 1:
Πνηνηηθόο
ρεδηαζκόο:
ε
νπνηνλδήπνηε
ζρεδηαζκφ
ππξνπξνζηαζίαο πξέπεη πξψηα λα θαζνξίδνληαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ
ελφο έξγνπ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ αξρηθφ έιεγρν ησλ ζρεδίσλ, ηελ αλαγλψξηζε
νπνησλδήπνηε πεξηνξηζκψλ θαη θαζνξηζκφ ζρεδηαζηηθψλ ζθνπψλ.
3.8

Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Πνηνηηθνχ ρεδηαζκνχ, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη
ζθνπνί, νη ζηφρνη, νη απαηηήζεηο θαη ηα θξηηήξηα απφδνζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ
ππξνπξνζηαζίαο. πγθεληξψλνληαη επίζεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα λα θαηαζηεί
δπλαηή ε ιεπηνκεξήο αμηνιφγεζε ησλ ιχζεσλ ζρεδηαζκνχ ζηελ Πνζνηηθή Αλάιπζε
(Βήκα 2).
3.9

3.10

Ζ δηαδηθαζία Πνηνηηθνχ ρεδηαζκνχ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξία κέξε:
1. Καζνξηζκφο ησλ θνπψλ θαη ηφρσλ Ππξνπξνζηαζίαο,
2. Καζνξηζκφο ησλ Απαηηήζεσλ Απφδνζεο
3. Καζνξηζκφο ησλ Κξηηεξίσλ Απφδνζεο
i. πγθξηηηθά-Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ ή
ii. Αηηηνθξαηηθά-κε βάζε ηελ ρεδηαζηηθή Απφδνζε

ε απηφ ην ζεκείν, ε νκάδα ζρεδηαζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηδηνθηήηε
ηεο νηθνδνκήο, ηνπ κειεηεηή, θαη ηεο αξκφδηαο Αξρήο, πξέπεη λα θαζνξίζεη ηνπο
θνπνχο ζρεδηαζκνχ ππξνπξνζηαζίαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηχπνπ νηθνδνκήο.
3.11

θνπνί θαη ηφρνη Ππξνπξνζηαζίαο: Οη θνπνί Ππξνπξνζηαζίαο πνπ απαηηνχλ
πξνζνρή ζην ζρεδηαζκφ κηαο νηθνδνκήο ελδέρεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ:
3.12

Α.
Β.
Γ.
Γ.

Πξνζηαζία ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο θαη Τγείαο,
Πξνζηαζία ηεο Πεξηνπζίαο θαη ηεο Δπηρείξεζεο,
Πξνζηαζία ηεο Τπνδνκήο θαη Τπνζηαηηθψλ Κνηλήο Χθέιεηαο.,
Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο.

Κάζε νηθνδνκή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη νχησο ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηνπιάρηζην ηνλ
ζθνπφ ηεο Πξνζηαζίαο ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο θαη Τγείαο.
Ζ Πξνζηαζία ηεο Πεξηνπζίαο θαη ηεο Δπηρείξεζεο απνηειεί απαίηεζε ηνπ
ηδηνθηήηε θαη/ή ηεο αξκφδηαο Αξρήο.
Ζ πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκήο θαη Τπνζηαηηθψλ Κνηλήο Χθέιεηαο
κπνξεί λα απνηειέζεη απαίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηεο αξκφδηαο Αξρήο.
Οη ηόρνη Ππξνπξνζηαζίαο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα γηα θάζε έλα απφ ηνπο
πην πάλσ θνπνχο θαη αθνξνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ε
νηθνδνκή ψζηε λα επηηεπρζεί κέγηζηε αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο
νηθνδνκήο .
3.13

A.

Πξνζηαζία ηεο Αλζξώπηλεο Εσήο θαη Τγείαο.

Ζ πξνζηαζία ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο θαη Τγείαο απνηειεί ζπρλά ηνλ πξσηαξρηθφ
ζθνπφ ζρεδηαζκνχ ππξνπξνζηαζίαο. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη ππξνπξνζηαζίαο είλαη:
3.14
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α) Πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο
 Όιεο νη νηθνδνκέο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν νχησο ψζηε,
ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, νη ρξήζηεο λα έρνπλ ζε ινγηθά ρξνληθά πιαίζηα
ηε δπλαηφηεηα λα παξακείλνπλ ζην ζεκείν πνπ βξίζθνληαη, λα κεηαβνχλ
ζε άιιν κέξνο ηεο νηθνδνκήο (κέξνο ζρεηηθήο αζθάιεηαο), ή λα
εθθελψζνπλ εληειψο ηελ νηθνδνκή απνθεχγνληαο ην ελδερφκελν
εγθισβηζκνχ. Ζ απαίηεζε πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο
εθαξκφδεηαη ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο νηθνδνκήο.
 πλήζσο, ν ζρεδηαζηήο ηεο νηθνδνκήο ρξεηάδεηαη λα αλεζπρεί κφλν γηα
ηελ αζθάιεηα ησλ αηφκσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη καθξηά απφ ην αξρηθφ
ζεκείν αλάθιεμεο κηαο ππξθαγηάο. Ο θχξηνο ζθνπφο ησλ ππξάληνρσλ
θαηαζθεπψλ είλαη λα πεξηνξίζνπλ ηε δεκία ζε πεξίπησζε φπνπ ε
ππξθαγηά εμαπιψλεηαη θαη απεηιεί άιια κέξε ηεο νηθνδνκήο.
 Τπάξρεη ε αλάγθε πξφιεςεο
πνιιαπινχο ζαλάηνπο.

ππξθαγηψλ

νη

νπνίεο

επηθέξνπλ

 Αθφκε θαη ζήκεξα ε θνηλσλία είλαη πνιχ πην αλεθηηθή κε ηηο ππξθαγηέο
πνπ πξνθαινχλ κία ή πνιχ ιίγεο αλζξψπηλεο ή νηθνλνκηθέο απψιεηεο,
παξά κε ηηο ππξθαγηέο πνπ επηθέξνπλ δεθάδεο απψιεηεο. Ζ αλάγθε
ζρεδηαζκνχ ππξνπξνζηαζίαο πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηνλ ελ ιφγσ
θνηλσληθφ ζηφρν. Δηδηθέο νκάδεο αλζξψπσλ ελδέρεηαη λα ρξεηάδνληαη
επηπξφζζεηε πξνζηαζία. Άηνκα κε κφληκε ή πξνζσξηλή αλαπεξία δελ
αλακέλεηαη λα κπνξνχλ λα εθθελψζνπλ ηελ νηθνδνκή κε ηελ ίδηα
ηαρχηεηα φπσο ε πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. Σα κηθξά παηδηά κπνξεί
λα ρξεηάδνληαη βνήζεηα θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν δηαθπγήο αθφκα θαη φηαλ
ηνπο παξέρεηαη βνήζεηα θαηά ηελ εθθέλσζε.
β) Πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ππξνζβεζηψλ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο
 Οη ππξνζβέζηεο αλακέλεηαη λα βνεζήζνπλ ζηελ εθθέλσζε φπνπ
ρξεηάδεηαη, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηάζσζε θαη λα απνηξέςνπλ ηελ
εθηεηακέλε θαη αλεμέιεγθηε εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο ζε παξαθείκελα
ππνζηαηηθά. Αθφκε θαη αλ νη ππξνζβέζηεο είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα
δηαηξέμνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο νηθνδνκήο, πξέπεη
λα ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε πξνζηαζία απφ ηε ππξθαγηά γηα λα
κπνξνχλ λα θέξνπλ εηο πέξαο ην θαζήθνλ ηνπο, φπσο αλακέλεηαη.
 Καηάιιεια επίπεδα ππξνπξνζηαζίαο ρξεηάδνληαη γηα λα δηεπθνιχλνπλ
ηελ αζθαιή ππξφζβεζε θαη έιεγρν ηεο ππξθαγηάο, αθφκε θαη αλ ν
αλακελφκελνο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθθέλσζε είλαη
πεξηνξηζκέλνο. Ζ ζηαδηαθή θαηάξξεπζε θαη παξακφξθσζε ησλ δνκηθψλ
ζηνηρείσλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο νηθνδνκήο λα απνθεχγεηαη γηα ην
αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα επηηεπρζεί ε
ππξφζβεζε.
B.

Πξνζηαζία ηεο Πεξηνπζίαο θαη ηεο Δπηρείξεζεο.

Οη πνιίηεο αλακέλνπλ έλα ειάρηζην επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο
αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηνπο ζρεδηαζηηθνχο νηθνδνκηθνχο θψδηθεο. Ζ
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πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο θαη ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζηνπο αθφινπζνπο
ζηφρνπο:
α) Πξνζηαζία ηνπ δνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο θαηαζθεπήο ηεο νηθνδνκήο
 Ο ζηφρνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο θαηαζθεπήο ηεο
νηθνδνκήο είλαη λα πεξηνξηζηεί νπνηαδήπνηε δεκηά ιφγσ ππξθαγηάο
νχησο ψζηε ε νηθνδνκή λα κπνξέζεη λα επηδηνξζσζεί θαη λα αλαδνκεζεί
ην ζπληνκφηεξν θαη κε ην ρακειφηεξν θφζηνο. Μηα ζεκαληηθή απαίηεζε
είλαη ν ζρεδηαζκφο κηαο νηθνδνκήο πνπ λα αληέρεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα
κηαο αλεμέιεγθηεο ππξθαγηάο. Ο ζηφρνο πίζσ απφ απηή ηελ απαίηεζε
κπνξεί λα είλαη είηε ε εχθνιε αλνηθνδφκεζε είηε ε πξνζηαζία ησλ
ππξνζβεζηψλ θαη άιισλ αηφκσλ ζηελ ππξθαγηά.
β) Πξνζηαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο νηθνδνκήο
 ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε αμία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ νηθνδνκψλ είλαη
πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ αμία ηεο ίδηαο ηεο νηθνδνκήο. Δπνκέλσο, νη
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, γηα παξάδεηγκα, δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ. Πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη
έκκεζεο ζπλέπεηεο ή δεκηέο ιφγσ ηεο ππξθαγηάο.
γ) Πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ νηθνδνκή
 Οη πνιίηεο είλαη γεληθψο ιηγφηεξν αλεθηηθνί ζηηο δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη
ζηελ πεξηνπζία άιισλ πνιηηψλ. Δπνκέλσο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε
ε πξνζηαζία γεηηληάδνπζαο πεξηνπζίαο θαη ππεξεζίεο (παξαθείκελεο
νηθνδνκέο θαη ππεξεζίεο).
δ) Πξνζηαζία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (θαηά ηεο δηαθνπήο εξγαζηψλ)
 ηνλ ζχγρξνλν θφζκν, ην θφζηνο δηαθνπήο εξγαζηψλ ελδέρεηαη λα είλαη
πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην θφζηνο ησλ άκεζσλ δεκηψλ ζην πεξηερφκελν
θαη ζηελ ίδηα ηελ νηθνδνκή. Μηα κεγάιε εηαηξεία πςειήο ηερλνινγίαο
κπνξεί λα κελ θαηαθέξεη λα παξαδψζεη πξντφληα γηα πνιιέο εβδνκάδεο
κεηά απφ κηα ππξθαγηά ζε έλα θχξην εξγνζηάζην παξαγσγήο,
πξνθαιψληαο δεκία ζην κεξίδην αγνξάο ηεο.
ε) Πξνζηαζία δεκφζηαο εηθφλαο
 ε πνιινχο βηνκεραληθνχο θιάδνπο ε θαιή δεκφζηα εηθφλα είλαη βαζηθφ
ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο. Ζ δεκηά απφ ηελ ππξθαγηά
κπνξεί λα πιήμεη ηε δεκφζηα εηθφλα θαη λα νδεγήζεη ζε θαηαζηξνθηθέο
καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, κηα ππξθαγηά ζε έλα
μελνδνρείν κηαο κεγάιεο δηεζλνχο εηαηξείαο κπνξεί λα ακαπξψζεη ηελ
εηθφλα νιφθιεξεο ηεο εηαηξείαο, επηθέξνληαο επηπηψζεηο ζε μελνδνρεία
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη
ππφ έλα δηαθνξεηηθφ ζεζκηθφ ζχζηεκα.
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Γ.

Πξνζηαζία ηεο Τπνδνκήο θαη Τπνζηαηηθώλ Κνηλήο Χθέιεηαο.

Οη πνιίηεο αλακέλνπλ έλα ειάρηζην επίπεδν πξνζηαζίαο ππνζηαηηθψλ
ππνδνκήο θαη θνηλήο σθέιεηαο. Ζ πξνζηαζία κπνξεί λα ρσξηζηεί ζηνπο αθφινπζνπο
ζηφρνπο:
3.16

α) πζηήκαηα θαη Οηθνδνκέο απαξαίηεηα γηα θπζηνινγηθέο θνηλσληθέο
δξαζηεξηφηεηεο
 ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα ππξθαγηά ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη
ζνβαξέο δεκίεο ζε ζπζηήκαηα πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηε
δηεμαγσγή θπζηνινγηθψλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα,
κηα κηθξή ππξθαγηά ζε έλα θέληξν ηειεπηθνηλσληψλ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ζνβαξή απψιεηα ππεξεζηψλ ζε θαίξηεο ηδησηηθέο ή
επηρεηξεζηαθέο ζπλδέζεηο. Μηα ππξθαγηά ζε κηα ηξάπεδα κπνξεί λα
πξνθαιέζεη απψιεηα ζεκαληηθψλ δεδνκέλσλ, ή κηα ππξθαγηά ζε έλα
δηνηθεηηθφ θέληξν κπνξεί λα πξνθαιέζεη απψιεηα ιεηηνπξγηψλ δσηηθψλ
δεκφζησλ ππεξεζηψλ.
β) Πξνζηαζία αξρηηεθηνληθψλ, ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αμηψλ
 Οη παιηέο νηθνδνκέο θαη νξηζκέλεο λέεο νηθνδνκέο αξρηηεθηνληθήο,
ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζεκαζίαο ελδέρεηαη λα έρνπλ αμία πνπ δελ
κπνξεί λα κεηξεζεί ρξεκαηηθά. Ζ πξνζηαζία ηνπο θαηά ησλ δεκηψλ πνπ
πξνθαινχληαη απφ ππξθαγηά ζεσξείηαη έλα απφ ηα βαζηθά εζηθά
θαζήθνληα ηεο θνηλσλίαο. πρλά, ηζηνξηθέο νηθνδνκέο έρνπλ πςειή αμία
γηα ηελ θνηλσλία, φπσο είλαη νη ρψξνη ιαηξείαο ή ηα αμηνζέαηα ηνπξηζηηθνχ
ελδηαθέξνληνο.
 ε κεραληθνχο φξνπο, ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο δελ
δηαθέξεη πνιχ απφ ηελ πξνζηαζία νπνηαζδήπνηε άιιεο αμίαο. Δληνχηνηο,
ιφγσ ηεο έθθξαζεο ησλ αμηψλ ζε πνηνηηθνχο κφλν φξνπο, νη ξπζκίζεηο
ππξνπξνζηαζίαο πξέπεη λα κειεηψληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή.
Γ. Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο
Οη ζηφρνη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο κπνξνχλ λα
ρσξηζηνχλ ζηηο δχν αθφινπζεο νκάδεο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο
κείσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δεκηάο είλαη ε απνηξνπή ηεο αλάθιεμεο ή ε θαηαζηνιή
ησλ ππξθαγηψλ φζν είλαη ζηα αξρηθά ηνπο ζηάδηα.
3.17

α) Διαρηζηνπνίεζε δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ
απειεπζέξσζε επηθίλδπλσλ εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα ζαλ απνηέιεζκα
πξντφλησλ θαχζεο ηεο ππξθαγηάο
 ηηο πεξηζζφηεξεο ππξθαγηέο, κεγάιεο πνζφηεηεο αεξίσλ θαη ζσκαηηδίσλ
απειεπζεξψλνληαη ζηελ αηκφζθαηξα. Σα θχξηα πξντφληα ηεο θαχζεο καδί
κε ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ππξθαγηά, ην δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα θαη ην κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δελ απνηεινχλ ζνβαξφ θίλδπλν
αιιά νη εθιχζεηο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ άιιεο νπζίεο πνπ
επηθέξνπλ καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ζην βηνζχζηεκα θαη ζηνλ
άλζξσπν. Σα ππξάληνρα δηαρσξηζηηθά ζηνηρεία (π.ρ. ππξνδηακεξίζκαηα)
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απνηεινχλ ηξφπν κείσζεο ηνπ κεγέζνπο ηεο ππξθαγηάο πεξηνξίδνληάο
ηελ ζε πξνθαζνξηζκέλν ρψξν εληφο ηεο νηθνδνκήο, κεηψλνληαο έηζη ηελ
παξαγσγή επηθίλδπλσλ εθιχζεσλ θαη ηελ εμάπισζή ηνπο ζην
πεξηβάιινλ.
β) Μείσζε ησλ εθθιήζεσλ επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ ή πγξψλ απνβιήησλ ζην ρψξν
ηεο ππξθαγηάο
 ηηο ππξθαγηέο, απειεπζεξψλνληαη ζπρλά επηθίλδπλα ζηεξεά θαη πγξά
θαηάινηπα ζην έδαθνο ή ζην ζχζηεκα απνρέηεπζεο ιπκάησλ, πνπ
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα ππφγεηα πδάηηλα ζηξψκαηα ή ηηο
πιεζηέζηεξεο ιίκλεο ή πνηάκηα.
 Σα ιχκαηα κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ θαη λα ηεζνχλ ππφ επεμεξγαζία εάλ
ππάξρεη έλα ηνίρσκα ζπιινγήο ιπκάησλ γχξσ απφ ηελ νηθνδνκή. Σα
ζηεξεά θαηάινηπα θαχζεο ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ πξφβιεκα εάλ
πεξηιακβάλνπλ νπζίεο κε καθξνπξφζεζκεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο.
Απαηηήζεηο Απφδνζεο: Οη απαηηήζεηο απφδνζεο θαζνξίδνπλ κε κεραληθφ ηξφπν
ηε ιεπηνκέξεηα πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο κειεηεηέο γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο ηνλ
ζρεδηαζκφ ππξνπξνζηαζίαο εθπιεξψλνληαο νξηζκέλνπο ή φινπο απφ ηνπο θνπνχο
Ππξνπξνζηαζίαο
βαζηδφκελνη
ζηελ
ηερληθή
ηθαλνπνίεζε
ησλ
ηφρσλ
Ππξνπξνζηαζίαο.
3.18

Γηα λα θαηαζηεί δπλαηφο έλαο απνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο κηαο νηθνδνκήο, είλαη
ζεκαληηθφ φπσο νη ζρεδηαζηέο θαηαιάβνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξήζηε κέζα ζηελ
νηθνδνκή (π.ρ. „απαηηήζεηο ρξήζηε‟). Οη ζρεδηαζηέο πξέπεη επίζεο λα θαηαιάβνπλ ηηο
ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη κηα νηθνδνκή γηα λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ρξήζηε.
3.19

Όηαλ νη ελ ιφγσ απαηηνχκελεο ηδηφηεηεο εθθξάδνληαη ζε κεηξήζηκνπο φξνπο,
αλεμάξηεηνπο απφ ηε ιχζε, αλαθεξφκαζηε ζηηο Απαηηήζεηο Απφδνζεο.
3.20

Πην θάησ παξνπζηάδεηαη ν ηερληθφο ηξφπνο θαη ε ιεπηνκέξεηα πνπ απαηηείηαη
απφ ηνπο κειεηεηέο γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο ηνλ ζρεδηαζκφ ππξνπξνζηαζίαο
εθπιεξψλνληαο ηνπο ηφρνπο Ππξνπξνζηαζίαο,
3.21

Α.

Πξνζηαζία ηεο Αλζξώπηλεο Εσήο θαη Τγείαο
1. ηαηηθή Δπζηάζεη ή Φέξνπζα Ηθαλφηεηα:
Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ ζηαηηθή ηεο επζηάζεηα, ζην δπζκελέζηεξν
ζελάξην ππξθαγηάο, γηα ηελ αλάινγε ρξνληθή πεξίνδν (απνθπγή πξφσξεο
κεξηθήο ή νιηθήο θαηάξξεπζεο ηεο νηθνδνκήο θαη ηκεκάησλ απηήο θαζψο θαη
ππεξβνιηθήο παξακφξθσζεο ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ).
Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ηεο
νηθνδνκήο ιακβάλνληαο ππφςε:




Σνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ
(βιέπε Κεθάιαην 4)∙
Σελ απνθπγή κεξηθήο ή νιηθήο θαηάξξεπζεο ηεο νηθνδνκήο ή ηκεκάησλ
απηήο (βιέπε Κεθάιαην 4)∙
Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο θακπηηθήο παξακφξθσζεο, ηεο επηκήθπλζεο, ηεο
ζπζηνιήο δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ νδεγνχλ ζε επηπξφζζεηεο κεραληθέο
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δξάζεηο ζε παξαθείκελα δηαρσξηζηηθά ζηνηρεία (π.ρ. πεξίβιεκα
ππξνδηακεξηζκάησλ), πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ξσγκέο θαη
αλνίγκαηα ζε απηά (βιέπε Κεθάιαην 4 θαη 9).
2. Ππξνδηακεξηζκαηνπνίεζε Σα θάζεηα θαη νξηδφληηα ππξνδηακεξίζκαηα πξέπεη λα
δηαηεξνχλ ηελ αθεξαηφηεηα θαη ζεξκηθή κφλσζε ηνπο, ζην δπζκελέζηεξν
ζελάξην ππξθαγηάο, γηα ηελ αλάινγε ρξνληθή πεξίνδν (ε νηθνδνκή πξέπεη λα
θαηαζθεπάδεηαη κε ηξφπν ψζηε ε εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ θαπλνχ λα
πεξηνξίδεηαη, φζν ην δπλαηφ γίλεηαη, ζην ζεκείν ε δσκάηην αλάθιεμεο ηεο θαη λα
ειαρηζηνπνηνχληαη ε δεκηέο απφ απηή).
Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ηεο
νηθνδνκήο ιακβάλνληαο ππφςε:







Σν κέγηζην εκβαδφλ ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ (βιέπε Κεθάιαην 5)∙
Σνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ φζνλ
αθνξά ηελ ππξθαγηά θαη ηνλ θαπλφ (βιέπε Κεθάιαην 5)∙
Σελ ππξνδηακεξηζκαηνπνίεζε επηθίλδπλσλ ρψξσλ ή ρψξσλ ηδηαίηεξνπ
θηλδχλνπ ππξθαγηάο (βιέπε Κεθάιαην 5)∙
Γηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ζεξκηθήο κφλσζεο ησλ δνκηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ (π.ρ. αλνίγκαηα,
θνπθψκαηα θιπ) γηα ηνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο φζνλ αθνξά ηελ
ππξθαγηά θαη ηνλ θαπλφ (βιέπε Κεθάιαην 5 θαη 9)∙
Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο ζην ίδην ην ππνζηαηηθφ θαη
ζε γεηηνληθά θηίξηα ή ππνζηαηηθά (βιέπε Κεθάιαην 6).

3. Έμνδνη θαη Γηαδξνκέο Γηαθπγήο: Όιεο νη έμνδνη θαη δηαδξνκέο δηαθπγήο,
ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο θηηξίσλ κε ηκεκαηηθή νξηδφληηα εθθέλσζε ρξεζηψλ,
πξέπεη λα παξακέλνπλ πξνζβάζηκεο γηα ηελ αλάινγε ρξνληθή πεξίνδν.
Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ηεο
νηθνδνκήο ιακβάλνληαο ππφςε:





Σνλ αξηζκφ, ηχπν, πιάηνο θαη δηαξξχζκηζε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ (βιέπε
Κεθάιαην 7)∙
Σηο κέγηζηεο απνζηάζεηο νδεχζεσλ δηαθπγήο θαη πιάηνο ησλ δηαδξνκψλ
θαη ηειηθψλ εμφδσλ δηαθπγήο (βιέπε Κεθάιαην 7)∙
Σελ πξνζηαζία ησλ νκάδσλ θαηάζβεζεο θαη δηάζσζεο (βιέπε Κεθάιαην
8)∙
Σνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ εμφδσλ θαη δηαδξνκψλ δηαθπγήο (π.ρ. δείθηεο
ππξαληίζηαζεο, πεξίβιεκα ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο, πιηθά εζσηεξηθψλ
επελδχζεσλ φζν αθνξά ηελ αληίδξαζε ζηελ ππξθαγηά-βιέπε Κεθάιαην 7
θαη 9).

Β.
Πξνζηαζία ηεο Πεξηνπζίαο θαη ηεο Δπηρείξεζεο Πξνζηαζία ηεο Τπνδνκήο θαη
Τπνζηαηηθώλ Κνηλήο Χθέιεηαο
Δπηπξφζζεηα απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο
θαη πγείαο, νη νπνίεο αθνξνχλ θαη ηηο ειάρηζηεο πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο
λνκνζεζίαο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα πην θάησ, ζε πεξίπησζε πνπ ηεζνχλ
επηπιένλ ζθνπνί ππξνπξνζηαζίαο φπσο πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο, ηεο επηρείξεζεο,
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ηεο ππνδνκήο θαη ησλ ππνζηαηηθψλ θνηλήο σθέιεηαο, απφ ηνλ ηδηνθηήηε, ηελ αξκφδηα
αξρή ή ηνλ αζθαιηζηηθφ αληηπξφζσπν.
1. Οηθνδνκηθά Τιηθά θαη Πξντφληα: Σα πιηθά θαη πξντφληα πνπ επηιέγνληαη γηα κηα
ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ζε κηα νηθνδνκή δελ πξέπεη λα ζπκβάινπλ ζηελ αξρηθή
αλάπηπμε θαη εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο (εθηφο απφ ηα μπινπξγηθά).
Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ηεο
νηθνδνκήο ιακβάλνληαο ππφςε:



Σελ αληίδξαζε ζηελ ππξθαγηά θαη ππξαληίζηαζε ησλ πιηθψλ θαη
πξντφλησλ (βιέπε Κεθάιαην 9)∙
Μεησκέλε ρξήζε ησλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ ηα νπνία αλαθιέγνληαη θαη
εμαπιψλνπλ ηελ ππξθαγηά εχθνια (π.ρ. ρξήζε ηέηνησλ πιηθψλ ζε
πνζνζηφ 10%).

2. Δμάπισζε ηεο ππξθαγηάο κέζα ζην ππνζηαηηθφ απφ γεηηνληθή ε εμσηεξηθή
ππξθαγηά: Μέηξα γηα απνθπγή εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο εληφο ηνπ
ππνζηαηηθνχ απφ γεηηνληθή ε εμσηεξηθή αλαπηπζζφκελε ππξθαγηά.
Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ηεο
νηθνδνκήο ιακβάλνληαο ππφςε:





Σελ εμάπισζε κηαο ππξθαγηάο εληφο ηνπ ηδίνπ ηνπ ππνζηαηηθνχ ή απφ
γεηηνληθή νηθνδνκή θαη εμσηεξηθή ππξθαγηάο (βιέπε Κεθάιαην 6)∙
Σνλ δείθηε ππξαληίζηαζεο ησλ θνηλψλ ππξνδηαρσξηζηψλ ηνίρσλ (βιέπε
Κεθάιαην 5)∙
Σελ εμσηεξηθή απνζήθεπζε θαχζηκσλ πιηθψλ ηα νπνία πξέπεη λα
ηνπνζεηνχληαη καθξηά απφ ην πεξίβιεκα ηνπ ππνζηαηηθνχ.
Σν εμσηεξηθφ πεξίβιεκα ηνπ ππνζηαηηθνχ λα έρεη ηελ απαηηνχκελε
ππξαληίζηαζε (βιέπε Κεθάιαην 5, 6 θαη 9).

3. Καθφβνπιεο Δλέξγεηεο (εκπξεζκφο): Μέηξα γηα απνθπγή θαθφβνπισλ
ελεξγεηψλ.
Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ηεο
νηθνδνκήο ιακβάλνληαο ππφςε:






Γ.

Πεξηκεηξηθή Αζθάιεηα·
Διεγρφκελε πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο·
πζηήκαηα Αζθαιείαο·
Κιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο·
Δμσηεξηθή απνζήθεπζε θαχζηκσλ πιηθψλ καθξηά απφ ην πεξίβιεκα ηνπ
ππνζηαηηθνχ·
Σν εμσηεξηθφ πεξίβιεκα ηνπ ππνζηαηηθνχ λα είλαη αλζεθηηθφ πξνο
θαθφβνπιεο ελέξγεηεο εκπξεζκνχ (βιέπε Κεθάιαην 6 θαη 9).

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο κείσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δεκηάο είλαη ε απνηξνπή ηεο
αλάθιεμεο ή ε θαηαζηνιή ησλ ππξθαγηψλ φζν είλαη ζηα αξρηθά ηνπο ζηάδηα.
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1. Μέζα Ππξφζβεζεο θαη Οηθνδνκηθά Τιηθά θαη Πξντφληα: Σα πιηθά θαη πξντφληα
πνπ επηιέγνληαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ζε κηα νηθνδνκή δελ πξέπεη λα
ζπκβάινπλ ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο ιφγν απειεπζέξσζεο
επηθίλδπλσλ εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα ζαλ απνηέιεζκα πξντφλησλ θαχζεο
απηψλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή
πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηελ ρξήζε ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ θαη ηελ
δεκηνπξγία πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ ζαλ απνηέιεζκα ηεο θαχζεο θαη ηεο
θαηάζβεζεο.
Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ηεο
νηθνδνκήο ιακβάλνληαο ππφςε:




Σελ κεησκέλε ρξήζε ησλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ ηα νπνία ειεπζεξψλνπλ
ηνμηθά αέξηα θαη ζηεξεά θαηά ηελ θαχζε ηνπο (δηαρσξηζκφο ζε κηθξφηεξα
ππξνδηακεξίζκαηα θαη ηνπνζέηεζε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο θαηάζβεζεο
ηχπνπ θαηαηνληζκνχ λεξνχ γηα πεξηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηεο ππξθαγηάο)·
Σελ δεκηνπξγία θαηάιιεινπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ιπκάησλ γηα
πεξηζπιινγή ησλ επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ θαηάινηπσλ, πνπ
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα ππφγεηα πδάηηλα ζηξψκαηα ή ηηο
πιεζηέζηεξεο ιίκλεο ή πνηάκηα.

Κξηηήξηα Απφδνζεο: Σα ελ ιφγσ θξηηήξηα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηε
ζπκπεξηθνξά ηεο ππξθαγηάο θαη φρη ζηα παζεηηθά θαη ελεξγεηηθά κέηξα
ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ κηαο
νηθνδνκήο. Σα πξνθείκελα παζεηηθά θαη ελεξγεηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο εμαξηψληαη
απφ ηε ρξήζε θαη ην είδνο ηεο νηθνδνκήο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δηέπνληαη απφ
πξφηππα κε εηδηθά θξηηήξηα απφδνζεο (δειαδή ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ ή αλίρλεπζεο,
εμάπισζε ππξθαγηάο).
3.22

Έλαο ζρεδηαζηήο, ζην ζηάδην δηακφξθσζεο ηεο ηδέαο ή ζην ζηάδην αξρηθνχ
ζρεδηαζκνχ, πξέπεη λα θαηαιάβεη ηελ έθηαζε θαη ην είδνο ησλ θξηηεξίσλ πνπ πξέπεη
λα ιάβεη ππφςε. Απηφ ζα ηνλ βνεζήζεη λα θαζνξίζεη κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα ηνπο
ζθνπνχο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπο ζηφρνπο ππξνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην είδνο θαη
ηελ ρξήζε ηεο νηθνδνκήο.
3.23

Βαζηθά, ε ππξθαγηά πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ έλα είδνο θνξηίνπ θαη ηα θξηηήξηα
πξέπεη λα βαζίδνληαη ζην κέγεζνο απηήο, ζηελ ηθαλφηεηα δηαθπγήο, ζηελ παξαγσγή
θαπλνχ θαη ζεξκφηεηαο, θαη ζε νπνηαδήπνηε δνκηθή αζηάζεηα θαη παξακφξθσζε ησλ
δνκηθψλ ζηνηρείσλ, κπνξεί λα πξνθιεζεί.
3.24

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, νξηζκέλεο νηθνδνκέο είλαη πην
απνηειεζκαηηθέο φηαλ ζρεδηάδνληαη κε ηε κέζνδν Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ θαη άιιεο φηαλ
ζρεδηάδνληαη κε ηε κέζνδν ζηελ βάζε ηεο ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο.
3.25

Πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θξηηήξηα απφδνζεο θαη γηα ηηο δχν κεζφδνπο (δειαδή
Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ θαη ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο). Δπνκέλσο, ηα θξηηήξηα απφδνζεο
ρσξίδνληαη ζε:
3.26

Α.
Β.

πγθξηηηθά Κξηηήξηα-Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ Κξηηήξηα ή
Αηηηνθξαηηθά Κξηηήξηα–Κξηηήξηα ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο

Πην θάησ παξνπζηάδνληαη ηα θξηηήξηα απφδνζεο θαη γηα ηηο δχν ζρεδηαζηηθέο
κεζφδνπο.
3.27
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Α.

Πεξηγξαθηθνύ Σύπνπ πγθξηηηθά Κξηηήξηα

Καηά ηνλ θαζνξηζκφ πγθξηηηθψλ Κξηηεξίσλ-Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ είλαη αλαγθαία
ε κειέηε φισλ ησλ πηζαλψλ ζπλζεθψλ αζηνρίαο νχησο ψζηε λα ζπκθσλεζνχλ νη
ζρεηηθέο ηηκέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζθνπνχο ππξνπξνζηαζίαο. Οη ζπλζήθεο
αζηνρίαο είλαη:
3.28

1.
2.
3.
4.
1.

Έμνδνη θαη δηάδξνκνη δηαθπγήο·
Γηαξξνή Καπλνχ θαη Αθεξαηφηεηα·
Θεξκηθή Μφλσζε·
Δπζηάζεηα ή Φέξνπζα Ηθαλφηεηα.

Αζηνρία Δμόδσλ θαη Γηαδξνκώλ Γηαθπγήο
 Αλαθνξηθά κε ηηο εμφδνπο θαη δηαδξνκέο δηαθπγήο, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ
θξηηήξηα αζηνρίαο πνπ λα απνηξέπνπλ ησλ εγθισβηζκφ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ
νκάδσλ δηάζσζεο θαη θαηάζβεζεο γηα ηελ αλάινγε ρξνληθή πεξίνδν·
 Σν ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην απφδνζεο αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο
δσήο. Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αηφκσλ, ε νξηαθή ηηκή ζα εμαξηεζεί απφ ηνλ
ξπζκφ δηαξξνήο θαπλνχ θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο ησλ
εμφδσλ θαη δηαδξνκψλ δηαθπγήο, ηε θχζε ησλ εθιχζεσλ θαη ηε ρξνληθή
δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ησλ αηφκσλ εληφο ηνπ ελ ιφγσ ρψξνπ. Ζ νξηαθή ηηκή
κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε αξηζκφ, ηχπν, ηξφπν θαηαζθεπήο, κέγηζηεο
απνζηάζεηο νδεχζεσλ δηαθπγήο, πιάηνο θαη δηαξξχζκηζε ησλ δηαδξνκψλ
δηαθπγήο θαη ηειηθψλ εμφδσλ·
 Ζ αζηνρία ησλ εμφδσλ θαη δηαδξνκψλ δηαθπγήο ζα ιάβεη ρψξα εάλ πξντφληα
θαη απνηειέζκαηα θαχζεο (ζεξκφηεηα, θαπλφο, θαηάξξεπζε δνκηθψλ θαη
ζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θιπ) κπνξέζνπλ λα πεξάζνπλ κέζα απφ ηα δηαρσξηζηηθά
ζηνηρεία θαη θαηαθιχζνπλ ηηο δηαδξνκέο θαη ηηο εμφδνπο. Απηφ νδεγεί ζην φξην
αζηνρίαο ησλ Δμόδσλ θαη Γηαδξνκώλ Γηαθπγήο·

2.

Γηαξξνή Καπλνύ θαη Αθεξαηόηεηα
 ε ζρέζε κε ηε δηαξξνή θαπλνχ θαη ηελ αθεξαηφηεηα, νη νξηαθέο ηηκέο
εμαξηψληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ θαηάζηαζε ζρεδηαζκνχ. Γηα έλα ζρεδηαζκφ πνπ
ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο εληφο ηεο νηθνδνκήο, νη ελ
ιφγσ ηηκέο ζα είλαη ζεκαληηθά θξηζηκφηεξεο απφ εθείλεο ελφο ζρεδηαζκνχ πνπ
ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο·
 Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αηφκσλ, ε νξηαθή ηηκή ζα εμαξηεζεί απφ ηνλ ξπζκφ
δηαξξνήο θαπλνχ θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο απφ ην νπνίν
άξρηζε ε ππξθαγηά, ηε θχζε ησλ εθιχζεσλ, ηνλ φγθν ηνπ παξαθείκελνπ
ρψξνπ, θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ησλ αηφκσλ εληφο ηνπ ελ ιφγσ
ρψξνπ. Ζ νξηαθή αμία κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε θξίζηκεο ηηκέο ζπγθέληξσζεο
αεξίσλ (νμπγφλνπ, δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηνμηθψλ αεξίσλ) ή νξηαθήο νπηηθήο
ππθλφηεηαο·
 Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ή ηνπ πεξηβάιινληνο, πξέπεη επίζεο λα
θαζνξηζηεί ε ζπγθέληξσζε ηνμηθψλ ή δηαβξσηηθψλ αεξίσλ. Γηα λα απνθεπρζεί
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ε εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο, φπνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε
δεκηψλ ζηελ πεξηνπζία, είλαη ζεκαληηθφ λα πεξηνξηζηεί ν ξπζκφο δηαξξνήο
ζεξκψλ αεξίσλ κέζα απφ ηα δηαρσξηζηηθά δνκηθά ζηνηρεία. Ζ νξηαθή ηηκή
εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν, ην είδνο, ηελ πνζφηεηα θαη ηε ηνπνζεζία ηνπ
ππξνζεξκηθνχ θνξηίνπ, ηνπ ξπζκνχ απειεπζέξσζεο ζεξκφηεηαο θαη ηεο
αλακελφκελεο ζεξκνθξαζίαο πνπ ζα ππνζηεί ην δηαρσξηζηηθφ δνκηθφ ζηνηρείν·
 Ζ εμάπισζε θαπλνχ θαη ηνμηθψλ αεξίσλ, εληφο ή εθηφο ηεο νηθνδνκήο, ζα
ιάβεη ρψξα εάλ κηα ζεκαληηθή πνζφηεηα πξντφλησλ θαχζεο κπνξέζεη λα
πεξάζεη κέζα απφ ηα δηαρσξηζηηθά ζηνηρεία. Απηφ νδεγεί ζην φξην αζηνρίαο
πνπ πξνθχπηεη απφ ηε Γηαξξνή Καπλνύ·
 Ζ εμάπισζε ππξθαγηάο κπνξεί επίζεο λα ιάβεη ρψξα φηαλ αέξηα θαχζεο
πεξάζνπλ κέζα απφ ηνλ ππξνθξαγκφ κε ηε δεκηνπξγία ξσγκψλ ή δηάθελσλ.
Απηφ νδεγεί ζην φξην αζηνρίαο ηεο Αθεξαηόηεηαο.
3.

Θεξκηθή Μόλσζε
 ε ζρέζε κε ηε ζεξκηθή κφλσζε, ηα θξηηήξηα είλαη δηαθνξεηηθά φζνλ αθνξά
ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο·
 Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ίζσο είλαη αλαγθαίν λα πεξηνξηζηεί ε
επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία θαη ην επίπεδν ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο ησλ
δηαρσξηζηηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηα εγθαχκαηα. Σν
ηειεπηαίν κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί είηε κε ηελ αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ εληφο
κηαο νηθνδνκήο είηε κε ηνλ θαζνξηζκφ αζθαιψλ απνζηάζεσλ απφ κηα
νηθνδνκή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ππξθαγηάο·
 Γηα ηελ πξνζηαζία πεξηνπζίαο, πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην επίπεδν πεξηνξηζκνχ
ηεο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο κέζσ ησλ δηαρσξηζηηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη
ηεο ζεξκηθήο ηνπο αθηηλνβνιίαο, γηα λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε αλάθιεμε
θαχζηκνπ πιηθνχ ζηελ αλέπαθε πιεπξά ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ·
 Ζ ππξθαγηά επίζεο κπνξεί λα εμαπισζεί κέζα απφ έλα ππξνθξαγκφ κέζσ
ζεξκηθήο εμάπισζεο θαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηεο κε-εθηηζέκελεο πιεπξάο ηνπ
ππξνθξαγκνχ αλέβεη ηφζν ψζηε λα κπνξεί λα πξνθιεζεί αλάθιεμε θαχζηκσλ
πιηθψλ ηα νπνία έρνπλ άκεζε επαθή κε ηε δεζηή επηθάλεηα ηνπ
ππξνθξαγκνχ. Απηφ νδεγεί ζην φξην αζηνρίαο ηεο Θεξκηθήο Μόλσζεο.

4.

Δπζηάζεηα ή Φέξνπζα Ηθαλόηεηα
 Αλαθνξηθά κε ηελ επζηάζεηα ή ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηα, πξέπεη λα θαζνξηζηεί
έλα θξηηήξην γηα λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε μαθληθή ή ζηαδηαθή θαηάξξεπζε
κηαο νηθνδνκήο ή ηκεκάησλ κηαο νηθνδνκήο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε
θίλδπλν άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν αιιά δελ έρνπλ
άκεζε ζρέζε κε ηελ ππξθαγηά. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην πξνθείκελν
θξηηήξην είλαη ζεκαληηθφ γηα λα απνθεπρζεί ε εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο θαη ε
πξφθιεζε δεκηψλ·
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 Όζνλ αθνξά ηελ „παξακφξθσζε‟ ηνπ δνκηθνχ πιαηζίνπ πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα:
i.

ii.

ε θακπηηθή παξακφξθσζε, ε επηκήθπλζε, ε ζπζηνιή
ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε επηπξφζζεηεο κεραληθέο
δξάζεηο ζε παξαθείκελα δηαρσξηζηηθά ζηνηρεία, πνπ κπνξνχλ
λα πξνθαιέζνπλ ξσγκέο θαη αλνίγκαηα ζε απηά·
φηαλ ηα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία δηαδξακαηίδνπλ ηνλ ξφιν
δηαρσξηζηηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, είλαη ζεκαληηθφ λα
δηαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπο κε απνδερηά φξηα
παξακφξθσζεο, επεξεαδφκελσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ·

 Ζ αλεπάξθεηα ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζπκβαίλεη φηαλ ε θέξνπζα ηθαλφηεηα
ηνπο θαηαζηεί κηθξφηεξε απφ ην ίδην ην θνξηίν, σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο
ηεο κεραληθήο αληνρήο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ ζε ςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηεο
αλαθαηαλνκήο ηεο κεραληθήο θφξηηζεο. Σα δνκηθά ζηνηρεία, εθηφο απφ ηελ
παξνρή θέξνπζαο
ηθαλφηεηαο, πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ
ππεξβνιηθή θακπηηθή παξακφξθσζε, είηε γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηα
είηε γηα λα επηηξέπεηαη ε κεηέπεηηα δηάζσζε ηεο νηθνδνκήο. Απηφ νδεγεί ζην
φξην αζηνρίαο ηεο Δπζηάζεηαο ή Φέξνπζαο Ηθαλόηεηαο.
Β.

Αηηηνθξαηηθά Κξηηήξηα-Κξηηήξηα ρεδηαζηηθήο Απόδνζεο

Όηαλ ζηνλ ζρεδηαζκφ κηαο νηθνδνκήο ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη κε βάζε ηελ
ρεδηαζηηθή Απφδνζε πξέπεη λα θαζνξίδνληαη αηηηνθξαηηθά θξηηήξηα.
3.29

Σα δηάθνξα αηηηνθξαηηθά θξηηήξηα πνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1, ν νπνίνο
παξνπζηάδεη θαηψηεξα θαη αλψηεξα φξηα δηαθφξσλ θξηηεξίσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη επί
ηνπ παξφληνο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηα κνληέια αλάιπζεο κε ηελ βνήζεηα ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ αθφκε πνιιέο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηηο αθξηβείο
ηηκέο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Χζηφζν, νη δηαθνξέο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ
ζην γεγνλφο φηη κεξηθά θξηηήξηα ζρεηίδνληαη κε γεληθνχο ηχπνπο ρξήζεο νηθνδνκψλ θαη
άιια κφλν γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ρξήζεο. Δπηπιένλ, ην εχξνο δηαθχκαλζεο ησλ
πξνηεηλφκελσλ ηηκψλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηα θξηηήξηα ζρεδηαζηηθήο απφδνζεο πνπ
θαζνξίδνληαη.
3.30

Γηα παξάδεηγκα, νη ηηκέο ζηα επίπεδα νμπγφλνπ θαη κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα
(αζθάιεηα δσήο) δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνλ έλα ηχπν ρξήζεο κηαο νηθνδνκήο
ζηνλ άιιν γηαηί ηα επίπεδα φπνπ νη ζπλζήθεο θαζίζηαληαη επηθίλδπλεο θπκαίλνληαη
ζηελ ίδηα εκβέιεηα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο.
3.31

Απφ ηελ άιιε πιεπξά αλακέλνληαη απζηεξφηεξεο ηηκέο ζχκθσλα κε ηελ θπζηθή,
πλεπκαηηθή θαηάζηαζε θαη ειηθία ησλ ρξεζηψλ ηεο νηθνδνκήο. Δπίζεο εάλ νη ρξήζηεο
γλσξίδνπλ ή είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ νηθνδνκή ζα θαζνξίζεη ηελ απζηεξφηεηα ζηηο
ηηκέο ζηα επίπεδα νμπγφλνπ θαη κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (αζθάιεηα δσήο).
3.32

Αθφκε, θαηά ηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ ζρεδηαζηηθήο απφδνζεο, νη ηηκέο
εμαξηψληαη απφ ηνλ ζθνπφ ηεο ρξήζεο θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ρξήζεο, θαζψο
θαη απφ ηνπο ρξήζηεο κέζα ζε κηα νηθνδνκή. Γηα παξάδεηγκα, ν επηηξεπφκελνο ρξφλνο
εθθέλσζεο ελφο μελνδνρείνπ πξέπεη λα μεπεξλά ηνλ επηηξεπφκελν ρξφλν εθθέλσζεο
ελφο γξαθεηαθνχ θηηξίνπ, θαζψο νη ρξήζηεο ηνπ μελνδνρείνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε
ηελ νηθνδνκή θαη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαηάθιηζεο ζην ζπγθεθξηκέλν θηίξην ελψ νη
3.33
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ρξήζηεο ηνπ γξαθεηαθνχ ρψξνπ, φρη κφλν είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ νηθνδνκή, δελ
θνηκνχληαη αιιά ελδέρεηαη λα θάλνπλ θαη ζπρλέο αζθήζεηο εθθέλσζεο.

Αηηηνθξαηηθά Κξηηήξηα-Κξηηήξηα ρεδηαζηηθήο Απόδνζεο
Πξνηεηλόκελα Αηηηνθξαηηθά Κξηηήξηα

Καηώηαην όξην

Αλώηαην όξην

Ππξνκφλσζε δηαρσξηζηηθψλ ζηνηρείσλ
0
C (ζχλνξα ππξνδηακεξηζκάησλ)
• Μέζνο φξνο
• Μέγηζην
Θεξκνθξαζία αζηνρίαο κεηαιιηθνχ
θέξνληνο δνκηθνχ ζηνηρείνπ 0C

140
180

Γηάδνζε ζεξκφηεηαο κε κεηαθνξά (°C)

65

550

Θεξκηθή αθηηλνβνιία (kW/m2)

2.5

Ομπγφλν (%)

12

_

Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (ppm)

1,200

-

Γηνμείδην Μνλνμείδην (%)

5

6

Τδξνθπάλην (ppm)

_

80

Θεξκνθξαζία αλψηαηνπ ζηξψκαηνο
αεξίνπ (°C)

183

-

2
10

_
_

2
5
30

_
_
_

Οξαηφηεηα (m)
• θχξηα ππξνδηακεξίζκαηα
• άιινη ρψξνη
Κξίζηκνο ρξφλνο κέρξη πνπ λα
θαηαζηνχλ νη ζπλζήθεο επηθίλδπλεο
(ιεπηά)
• απξνζηάηεπηεο δψλεο
• κεξηθψο πξνζηαηεπκέλεο δψλεο
• πξνζηαηεπκέλεο δψλεο

Πίλαθαο 1: Πεξίιεςε ησλ θαηώηεξσλ θαη ησλ αλώηεξσλ νξίσλ ησλ αηηηνθξαηηθώλ θξηηεξίσλ ζρεδηαζηηθήο
απόδνζεο
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Βήκα 2:
Πνζνηηθή Αλάιπζε: ε απηφ ην ζεκείν ν ζρεδηαζηήο
ρξεζηκνπνηεί ηα θξηηήξηα απφδνζεο αλάινγα κε ηελ κέζνδν ζρεδηαζκνχ πνπ ζα
επηιέμεη (δειαδή ηελ κέζνδν Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ ή ηε κέζνδν ρεδηαζηηθήο
Απφδνζεο).
3.34

Ο κειεηεηήο κηαο νηθνδνκήο ζα πξέπεη λα εξγαζηεί ζε δχν ζηάδηα
αληηκεηψπηζεο πηζαλνχ επεηζνδίνπ ππξθαγηάο ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηα Κξηηήξηα
Απφδνζεο (πξφιεςε θαη πξνζηαζία θαηά ηεο ππξθαγηάο).
3.35

ηάδην 1 - Πξφιεςε θηλδχλσλ ππξθαγηάο


Δθδήισζε θαη αλάπηπμε ππξθαγηάο
- Απνθπγή ησλ θηλδχλσλ ππξθαγηάο
- Δμάιεηςε ησλ θηλδχλσλ θαη ηειηθά
- Έιεγρνο ησλ θηλδχλσλ ππξθαγηάο

ηάδην 2 - Πξνζηαζία θαηά ηεο ππξθαγηάο







Δμάπισζε ηεο Ππξθαγηάο, ηεο Θεξκφηεηαο θαη ηνπ Καπλνχ·
Σξφπνη πξνεηδνπνίεζεο θαη εθθέλσζεο∙
Ππξαληίζηαζε Οηθνδνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη Γνκηθή Δπζηάζεηα∙
Δλεξγεηηθά πζηήκαηα Ππξνπξνζηαζίαο:
- Αλίρλεπζε ππξθαγηάο θαη πξνεηδνπνίεζε
- Ππξνζβεζηηθφο εμνπιηζκφο
- Απαγσγή θαπλνχ θαη/ή Θεξκφηεηαο
- Φσηηζκφο Έθηαθηεο Αλάγθεο θαη ήκαλζε·
Δπηρεηξήζεηο Δθηάθηνπ Αλάγθεο/Ππξφζβεζεο.

ε απηφ ην ζηάδην πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φια ηα παζεηηθά θαη ελεξγεηηθά
κέηξα ππξνπξνζηαζίαο θαη λα ειεγρζεί φηη ιακβάλνληαο ππφςε θάπνηα ή φια απφ
απηά ηα κέηξα ηα Κξηηήξηα Απφδνζεο ηθαλνπνηνχληαη θαη ζηα δχν ζηάδηα
αληηκεηψπηζεο πηζαλνχ επεηζνδίνπ ππξθαγηάο . Σα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο πνπ
πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε είλαη:
3.36

Παζεηηθά Μέηξα Ππξνπξνζηαζίαο
Π1.



Π2.


Π3.


Έμνδνη θαη δηαδξνκέο δηαθπγήο (βιέπε Κεθάιαην 7)
Αξηζκφο, ηχπνο πιάηνο θαη δηαξξχζκηζε θιηκαθνζηαζίσλ·
Μέγηζηεο απνζηάζεηο θαη πιάηνο δηαδξνκψλ δηαθπγήο θαη ηειηθψλ
εμφδσλ·
Κιηκαθνζηάζην πξφζβαζεο ππξνζβεζηψλ (βιέπε Κεθάιαην 7 θαη 8).
Γείθηεο Ππξαληίζηαζεο
Φεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (κπεηφλ, ράιπβαο, μχιν θιπ- βιέπε
Κεθάιαην 4)·
Ππξνδηακεξηζκάησλ (βιέπε Κεθάιαην 5).
Ππξνδηακεξηζκαηνπνίεζε (βιέπε Κεθάιαην 5)
Μέγηζην εκβαδφλ ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ (βιέπε Κεθάιαην 5)·

2043





Π4.



Ππξνδηακεξηζκαηνπνίεζε επηθίλδπλσλ ρψξσλ ή ρψξσλ ηδηαίηεξνπ
θηλδχλνπ ππξθαγηάο, ππνζηαηηθψλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ρξήζεο,
δηαθνξεηηθή ηδηνθηεζίαο θαη ελνίθσλ (βιέπε Κεθάιαην 5)·
Γηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ζεξκηθήο κφλσζεο ησλ δνκηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ (π.ρ. αλνίγκαηα,
θνπθψκαηα θ.ιπ.) γηα ηνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο φζν αθνξά ηελ
ππξθαγηά θαη ηνλ θαπλφ (βιέπε Κεθάιαην 5 θαη 9)·
Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο ζε γεηηνληθά θηίξηα ή
ππνζηαηηθά (βιέπε Κεθάιαην 6).
Οηθνδνκηθά Τιηθά θαη Πξντφληα (βιέπε Κεθάιαην 9)
Αληίδξαζε ζηελ ππξθαγηά θαη ππξαληίζηαζε ησλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ
εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ επελδχζεσλ·
Αληίδξαζε ζηελ ππξθαγηά θαη ππξαληίζηαζε ησλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ
επελδχζεσλ εμφδσλ θαη δηαδξνκψλ δηαθπγήο.

Π5. Δμάπισζε ηεο ππξθαγηάο εληφο ηνπ ηδίνπ ηνπ ππνζηαηηθνχ θαη ζε
γεηηνληθά θηίξηα ή ππνζηαηηθά θνηλσληθήο σθέιεηαο (βιέπε Κεθάιαην 7)
 Γηαξξχζκηζε απξνζηάηεπησλ αλνηγκάησλ ζε εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο (π.ρ.
απνζηάζεηο απξνζηάηεπησλ αλνηγκάησλ, ζηεζαία, πξνεμνρέο θ.ιπ.) ·
 Απφζηαζε νηθνδνκήο απφ ηα ζχλνξα νηθνπέδνπ ή ηεκαρίνπ ζε ζρέζε κε
ηα εμσηεξηθά απξνζηάηεπηα αλνίγκαηα (ππνινγηζκφο ησλ αλνηγκάησλ
ζχκθσλα κε ηελ απφζηαζε ηεο νηθνδνκήο απφ ην ζχλνξν) ·
 Αληίδξαζε ζηελ ππξθαγηά θαη ππξαληίζηαζε ησλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ
επελδχζεσλ ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ θαη νξνθψλ.
Δλεξγεηηθά Μέηξα Ππξνπξνζηαζίαο
Δ1.





χζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο (βιέπε Κεθάιαην 7 θαη 9)
Υεηξνθίλεην ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο·
Απηφλνκν ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο (θαηνηθίεο)·
Απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο κε αγγειηήξεο·
Απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο κε ζχζηεκα
αλαθνηλψζεσλ (Voice alarm/Public Address).

Δ2.






χζηεκα Ππξφζβεζεο (βιέπε Κεθάιαην 4, 5, 8 θαη 9)
Υεηξνθίλεην ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο·
Σπιηθηήξεο λεξνχ·
σιήλαο Ππξφζβεζεο (μεξφο ή πγξφο)·
Απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο ηχπνπ θαηαηνλεζηήξσλ λεξνχ·
Άιια απηφκαηα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο (Αδξαλή αέξηα, αέξηα
πδξνγνλαλζξάθσλ, αεξνδφι, δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αθξνχ, μεξήο
ζθφλεο, δξνζνζηαιίδσλ λεξνχ θ.ιπ.).

Δ3. χζηεκα απαγσγήο θαπλνχ θαη ζεξκψλ αεξίσλ (βιέπε Κεθάιαην 9)
ηχπνπ θαηαηνλεζηήξσλ λεξνχ
 Άιια απηφκαηα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο·
 (Αδξαλή αέξηα, αέξηα πδξνγνλαλζξάθσλ, αεξνδφι, δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα, αθξνχ, μεξήο ζθφλεο, δξνζνζηαιίδσλ λεξνχ θ.ιπ.).
Δ3.

χζηεκα απαγσγήο θαπλνχ
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Φπζηθφ ζχζηεκα απαγσγήο (αλνίγκαηα) ·
Μεραληθφ ζχζηεκα απαγσγήο·
Μεραληθφ ζχζηεκα απαγσγήο γηα ζθνπνχο εθθέλσζεο ηνπ ππνζηαηηθνχ·
Μεραληθφ ζχζηεκα απαγσγήο γηα ζθνπνχο ππξφζβεζεο·
Μεραληθφ ζχζηεκα απαγσγήο ζεξκψλ αεξίσλ.

Δ4. Φσηηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο, θσηηζκφο αζθαιείαο θαη ζεκάλζεηο (βιέπε
Κεθάιαην 9)
 Φσηηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο ησλ εμφδσλ θαη δηαδξνκψλ δηαθπγήο θαη
επηθίλδπλσλ ρψξσλ ή ρψξσλ ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο·
 Φσηηζκφο αζθαιείαο·
 εκάλζεηο ησλ εμφδσλ θαη δηαδξνκψλ δηαθπγήο, ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ,
ζεκείσλ θιήζεο, επηθίλδπλσλ ρψξσλ ή ρψξσλ ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ
ππξθαγηάο.
Δ5.





Άιια ελεξγεηηθά ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο (βιέπε Κεθάιαην 9)
Αλειθπζηήξαο εθθέλσζεο·
Αλειθπζηήξαο πξφζβαζεο ππξνζβεζηψλ·
Δλαιιαθηηθέο
πεγέο
ελέξγεηαο
ελεξγεηηθψλ
ζπζηεκάησλ
ππξνπξνζηαζίαο (π.ρ. γελλήηξηα θ.ιπ.)·
Μεραληθφ χζηεκα Απνθνπήο Ππξθαγηάο θαη Καπλνχ (fire and smoke
damper or shutter).

Σα βαζηθά βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ρεδηαζκφ Ππξνπξνζηαζίαο
παξνπζηάδνληαη πεξηιεπηηθά ζηνπο Πίλαθεο 2 θαη 3 θαη αθνξνχλ ηνπο ζρεδηαζκνχο
Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ θαη ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο αληίζηνηρα.
3.37

Πξνζηαζία ηεο
Τπνδνκήο /
Κνηλφηεηαο

Πξνζηαζία ηνπ
Πεξηβάιινληνο

Πξνζηαζία ηεο
Πεξηνπζίαο θαη ηεο
Δπηρείξεζεο

Πξνζηαζία ηεο
Αλζξψπηλεο Εσήο
θαη Τγείαο

θνπνί
Ππξνπξνζηαζίαο

2. Πξνζηαζία νηθνδνκψλ
αξρηηεθηνληθήο, ηζηνξηθήο θαη
πνιηηηζηηθήο αμίαο

1. Πξνζηαζία ζπζηεκάησλ θαη
νηθνδνκψλ απαξαίηεηα γηα
θπζηνινγηθέο θνηλσληθέο
δξαζηεξηφηεηεο

2. Μείσζε επηθίλδπλσλ
ζηεξεψλ ή πγξψλ απνβιήησλ
ζην ρψξν ηεο ππξθαγηάο

4. Πξνζηαζία ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο (δηαθνπήο
εξγαζηψλ)
5. Πξνζηαζία δεκφζηαο
εηθφλαο
1. Διαρηζηνπνηεκέλνο
αληίθηππνο ζην πεξηβάιινλ
πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ
απειεπζέξσζε επηθίλδπλσλ
πξντφλησλ ηεο ππξθαγηάο ζηελ
αηκφζθαηξα

3. Πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο
παξαπιεχξσο ηεο νηθνδνκήο

1. Πξνζηαζία ηνπ δνκηθνχ
πιαηζίνπ θαη ηεο ζχλζεζεο ηεο
νηθνδνκήο
2. Πξνζηαζία ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο νηθνδνκήο

2. Πξνζηαζία ησλ
ππξνζβεζηψλ

1. Πξνζηαζία ηεο Αλζξψπηλεο
Εσήο θαη Τγείαο ησλ ρξεζηψλ

ηόρνη Ππξνπξνζηαζίαο

Φέξνπζα Ηθαλόηεηα
• Πεξηνξηζκφο ηεο θακπηηθήο παξακφξθσζεο, ηεο επηκήθπλζεο, ηεο
ζπζηνιήο ζηνηρείσλ πνπ νδεγνχλ ζε επηπξφζζεηεο κεραληθέο
δξάζεηο ζε παξαθείκελα δηαρσξηζηηθά ζηνηρεία, πνπ κπνξνχλ λα
πξνθαιέζνπλ ξσγκέο θαη αλνίγκαηα ζε απηά, θαη
• Όηαλ ηα θέξνληα ζηνηρεία δηαδξακαηίδνπλ ηνλ ξφιν δηαρσξηζηηθψλ
ζηνηρείσλ, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκβαηφηεηα κε ηα
απνδερηά φξηα παξακφξθσζεο άιισλ παξαθείκελσλ ζηνηρείσλ.

Θεξκηθή Μόλσζε
• Πεξηνξηζκφο ηεο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο ησλ δηαρσξηζηηθψλ
δνκηθψλ ζηνηρείσλ, αλάινγα κε ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα έθζεζεο
• Πεξηνξηζκφο ηεο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο απφ ηα πξνθείκελα δνκηθά
ζηνηρεία, αλάινγα κε ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα έθζεζεο
• Πεξηνξηζκφο ηεο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο κέζσ δηαρσξηζηηθψλ
δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο ζεξκηθήο ηνπο αθηηλνβνιίαο γηα απνθπγή
νπνηαζδήπνηε αλάθιεμεο θαχζηκνπ πιηθνχ ζηελ αλέπαθε πιεπξά.

Γηαξξνή Καπλνύ θαη Αθεξαηόηεηα
• Πεξηνξηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο αεξίσλ (νμπγφλνπ, κνλνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα θαη ηνμηθψλ αεξίσλ) ή ηεο νξηαθήο νπηηθήο ππθλφηεηαο.
•Πεξηνξηζκφο ηνπ ξπζκνχ δηαξξνήο ζεξκψλ αεξίσλ κέζσ
δηαρσξηζηηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ.
• Απνθπγή ηεο αλάθιεμεο θαχζηκσλ πιηθψλ ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ
δηαρσξηζηηθνχ δνκηθνχ ζηνηρείνπ.
• Ζ νξηαθή ηηκή είλαη ζπλάξηεζε ηνπ είδνπο, ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο
ζρεηηθήο ηνπνζεζίαο ησλ ελ ιφγσ θαχζηκσλ πιηθψλ, ηνπ ξπζκνχ
απειεπζέξσζεο ζεξκφηεηαο, θαη ηεο αλακελφκελεο ζεξκνθξαζίαο
ζηελ νπνία εθηίζεηαη ην δηαρσξηζηηθφ δνκηθφ ζηνηρείν.

Έμνδνη θαη Γηαδξνκέο Γηαθπγήο
• Πεξηνξηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο αεξίσλ θαχζεο (νμπγφλνπ,
κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηνμηθψλ αεξίσλ) ή ηεο νξηαθήο νπηηθήο
ππθλφηεηαο.
• Ζ νξηαθή ηηκή είλαη ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ, ηχπνπ, ηξφπνπ
θαηαζθεπήο, κεγίζησλ απνζηάζεσλ νδεχζεσλ δηαθπγήο, πιάηνπο
θαη δηαξξχζκηζεο ησλ δηαδξνκψλ δηαθπγήο θαη ηειηθψλ εμφδσλ.

πγθξηηηθά Κξηηήξηα-Πεξηγξαθηθνύ Σύπνπ

Κξηηήξηα Απόδνζεο

Πίλαθαο 2: Πεξίιεςε ρεδηαζκνύ Ππξνπξνζηαζίαο – Πεξηγξαθηθνύ Σύπνπ

Πεξηνξηζκφο θαη/ή απνθπγή
ησλ δεκηψλ ή απσιεηψλ ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο νηθνδνκήο,
ηεο
εμάπισζεο
ηεο
ππξθαγηάο
ζε
άιια
ππξνδηακεξίζκαηα θαη άιιεο
νηθνδνκέο, θαη απνθπγή
δνκηθήο αλεπάξθεηαο κηαο
νηθνδνκήο.

Πεξηνξηζκφ θαη/ή απνθπγή
πεξηβαιινληηθήο
δεκηάο
ιφγσ
απειεπζέξσζε
επηθίλδπλσλ
εθπνκπψλ,
πξντφλησλ ππξθαγηάο, θαη
ζηεξεψλ ή πγξψλ ιπκάησλ.

Πεξηνξηζκφο θαη/ή απνθπγή
ησλ δεκηψλ ή απσιεηψλ ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο νηθνδνκήο,
ηεο
εμάπισζεο
ηεο
ππξθαγηάο
ζε
άιια
ππξνδηακεξίζκαηα θαη άιιεο
νηθνδνκέο, θαη απνθπγή
δνκηθήο αλεπάξθεηαο κηαο
νηθνδνκήο.

Πεξηνξηζκφο θαη/ή απνθπγή
έθζεζεο ζηε ζεξκνθξαζία,
θαπλφ, ηνμηθψλ αεξίσλ θαη
δνκηθή αλεπάξθεηα.
Παξνρή θαηάιιεισλ εμφδσλ
θαη δηαδξνκψλ δηαθπγήο.

Απαηηήζεηο Απόδνζεο

Βήκα 1. Πνηνηηθόο ρεδηαζκόο (Π)

Δ5. Άιια ελεξγεηηθά
ζπζηήκαηα
ππξνπξνζηαζίαο
(βιέπε Κεθάιαην 9)

Δ4.
Φσηηζκφο
έθηαθηεο
αλάγθεο,
θσηηζκφο αζθαιείαο
θαη ζεκάλζεηο (βιέπε
Κεθάιαην 9)

Δ3.
χζηεκα
Απαγσγήο θαπλνχ θαη
ζεξκψλ αεξίσλ (βιέπε
Κεθάιαην 9)

Δ2.
χζηεκα
Ππξφζβεζεο
(βιέπε
Κεθάιαην 4, 5, 8 θαη 9)

Δ1.
χζηεκα
Ππξαλίρλεπζεο
θαη
πξνεηδνπνίεζεο
(βιέπε Κεθάιαην 7 θαη
9)

Ενεπγηηικά Μέηπα

Γείθηεο
(βιέπε

Π5.
Δμάπισζε ηεο
ππξθαγηάο ζε γεηηνληθά
θηίξηα
ή
ππνζηαηηθά
θνηλσληθήο
σθέιεηαο
(βιέπε Κεθάιαην 6)

Π4. Οηθνδνκηθά Τιηθά θαη
Πξντφληα (βιέπε Κεθάιαην
9)

Π3.
Ππξνδηακεξηζκαηνπνίεζε
(βιέπε Κεθάιαην 5)

Π2.
Ππξαληίζηαζεο
Κεθάιαην 4 θαη 5)

Π1. Έμνδνη θαη δηαδξνκέο
δηαθπγήο (βιέπε Κεθάιαην
7)

Παθηηικά Μέηπα

ηάδην 2 – Πξνζηαζία θαηά ηεο Ππξθαγηάο

Δθδήισζε θαη αλάπηπμε ππξθαγηάο
1.
Απνθπγή ησλ θηλδχλσλ ππξθαγηάο
2.
Δμάιεηςε, ησλ θηλδχλσλ θαη ηειηθά
3.
Έιεγρνο ησλ θηλδχλσλ ππξθαγηάο

ηάδην1 – Πξόιεςε Κηλδύλσλ Ππξθαγηάο

Βήκα 2. Πνζνηηθή Αλάιπζε

2045

Πξνζηαζία ηνπ
Πεξηβάιινληνο

Πξνζηαζία ηεο
Τπνδνκήο /
Κνηλφηεηαο

4. Πξνζηαζία ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο (δηαθνπήο
εξγαζηψλ)
5. Πξνζηαζία δεκφζηαο
εηθφλαο
1. Διαρηζηνπνηεκέλνο
αληίθηππνο ζην πεξηβάιινλ
πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ
απειεπζέξσζε επηθίλδπλσλ
πξντφλησλ ηεο ππξθαγηάο ζηελ
αηκφζθαηξα

Πεξηνξηζκφο θαη/ή απνθπγή
ησλ δεκηψλ ή απσιεηψλ ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο νηθνδνκήο,
ηεο εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο
ζε άιια ππξνδηακεξίζκαηα θαη
άιιεο νηθνδνκέο, θαη απνθπγή
δνκηθήο
αλεπάξθεηαο
κηαο
νηθνδνκήο.

Πεξηνξηζκφ θαη/ή απνθπγή
πεξηβαιινληηθήο δεκηάο ιφγσ
απειεπζέξσζε
επηθίλδπλσλ
εθπνκπψλ,
πξντφλησλ
ππξθαγηάο, θαη ζηεξεψλ ή
πγξψλ ιπκάησλ.

Πεξηνξηζκφο θαη/ή απνθπγή
ησλ δεκηψλ ή απσιεηψλ ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο νηθνδνκήο,
ηεο εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο
ζε άιια ππξνδηακεξίζκαηα θαη
άιιεο νηθνδνκέο, θαη απνθπγή
δνκηθήο
αλεπάξθεηαο
κηαο
νηθνδνκήο.

Πεξηνξηζκφο θαη/ή απνθπγή
έθζεζεο ζηε ζεξκνθξαζία,
θαπλφ, ηνμηθψλ αεξίσλ θαη
δνκηθή αλεπάξθεηα.
Παξνρή θαηάιιεισλ εμφδσλ
θαη δηαδξνκψλ δηαθπγήο.

Απαηηήζεηο Απόδνζεο

Κξίζηκνο ρξφλνο κέρξη πνπ λα
θαηαζηνχλ νη ζπλζήθεο επηθίλδπλεο
(ιεπηά)
• απξνζηάηεπηεο δψλεο
• κεξηθψο πξνζηαηεπκέλεο δψλεο
• πξνζηαηεπκέλεο δψλεο

Οξαηφηεηα(m)
• Κχξηα ππξνδηακεξίζκαηα
• άιινη ρψξνη

2
5
30

2
10

183

_

Τδξνθπάλην (ppm)

Θεξκνθξαζία αλψηαηνπ ζηξψκαηνο
αεξίνπ (°C)

5

1,200

12

65

140
180

Καηώηαην
Όξην

Γηνμείδην Μνλνμείδην (%)

Μνλνμείδην ηνπ Άλζξαθα (ppm)

Ομπγφλν(%)

Θεξκηθή αθηηλνβνιία (kW/m )

2

Γηάδνζε ζεξκφηεηαο κε κεηαθνξά
(°C)

Θεξκνθξαζία αζηνρίαο κεηαιιηθνχ
θέξνληνο δνκηθνχ ζηνηρείνπ 0C

Ππξνκφλσζε δηαρσξηζηηθψλ
ζηνηρείσλ 0C (ζχλνξα
ππξνδηακεξηζκάησλ)
• Μέζνο φξνο
• Μέγηζην

Πξνηεηλόκελα Αηηηνθξαηηθά
Κξηηήξηα

2.5

_
_
_

_
_

-

80

6

-

_

550

Αλώηαην
Όξην

Κξηηήξηα Απόδνζεο
Αηηηνθξαηηθά Κξηηήξηα- Κξηηήξηα ρεδηαζηηθήο Απόδνζεο

Βήκα 1. Πνηνηηθόο ρεδηαζκόο (Π)

ηάδην1 – Πξόιεςε Κηλδύλσλ Ππξθαγηάο

Βήκα 2. Πνζνηηθή Αλάιπζε

Δ5.
Άιια ελεξγεηηθά
ζπζηήκαηα
ππξνπξνζηαζίαο (βιέπε
Κεθάιαην 9)

Δ4. Φσηηζκφο έθηαθηεο
αλάγθεο,
θσηηζκφο
αζθαιείαο θαη ζεκάλζεηο
(βιέπε Κεθάιαην 9)

Δ3. χζηεκα Απαγσγήο
θαπλνχ
θαη
ζεξκψλ
αεξίσλ (βιέπε Κεθάιαην
9)

Δ2.
χζηεκα
Ππξφζβεζεο
(βιέπε
Κεθάιαην 4, 5, 8 θαη 9)

Δ1.
χζηεκα
Ππξαλίρλεπζεο
θαη
πξνεηδνπνίεζεο (βιέπε
Κεθάιαην 7 θαη 9)

Ενεπγηηικά Μέηπα

Π5.
Δμάπισζε ηεο
ππξθαγηάο
ζε
γεηηνληθά
θηίξηα
ή
ππνζηαηηθά
θνηλσληθήο σθέιεηαο
(βιέπε Κεθάιαην 6)

Π4. Οηθνδνκηθά Τιηθά
θαη Πξντφληα (βιέπε
Κεθάιαην 9)

Π3.
Ππξνδηακεξηζκαηνπνί
εζε (βιέπε Κεθάιαην
5)

Π2.
Γείθηεο
Ππξαληίζηαζεο (βιέπε
Κεθάιαην 4 θαη 5)

Π1.
Έμνδνη θαη
δηαδξνκέο δηαθπγήο
(βιέπε Κεθάιαην 7)

Παθηηικά Μέηπα

ηάδην 2 – Πξνζηαζία θαηά ηεο Ππξθαγηάο

Δθδήισζε θαη αλάπηπμε ππξθαγηάο
1.
Απνθπγή ησλ θηλδχλσλ ππξθαγηάο
2.
Δμάιεηςε, ησλ θηλδχλσλ θαη ηειηθά
3.
Έιεγρνο ησλ θηλδχλσλ ππξθαγηάο

Πίλαθαο 3: Πεξίιεςε ρεδηαζκνύ Ππξνπξνζηαζίαο -ρεδηαζηηθήο Απόδνζεο-Ππξνκεραληθή

2. Πξνζηαζία νηθνδνκψλ
αξρηηεθηνληθήο, ηζηνξηθήο θαη
πνιηηηζηηθήο αμίαο

1. Πξνζηαζία ζπζηεκάησλ θαη
νηθνδνκψλ απαξαίηεηα γηα
θπζηνινγηθέο θνηλσληθέο
δξαζηεξηφηεηεο

2. Μείσζε επηθίλδπλσλ
ζηεξεψλ ή πγξψλ απνβιήησλ
ζην ρψξν ηεο ππξθαγηάο

3. Πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο
παξαπιεχξσο ηεο νηθνδνκήο

2. Πξνζηαζία ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο νηθνδνκήο

1. Πξνζηαζία ηνπ δνκηθνχ
πιαηζίνπ θαη ηεο ζχλζεζεο ηεο
νηθνδνκήο

2. Πξνζηαζία ησλ
ππξνζβεζηψλ

1. Πξνζηαζία ηεο Αλζξψπηλεο
Εσήο θαη Τγείαο ησλ ρξεζηψλ

ηόρνη Ππξνπξνζηαζίαο

Πξνζηαζία ηεο
Πεξηνπζίαο θαη ηεο
Δπηρείξεζεο

Πξνζηαζία ηεο
Αλζξψπηλεο Εσήο
θαη Τγείαο

θνπνί
Ππξνπξνζηαζίαο
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Βήκα 3:
Αμηνιόγεζε έλαληη ησλ Κξηηεξίσλ Απόδνζεο: Μεηά
ηελ Πνζνηηθή Αλάιπζε, ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ κε ηα
Κξηηήξηα Απφδνζεο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ θαηά ην ζηάδην Πνηνηηθνχ
ρεδηαζκνχ (Π).
3.38

Δάλ θαλέλα απφ ηα δνθηκαζηηθά κνληέια ππξθαγηάο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ γηα ην ζρεδηαζκφ ζπγθεθξηκέλεο νηθνδνκήο, δελ πιεξνί ηα
Κξηηήξηα Απφδνζεο, ν Πνηνηηθφο ρεδηαζκφο (Π) θαη ε Πνζνηηθή Αλάιπζε
πξέπεη λα επαλαιεθζνχλ (ιακβάλνληαο ππφςε πεξηζζφηεξα παζεηηθά θαη
ελεξγεηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαοέσο φηνπ βξεζεί κηα ζηξαηεγηθή
ππξνπξνζηαζίαο πνπ λα ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ.
3.39

Ζ νκάδα ζρεδηαζκνχ θαηά ην ζηάδην Πνηνηηθνχ ρεδηαζκνχ (Π)
κπνξεί λα ιάβεη ππφςε δχν βαζηθέο κεζφδνπο ζρεδηαζηηθήο εμαθξίβσζεο θαη
ζχγθξηζεο ησλ Κξηηεξίσλ Απνδνρήο:
3.40

α) πγθξηηηθή-Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ
β) Αηηηνθξαηηθή-ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο (Ππξνκεραληθήο)
Οπνηαδήπνηε πξνζέγγηζε θαη αλ πηνζεηεζεί ηα θξηηήξηα ζα πξέπεη λα
είλαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν θαη ηηο απαηηήζεηο ππξνπξνζηαζίαο
3.41

Με ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ απφδνζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ
αηηηνθξαηηθψλ θξηηεξίσλ (π.ρ. ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο-Πξνκεραληθή) ηφηε ν
κειεηεηήο ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ζρεδηάζεη ηε
νηθνδνκή βάζε ηεο δπζκελέζηεξεο πεξίπησζεο φπνπ έλα ζελάξην ππξθαγηάο
ζα δεκηνπξγήζεη ηηο ρεηξφηεξεο ζπλζήθεο κέζα ζηελ νηθνδνκή. Πην θάησ
πξνηείλνληαη φπσο ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα ελάξηα Ππξθαγηάο γηα
ζθνπνχο ζρεδηαζκνχ ζηελ βάζε ηεο Ππξνκεραληθήο:
3.42

ελάξηα Ππξθαγηάο
ελάξην 1: „Δλα ζελάξην ππξθαγηάο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ηχπν ρξήζεο
ηεο νηθνδνκήο. Σν ζελάξην απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ζέζε ηνπο κέζα ζηελ
νηθνδνκή, ην κέγεζνο ηνπ δσκαηίνπ, ηα έπηπια θαη ην πεξηερφκελν ηνπ
δσκαηίνπ, ηδηφηεηεο ηνπ ππξνζεξκηθνχ θνξηίνπ, ζπλζήθεο αεξηζκνχ ή
θιηκαηηζκνχ θαη πεγέο αλάθιεμεο. Θα πξέπεη λα γίλεηαη ζπγθεθξηκέλνο
θαζνξηζκφο ηεο ζέζεο θαη ηνπ ηχπνπ ηνπ πιηθνχ πνπ αλαθιέγεηαη
πξψην.
ελάξην 2: Δμαηξεηηθά Σαρεία αλάπηπμε ππξθαγηάο (π.ρ. εχθιεθηα
πγξά) κέζα ζηελ θχξηα δηαδξνκή δηαθπγήο κε ηηο εζσηεξηθέο ζχξεο λα
είλαη αλνηθηέο ζηα αξρηθά ζηάδηα αλάθιεμεο ηεο ππξθαγηάο. Απηφ ην
ζελάξην ιακβάλεη ππφςε ηελ πεξίπησζε κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ
δηαδξφκσλ νη εμφδσλ δηαθπγήο.
ελάξην 3: Ππξθαγηά πνπ εθδειψλεηαη ζε κε θαηεηιεκκέλν δσκάηην
θαη εμαπιψλεηαη θαη ζέηεη ζε θίλδπλν έλα κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ ζε
άιιν δσκάηην ή ρψξν.
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ελάξην 4: Ππξθαγηά πνπ εθδειψλεηαη κέζα ζε δηάθελα ηνίρσλ ή
νηθνδνκηθά δηάθελα ηα νπνία βξίζθνληαη δίπια απφ θαηεηιεκκέλα
δσκάηηα ή ρψξνπο. Απηφ ην ζελάξην ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ
πεξίπησζε αζηνρίαο αλίρλεπζεο ηεο ππξθαγηάο ζε απηνχο ηνπο
ρψξνπο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζε κέγεζνο πνπ κπνξεί λα θαηαζηεί
επηθίλδπλε ζηνπο ρξήζηεο.
ελάξην 5: Αξγή αλάπηπμε ππξθαγηάο ζε ρψξν ή δσκάηην ην νπνίν
δελ θαιχπηεηαη κε ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο (ή ην ζχζηεκα αζηνρήζεη)
θαη βξίζθεηαη δίπια απφ δσκάηην ή ρψξν κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ
ρξεζηψλ. Απηφ ην ζελάξην ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ
εθδήισζε κηαο κηθξήο ππξθαγηάο ή νπνία κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε
κεγάιε ππξθαγηάο ρσξίο απηή λα αληρλεπζεί έγθαηξα.
ελάξην 6: Δμαηξεηηθά Σαρεία αλάπηπμε ππξθαγηάο σο απνηέιεζκα
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ππξνζεξκηθνχ
θνξηίνπ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πξνηηζέκελε νηθνδνκή. Απηφ ην
ζελάξην ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ ηαρεία αλάπηπμε κηαο
ππξθαγηάο ζηελ παξνπζία ησλ ρξεζηψλ ηεο νηθνδνκήο.
ελάξην 7: Δμσηεξηθή έθζεζε ππξθαγηάο. Απηφ ην ζελάξην ζα πξέπεη
λα ιακβάλεη ππφςε ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο ζε απφκεξν δσκάηην ή
ρψξν θαη ηελ εμάπισζε απηήο ζε πξνθείκελν θαηεηιεκκέλν ρψξν ή
δσκάηην εγθισβίδνληαο ηνπιάρηζην κηα έμνδν δηαθπγήο ή
δεκηνπξγψληαο επηθίλδπλεο ζπλζήθεο κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν δσκάηην
ή ρψξν.
ελάξην 8: Δθδήισζε ππξθαγηάο ζε δσκάηην ή ρψξν κε
ζπλεζηζκέλν, γηα ηελ ρξήζε, ππξνζεξκηθφ θνξηίν φπνπ ππάξρεη
αζηνρία ησλ παζεηηθψλ θαη ελεξγεηηθψλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο.
Απηφ ην ζελάξην ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ αζηνρία ή ηελ
αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παζεηηθψλ θαη ελεξγεηηθψλ κέηξσλ
ππξνπξνζηαζίαο.
Βήκα 4:
Αλαθνξά θαη Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ: Αθνχ
ηθαλνπνηεζνχλ ηα ζρεδηαζηηθά Κξηηήξηα Απφδνζεο ζχκθσλα κε ηα
πξνεγνχκελα βήκαηα ηφηε ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα
ππφ κνξθή κειέηεο ζηελ αξκφδηα αξρή. Οη πεξηζζφηεξεο νηθνδνκέο πνπ
ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα ππξνπξνζηαζίαο ζα
απνηεινχλ αληηθείκελν ειέγρνπ θαη έγθξηζεο. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο ζρεδίαζεο θαη νη νπνηεζδήπνηε ππνζέζεηο λα
παξνπζηάδνληαη κε εχθνια θαηαλνεηφ ηξφπν γηα λα κπνξνχλ λα εμεηαζζνχλ
ιεπηνκεξψο απφ ηελ αξκφδηα αξρή.
3.43
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4.

ΣΑΣΗΚΖ ΔΤΣΑΘΔΗΑ ΓΗΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ Δ
ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ

Απαίηεζε:
ηαηηθή Δπζηάζεηα γηα πγθεθξηκέλε Υξνληθή Πεξίνδν ζε Πεξίπησζε
Ππξθαγηάο.
i.

ii.

Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη θαηά
ηξφπν ψζηε, ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο λα δηαηεξεί ηελ ζηαηηθή ηεο
επζηάζεηα, γηα ηνπιάρηζην ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο εθθέλσζεο απφ
ηνπο ρξήζηεο ηεο νηθνδνκήο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο επέκβαζεο απφ ηηο
νκάδεο δηάζσζεο θαη θαηάζβεζεο.


Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο
γηα ηνπιάρηζην ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη, ψζηε νη
ρξήζηεο ηεο νηθνδνκήο λα αληηιεθζνχλ ηπρφλ ππξθαγηά θαη
λα δηαθχγνπλ ζε αζθαιέο ρψξν καθξηά απφ ηελ νηθνδνκή·



Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο
γηα ηνπιάρηζην ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη, ψζηε λα
εθαξκνζηεί κε αζθάιεηα ε ζηξαηεγηθή επέκβαζεο απφ ηηο
νκάδεο δηάζσζεο θαη θαηάζβεζεο·

Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη θαηά
ηξφπν ψζηε, ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο λα δηαζθαιίδεηαη φηη δεκηέο
ζε γεηηνληθέο νηθνδνκέο ή εγθαηαζηάζεηο δελ κπνξνχλ λα
πξνθιεζνχλ απφ πξφσξε θαηάξξεπζε ηεο νηθνδνκήο ή απφ
θαηάξξεπζε κεξψλ ή ηκεκάησλ απηήο.
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Δηζαγσγή
4.1
ε απηφ ην Κεθάιαην δίλεηαη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ
ππξνπξνζηαζία ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπο δείθηεο
ππξαληίζηαζεο.

Ππξαληίζηαζε
4.2
Ζ ππξαληίζηαζε είλαη ε ηθαλφηεηα κηαο θαηαζθεπήο ή ελφο δνκηθνχ
ζηνηρείνπ κηαο νηθνδνκήο λ‟ αληηζηέθεηαη γηα έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα, πνπ νλνκάδεηαη δείθηεο ππξαληίζηαζεο, ζηα ζεξκηθά απνηειέζκαηα
κηαο ππξθαγηάο ζχκθσλα κε ηελ:
α.

Αληίζηαζε ζηελ θαηάξξεπζε θαη εμαζθάιηζε ηεο θέξνπζαο
ηθαλφηεηαο (R- Δπζηάζεηα), δειαδή ζηελ ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο
ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο (εθαξκφδεηαη κφλν ζε θέξνληα δνκηθά
ζηνηρεία)·

β.

Αληίζηαζε ζηελ δηείζδπζε ηεο ππξθαγηάο θαη εμαζθάιηζε ηεο
αθεξαηφηεηαο (Δ), δειαδή ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο
αθεξαηφηεηαο ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε
αθεξαηφηεηα απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα ελφο δηαρσξηζηηθνχ
ζηνηρείνπ λα κελ δεκηνπξγεί αλνίγκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ
κπνξεί λα δηέιζεη ε ππξθαγηά ή ηα ζεξκά αέξηα·

γ.

Αληίζηαζε ζηελ κεηαθνξά ππεξβνιηθήο ζεξκφηεηαο θαη
εμαζθάιηζε ηεο ππξνκφλσζεο (Η), δειαδή ε ηθαλφηεηα
αληίζηαζεο ζηελ κεηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κέζα απφ έλα
δηαρσξηζηηθφ δνκηθφ ζηνηρείν έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε
αλάθιεμε ησλ θαχζηκσλ πιηθψλ πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή
κε ηελ κε εθηεζεηκέλε πιεπξά ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ.

4.3
Σα πην πάλσ θξηηήξηα αζηνρίαο ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ
ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δνθηκέο ππξαληίζηαζεο παξνπζηάδνληαη ζην
Κεθάιαην 13 θαη ζηνλ Πίλαθα 53.
4.4
Ζ απφδνζε ή ηα θξηηήξηα αζηνρίαο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ησλ
δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δνθηκάδνληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη σο:
4.5
Γνκηθά ηνηρεία: „Σα δνκηθά ζηνηρεία‟ απνηεινχλ ηνλ φξν πνπ αθνξά
ηα θχξηα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία, φπσο γηα παξάδεηγκα δνκηθά πιαίζηα,
θνιψλεο, παηψκαηα θαη ηνίρνη. Οη ηνίρνη ππξνδηακεξηζκάησλ ππνινγίδνληαη
ζαλ δνκηθά ζηνηρεία αλ θαη δελ ζεσξνχληαη θαη‟ αλάγθε ζηνηρεία κε θέξνπζα
ηθαλφηεηα. Οη νξνθέο, εθηφο θαη αλ ιεηηνπξγνχλ ζαλ παηψκαηα, δελ
ππνινγίδνληαη ζαλ θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία. Οη εμσηεξηθνί ηνίρνη, φπσο γηα
παξάδεηγκα νη αλαξηεκέλνη ηνίρνη κε παινπεηάζκαηα (curtain walling) ή άιιεο
κνξθέο πξνζηαηεπηηθψλ επηθαιχςεσλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ νη νπνίνη
κεηαθέξνπλ ην δηθφ ηνπο βάξνο θαη ηα θνξηία αλέκσλ θαη δελ κεηαθέξνπλ
θνξηία δαπέδνπ, δελ ζεσξνχληαη θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία γηα ηα παξαπάλσ
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θξηηήξηα αζηνρίαο, αλ θαη κπνξεί λα ρξεηάδνληαη ππξαληίζηαζε ψζηε λα
ηθαλνπνηήζνπλ άιιεο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε
απηφ ηνλ θψδηθα.
Σα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία κπνξεί λα έρνπλ ή λα κελ έρνπλ ιεηηνπξγία
ππξνδηαρσξηζκνχ. Οκνίσο, ηα ζηνηρεία ππξνδηαρσξηζκνχ κπνξεί λα είλαη ή
λα κελ είλαη θέξνληα.
Έλα δνκηθφ ζηνηρείν ην νπνίν ζηεξίδεη έλα άιιν δελ πξέπεη λα έρεη κηθξφηεξε
ππξαληίζηαζε απφ ην δεχηεξν.
4.6
Διάρηζηα
επίπεδα ππξαληίζηαζεο:
Όηαλ γίλνληαη
δνθηκέο
ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε ηα αλάινγα πξφηππα EN 1363, EN 1364, EN
1365 or EN 1366, ηα δνκηθά ζηνηρεία φπσο γηα παξάδεηγκα δνκηθά πιαίζηα,
δνθνί, θνιψλεο, θέξνληεο ηνίρνη (εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί), δάπεδα,
κεζνπαηψκαηα πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζηε ππξαληίζηαζε. Οη ειάρηζηνη δείθηεο
ππξαληίζηαζεο (επζηάζεηα, αθεξαηφηεηα θαη ππξνκφλσζε) γηα ηνπο
δηάθνξνπο ηχπνπο νηθνδνκψλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 5 θαη 6.
4.7
Ζ παξνρή απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο θαηαηνληζκνχ ειαηηψλεη ηελ έληαζε
θαη ην κέγεζνο κίαο ππξθαγηάο. Ζ ππξαληίζηαζε ελφο ηνίρνπ
ππξνδηακεξίζκαηνο θαη δαπέδσλ, αιιά θαη ην κέγεζνο ηνπ, κπνξεί λα
δηαθνξνπνηεζεί (π.ρ. κεησζεί) κε ηελ εγθαηάζηαζε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο
θαηαηνληζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνπο Πίλαθεο 5 θαη 6.

Γείθηεο Ππξαληίζηαζεο Φεξόλησλ Γνκηθώλ ηνηρείσλ
4.8
Ζ ρξήζε ησλ Πηλάθσλ 5 θαη 6, πνπ παξαζέηνπλ ηνπο ειάρηζηνπο
δείθηεο ππξαληίζηαζεο γηα ηα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία, απαηηεί ηελ θαηαλφεζε
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ρξήζεο, ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ππξθαγηάο θαη ηελ
ππθλφηεηα ππξνζεξκηθνχ θνξηίνπ γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο νηθνδνκψλ.
4.9
Οη πίλαθεο 38-42 ζην Κεθάιαην 12 παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα
παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ψζηε ν ζρεδηαζηήο λα κπνξέζεη λα θαζνξίζεη ηνπο
ειάρηζηνπο δείθηεο ππξαληίζηαζεο γηα ηα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία ηεο
πξνηεηλφκελεο ζρεδίαζεο.
Καηεγνξίεο Κηλδύλσλ Ππξθαγηάο θαη Πξνθίι Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο
4.10 Οη πίλαθεο ζην Κεθάιαην 12 πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα
θαζνξηζηεί ε Καηεγνξία Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο-ΚΚΠ θαζψο θαη ην Πξνθίι
Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, ην νπνίν ππνδεηθλχεη ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο
ππξθαγηάο. ηελ πεξίπησζε πνπ κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα δελ
ελδείθλπηαη ζηνπο Πίλαθεο 38-42 ζην Κεθάιαην 12, πξέπεη λα επηιερζεί ην
πιεζηέζηεξν Πξνθίι Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο θαη ε Καηεγνξία Κηλδχλνπ
Ππξθαγηάο - ΚΚΠ.
4.11 Ζ Καηεγνξία Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο-ΚΚΠ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
θαζνξίδεη ηνπο ειάρηζηνπο δείθηεο ππξαληίζηαζεο ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ
ζηνηρείσλ κέζα απφ ηνπο Πίλαθεο 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.

2052

4.12 Κάζε Καηεγνξία Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο-ΚΚΠ θαιχπηεη έλαλ αξηζκφ
νηθνδνκψλ κε ζπγθεθξηκέλν Πξνθίι Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, θαη κε
πξνηεηλφκελε ηηκή ζρεδίαζεο ππθλφηεηαο ππξνζεξκηθνχ θνξηίνπ ζχκθσλα κε
ηνπο Πίλαθεο 38-42 ζην Κεθάιαην 12. Απηέο νη ζρεδηαζηηθέο ηηκέο ηεο
ππθλφηεηαο ηνπ ππξνζεξκηθνχ θνξηίνπ είλαη ζηξνγγπιεκέλεο ζην 80%
εθαηνζηεκφξην θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζην 95% εθαηνζηεκφξην, νη νπνίεο
πξνέξρνληαη απφ ην επξσπατθφ πξφηππν ΔΝ1991: Μέξνο 1.2.
4.13 Γηα λα θαζνξηζηνχλ νη δείθηεο ππξαληίζηαζεο ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ
ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 5 θαη 6 ηφηε ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο
ππξθαγηάο (ηήιε 6 απφ ηνπο Πίλαθεο 38-42 ζην Κεθάιαην 12) θαη ε
Καηεγνξία Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο-ΚΚΠ (ηήιε 8 απφ ηνπο Πίλαθεο 38-42 ζην
Κεθάιαην 12) πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ πξψηα.
ηνλ Πίλαθα 4 πην θάησ παξνπζηάδεηαη κηα απινχζηεπζε θαη ζχλνςε ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Κεθάιαην 12 (Πίλαθεο 38-42) ψζηε ν
ζρεδηαζηήο κε επθνιία λα ππνινγίζεη ηνπο ειάρηζηνπο δείθηεο ππξαληίζηαζεο
ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κέζα απφ ηνπο Πίλαθεο 5 θαη 6.

Σύπνο Υξήζεο Οηθνδνκήο
Α.
Μνλνθαηνηθίεο
θαη
δηπινθαηνηθίεο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ θάξσλ)
Β. Πνιπθαηνηθίεο
2. πιινγηθέο εγθαηαζηάζεηο (νηθηζηηθά θηίξηα ζπιινγηθήο ρξήζεο,
ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαηνηθίεο θαη βνεζεηηθά θηίξηα γηα
ειηθησκέλνπο, ζπνπδαζηέο θαη άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο
π.ρ. νίθνη επγεξίαο, εζηίεο γηα εξγαδνκέλνπο, θνηηεηηθέο εζηίεο,
θνηηψλεο, νξθαλνηξνθεία, εζηίεο γηα αζηέγνπο, θιπ.)
Α. Ξελνδνρεία,
νξγαλσκέλα δηακεξίζκαηα,
παλδνρεία, νηθνηξνθεία (παλζηφλ) μελψλεο
λεφηεηαο, νξεηλά θαηαθχγηα, παηδηθέο ή
νηθνγελεηαθέο
θαηαζθελψζεηο
δηαθνπψλ,
ηζφγεηεο
κνλνθαηνηθίεο
(κπάλγθαιννπ)
3.Σνπξηζηηθέο
δηαθνπψλ, θαηνηθίεο δηαθνπψλ θαη αλαπαπηήξηα
εγθαηαζηάζεηο
θαη άιια θηίξηα παξνρήο θαηαιχκαηνο γηα
εθδξνκείο-παξαζεξηζηέο)
Β. Υψξνη μελνδνρείσλ κε ελζσκαησκέλα
κεγάια εζηηαηφξηα, κπάξ θαη ρψξνπο εζηίαζεο
κε επθνιίεο καγεηξέκαηνο.
4. Γξαθεία (δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ή άιια
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, γηα δηνηθεηηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη
πλεπκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο λ' αλήθνπλ ζηελ θαηεγφξηα
ησλ θαηαζηεκάησλ. Σα νδνληηαηξεία θαη ηαηξεία πνπ δελ δηαζέηνπλ
λνζειεπηηθή θιίλε, ηξάπεδεο θιπ),
Α. Καηαζηήκαηα γηα ηελ έθζεζε, πψιεζε θαη
απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ, ηνλ θαιισπηζκφ
5.Καηαζηήκαηα αηφκσλ θαη ηελ επεμεξγαζία αγαζψλ.
Δηδηθφηεξα πεξηιακβάλνληαη θαηαζηήκαηα θαη
πνιπθαηαζηήκαηα, εκπνξηθά θέληξα, αγνξέο
1.Καηνηθίεο

Καηεγνξία
Κηλδύλνπ
Ππξθαγηάο
(ΚΚΠ)

Ρπζκόο
Αλάπηπμεο
Ππξθαγηάο

ΚΚΠ-Α

2-Μέηξηνο

ΚΚΠ-Β

2-Μέηξηνο

ΚΚΠ-Γ

2-Μέηξηνο

ΚΚΠ-Α

2-Μέηξηνο

ΚΚΠ-Β

2-Μέηξηνο

ΚΚΠ-Β

2-Μέηξηνο

ΚΚΠ-Β

3-Σαρχο
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θαη
ππεξαγνξέο,
θαξκαθεία,
θνπξεία,
θνκκσηήξηα, ηλζηηηνχηα θαιισπηζκνχ, ξαθεία,
ππνδεκαηνπνηεία θιπ.
Β. Καηαζηήκαηα Σξνθίκσλ ή άιια θαηαζηήκαηα
κε ρψξν καδηθήο απνζήθεπζεο θαη έθζεζεο
χςνπο πάλσ απφ 3.0 κ.
Α. Κηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο, αίζνπζεο
ζπλαπιηψλ, φπεξεο, ζέαηξα θιπ, αίζνπζεο
ενξηαζηηθψλ
εθδειψζεσλ
θαη
αίζνπζεο
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
θπξίσο γηα δεκφζηα ζεάκαηα, θαδίλα, ηζίξθα,
αίζνπζεο κνπζηθψλ επηζεσξήζεσλ, αίζνπζεο
ρνξνχ θαη ληηζθνηέθ, πεξίπηεξα κνπζηθήο
(εμέδξεο νξρήζηξαο) θιπ.
Β. Κηίξηα ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ
εθπνκπψλ, θηίξηα ηειεθσληθψλ θέληξσλ,
θέληξα ηειεπηθνηλσληψλ, θιπ.
Γ. Μνπζεία, αίζνπζεο ηέρλεο (γθαιεξί)
Γ. Βηβιηνζήθεο θαη θηίξηα αξρείσλ
Δ.Κηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηφπνη
ιαηξείαο θαη γηα ζξεζθεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
θαζψο επίζεο θαη
Ηζηνξηθά ή δηαηεξεηέα
6.Υψξνη
κλεκεία.
πλάζξνηζεο
Σ. Κηίξηα επηθνηλσληψλ, ζηαζκνί, ηεξκαηηθνί
Κνηλνχ
ζηαζκνί θαη ζπλαθή θηίξηα: θηίξηα θαη
εγθαηαζηάζεηο πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ
αεξνιηκέλσλ,
ζηδεξνδξνκηθψλ
ζηαζκψλ,
ζηαζκψλ ιεσθνξείσλ θαη ιηκεληθψλ ηεξκαηηθψλ
ζηαζκψλ, θαζψο θαη ζηαζκψλ ελαέξησλ
ζρνηλνζπξκψλ κε ζαιάκνπο θαη θαζίζκαηα.
Ζ. Αζιεηηθέο αίζνπζεο:
Αζινχκελνπο ζε
ρψξνπο άζθεζεο θαη αζινπαηδηψλ, φπσο ζε
θιεηζηνχο
αγσληζηηθνχο
ρψξνπο,
γπκλαζηεξίσλ, ζε αίζνπζεο γπκλαζηηθήο κε
εγθαηαζηάζεηο γηα ηνπο ζεαηέο (εμέδξεο,
θεξθίδεο θιπ.) θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο
(εγθαηαζηάζεηο ινπηξψλ θαη απνδπηεξίσλ, θιπ.
Θ. Δθπαηδεπηήξηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα (θηίξηα
φισλ ησλ βαζκίδσλ δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο
εθπαίδεπζεο, ηα θξνληηζηήξηα, ηα λεπηαγσγεία
θαη νη παηδηθνί ζηαζκνί).
7. Κηίξηα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο (Ννζνθνκεία, Κιηληθέο,
Αγξνηηθά ηαηξεία, Τγεηνλνκηθνί ζηαζκνί, Κέληξα πγείαο,
Φπρηαηξεία, Ηδξχκαηα αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, Ηδξχκαηα
ρξνλίσο παζρφλησλ, Οίθνη επγεξίαο, Βξεθνθνκεία, βξεθηθνί
ζηαζκνί, παηδηθνί ζηαζκνί, Οηθνηξνθεία παηδηψλ ειηθίαο θάησ ησλ
6 εηψλ, Ηαηξεία).
8. Κηίξηα σθξνληζκνχ (Κξαηεηήξηα, αλακνξθσηήξηα, θπιαθέο,
ζσθξνληζηηθά
θηίξηα,
ζηξαηφπεδα
ελφπισλ
δπλάκεσλ,
αζηπλνκίαο ή ππξνζβεζηηθήο.
Α. Τπφζηεγα αεξνζθαθψλ, ζηαζκνί ρεηξηζκνχ,
ππφζηεγα ζηδεξνδξνκηθψλ κεραλψλ θαη
9.Υψξνη
βαγνληψλ/θνξηεγψλ.
ηάζκεπζεο
Β. Ακαμνζηάζηα (ζηεγαζκέλα ή ππφγεηα) θαη
ζηεγαζκέλνη ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ.

....ζπλέρεηα

ΚΚΠ-Γ

ΚΚΠ-Β

3-Σαρχο

3-Σαρχο

ΚΚΠ-Β

2-Μέηξηνο

ΚΚΠ-Α
ΚΚΠ-Γ

2-Μέηξηνο
3-Σαρχο

ΚΚΠ-Α

2-Μέηξηνο

ΚΚΠ-Α

1-Αξγφο

ΚΚΠ-Β

2-Μέηξηνο

ΚΚΠ-Β

2-Μέηξηνο

ΚΚΠ-Γ

2-Μέηξηνο

ΚΚΠ-Α

2-Μέηξηνο

ΚΚΠ-Γ

4Δμαηξεηηθά
Σαρχο

ΚΚΠ-Α

2-Μέηξηνο
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Καηεγνξία
Κηλδύλνπ
Ππξθαγηάο
(ΚΚΠ)

Σύπνο Υξήζεο Οηθνδνκήο

Ρπζκόο
Αλάπηπμεο
Ππξθαγηάο

Ππθλφηεηα
Ππξνζεξκηθνχ
Φνξηίνπ
2
(MJ/m )*

10.Βηνκεραλίεο
θαη Απνζήθεο

Α. Βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο,
εξγαζηήξηα,
εξγνζηάζηα,
ζπλεξγεία.
Β. Απνζήθεο θάζε είδνπο θιπ
ζηηο νπνίεο παξάγνληαη ή
επεμεξγάδνληαη
δηάθνξα
πξντφληα θαη απνζεθεχνληαη
πξψηεο χιεο ή άιια αγαζά).

11.Με νηθηζηηθέο αγξνηηθέο νηθνδνκέο

Μέρξη 500

ΚΚΠ-Α

501 κέρξη 1000

ΚΚΠ-Β

1001 κέρξη
1500

ΚΚΠ-Γ

>1500

ΚΚΠ-Γ

ΚΚΠ-Α

1-Αξγφο#
2-Μέηξηνο#
3-Σαρχο#
4Δμαηξεηηθά
Σαρχο#
1-Αξγφο#
2-Μέηξηνο#
3-Σαρχο#
4Δμαηξεηηθά
Σαρχο#
1-Αξγφο#
2-Μέηξηνο#
3-Σαρχο#
4Δμαηξεηηθά
Σαρχο#
1-Αξγφο#
2-Μέηξηνο#
3-Σαρχο#
4Δμαηξεηηθά
Σαρχο#
2-Μέηξηνο

* Τπνινγηδφκελν ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ1991-Part 1.2, Annex E-Fire Load Densities.
# Δπηινγή απφ ηνλ κειεηεηή ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 36 (Κεθάιαην 12) θαη ην είδνο ηνπ ππξνζεξκηθνχ
πιηθνχ γηα ηελ ζπθεθξηκέλε νηθνδνκή.

Πίλαθαο 4: ύλνςε Πιεξνθνξηώλ πνπ Παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 38-42 ζην
Κεθάιαην 12.

Σν χςνο απφ ην ηειεησκέλν πάησκα ηνπ πςειφηεξνπ θαηνηθήζηκνπ νξφθνπ δελ εθαξκφδεηαη ζε κνλψξνθεο νηθνδνκέο . Ο
„Καηαηνλεηήξαο‟ ππνδεηθλχεη ην απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ λεξνχ ζχκθσλα κε ην πξφηππν „EN 12845‟.

Πίλαθαο 5: Γείθηεο Ππξαληίζηαζεο γηα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία – Τπέξγεηνη Όξνθνη
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Πίλαθαο 6: Γείθηεο Ππξαληίζηαζεο γηα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία – Τπόγεηνη Όξνθνη
Σν χςνο απφ ην ηειεησκέλν πάησκα ηνπ πςειφηεξνπ θαηνηθήζηκνπ νξφθνπ δελ
εθαξκφδεηαη ζε κνλψξνθεο νηθνδνκέο. Ο „Καηαηνλεηήξαο‟ ππνδεηθλχεη ην απηφκαην
ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ λεξνχ ζχκθσλα κε ην πξφηππν „EN 12845‟.

4.14 ε πεξίπησζε φπνπ ν δείθηεο ππξαληίζηαζεο ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ
ζηνηρείσλ ησλ ππφγεησλ νξφθσλ είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ δείθηε ππξαληίζηαζεο
ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππέξγεησλ νξφθσλ ηφηε ιακβάλεηαη ππφςε ν κεγαιχηεξνο
δείθηεο ππξαληίζηαζεο ησλ δχν.
4.15 ε πεξίπησζε νηθνδνκψλ κε επίπεδα ή ρψξνπο νη νπνίνη έρνπλ δηαθνξεηηθά
Πξνθίι Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο (π.ρ. ππξνζεξκηθφ θνξηίν, ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο θαη
ξπζκφο αλάπηπμεο ππξθαγηάο) θαη θαηά ζπλέπεηα δηαθνξεηηθή Καηεγνξία Κηλδχλνπ
Ππξθαγηάο-ΚΚΠ ηφηε ιακβάλεηαη ππφςε ε δπζκελέζηεξε πεξίπησζε ψζηε λα
ππνινγηζηνχλ νη ειάρηζηνη δείθηεο ππξαληίζηαζεο ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ
ηεο νηθνδνκήο.
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Πξνζηαζία Πεξηνπζίαο, Δπηρείξεζεο, Τπνδνκήο θαη Τπνζηαηηθώλ
Κνηλήο Ωθειείαο
4.16 Οη ειάρηζηνη δείθηεο ππξαληίζηαζεο πνπ δίλνληαη ζηνπο παξαπάλσ Πίλαθεο 5
θαη 6, αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο ηφζν ησλ ρξεζηψλ κηαο
νηθνδνκήο φζν θαη ησλ ππξνζβεζηψλ νη νπνίνη ζα εθαξκφζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή
επέκβαζεο (δηάζσζε θαη θαηάζβεζε).
4.17 Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο Πεξηνπζίαο, ηεο Δπηρείξεζεο, ηεο Τπνδνκήο θαη
ππνζηαηηθψλ Κνηλήο Χθειείαο νη δείθηεο ππξαληίζηαζεο ζα πξέπεη λα απμεζνχλ
ψζηε λα παξέρεηαη ηθαλνπνηεηηθφο ρξφλνο παξέκβαζεο απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή
Τπεξεζία θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο πξφσξεο δνκηθήο αζηνρίαο ηεο
νηθνδνκήο ε νπνία ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ επηρείξεζε, ηα ζπζηήκαηα θαη
άιιεο νηθνδνκέο νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο θαη θαίξηεο γηα ηελ ππνδνκή θαη ηελ
θνηλσληθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο.

Πίλαθαο 7: Δπηπξόζζεηνη Γείθηεο ππξαληίζηαζεο γηα πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο, επηρείξεζεο, ηεο
ππνδνκήο θαη ππνζηαηηθώλ Κνηλήο Χθειείαο

εκείσζε: Με ηελ πξνζζήθε ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ ππξαληίζηαζεο ζηνπο
Πίλαθεο 5 θαη 6, αλ ν ζπλνιηθφο δείθηεο ππξαληίζηαζεο μεπεξλά ηα 120 ιεπηά, ηφηε
πξέπεη λα παξέρεηαη έλα απηφκαην ζχζηεκα θαηάζβεζε ηχπνπ θαηαηνληζκνχ λεξνχ.
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Δπηπιένλ Πξόλνηεο
Οη πνην θάησ πξφλνηεο αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο νηθνδνκέο θαη αθνινπζνχληαη
αλεμάξηεηα απφ ηνπο Πίλαθεο 5 θαη 6.
4.18
Ννζνθνκεία
Γηα λνζνθνκεία φπνπ ζα ζεσξεζνχλ νη δηαδηθαζίεο ηκεκαηηθήο νξηδφληηαο
εθθέλσζεο, ηφηε νη ειάρηζηνη δείθηεο ππξαληίζηαζεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζα
πξέπεη λα εμεηαζζνχλ κε βάζε ηα πην θάησ θαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε
εγθαηάζηαζε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο θαηάζβεζεο:






60 ιεπηά γηα νηθνδνκέο φπνπ ην χςνο απφ ην ηειεησκέλν πάησκα ηνπ
πςειφηεξνπ θαηνηθήζηκνπ νξφθνπ ή νξφθνπ κε ρξήζε απφ ην θνηλφ κέρξη ην
επίπεδν ζηε ρακειφηεξε πιεπξά ηεο νηθνδνκήο πνπ νδεγεί ζε κηα νδφ ή ζε
έλαλ αλνηθηφ ππαίζξην ρψξν, δελ ππεξβαίλεη ηα 5 κέηξα·
90 ιεπηά γηα νηθνδνκέο φπνπ ην χςνο απφ ην ηειεησκέλν πάησκα ηνπ
πςειφηεξνπ θαηνηθήζηκνπ νξφθνπ ή νξφθνπ κε ρξήζε απφ ην θνηλφ κέρξη ην
επίπεδν ζηε ρακειφηεξε πιεπξά ηεο νηθνδνκήο πνπ νδεγεί ζε κηα νδφ ή ζε
έλαλ αλνηθηφ ππαίζξην ρψξν, δελ ππεξβαίλεη ηα 16 κέηξα·
120 ιεπηά γηα νηθνδνκέο φπνπ ην χςνο απφ ην ηειεησκέλν πάησκα ηνπ
πςειφηεξνπ θαηνηθήζηκνπ νξφθνπ ή νξφθνπ κε ρξήζε απφ ην θνηλφ κέρξη ην
επίπεδν ζηε ρακειφηεξε πιεπξά ηεο νηθνδνκήο πνπ νδεγεί ζε κηα νδφ ή ζε
έλαλ αλνηθηφ ππαίζξην ρψξν, δελ ππεξβαίλεη ηα 28 κέηξα.

4.19
Οηθνδνκέο κε ύςνο πάλσ από 28 κέηξα
Όιεο νη νηθνδνκέο κε χςνο ηειεησκέλνπ παηψκαηνο νξφθνπ πάλσ απφ 28 κέηξα
πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ.
4.20
Τπόγεηνη Όξνθνη Οηθνδνκώλ κε βάζνο πέξαλ ησλ δύν επηπέδσλ
Όινη νη ππφγεηνη φξνθνη νηθνδνκψλ κε βάζνο πέξαλ ησλ δχν επηπέδσλ πξέπεη λα
πξνζηαηεχνληαη κε απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ.
4.21 Μνλώξνθεο Οηθνδνκέο [Βηνκεραλίεο θαη Απνζήθεο - Μεηαιιηθό Πιαίζην
(Portal Frame)]
ε κνλψξνθεο νηθνδνκέο γεληθά δελ απαηηείηαη ππξνπξνζηαζία ηεο νξνθήο θαη ησλ
θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζηεξίδνπλ απηή εθηφο απφ ηηο θνιψλεο νη νπνίεο
ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο
ηνπ παξφληνο θψδηθα (βιέπε Πίλαθα 5 θαη 6). Γεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα
ππξνπξνζηαζία απηψλ ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κφλν ζηηο αθφινπζεο
πεξηπηψζεηο:
 Ζ νξνθή απνηειεί κέξνο κηαο φδεπζεο δηαθπγήο ή ιεηηνπξγεί ζαλ πάησκα ή
δάπεδν κε ρξήζε απφ ην θνηλφ, ηφηε ρξεηάδεηαη ππξνπξνζηαζία ηφζν ε
νξνθή φζν θαη ηα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ζηεξίδνπλ απηήλ·
 Φέξνληα δνκηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνίρνπ ππξνδηακεξίζκαηνο
(δηαρσξηζκψλ ρψξσλ θαη νηθνδνκψλ ζε ππξνδηακεξίζκαηα) ·
 Όπνπ έλαο εμσηεξηθφο ηνίρνο είλαη πνιχ θνληά ζηα ζχλνξα ηεο νηθνδνκήο.
ηφρνο είλαη ε εκπφδηζε ηεο επέθηαζεο ηεο ππξθαγηάο ζε γεηηνληθέο
νηθνδνκέο.
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4.22
Αλαξηεκέλεο νξνθέο (Φεπδνξνθέο)
Μηα ςεπδνξνθή κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ γεληθή ππξαληίζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο
δαπέδνπ/νξνθήο. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε ςεπδνξνθή πξέπεη λα έρεη δείθηε
ππξαληίζηαζεο ηνπιάρηζην 60 ιεπηά.
4.23
Τπνζηεξηθηηθή δνκή ζε δηαθνξεηηθά ππξνδηακεξίζκαηα
Σν πξνηεηλφκελν επίπεδν ηεο ππξαληίζηαζεο ησλ δηάθνξσλ ρψξσλ ηεο νηθνδνκήο,
δηαθέξεη αλάινγα κε ην πξνθίι θηλδχλνπ ππξθαγηάο. Μέζα ζε κηα νηθνδνκή κπνξεί
λα έρνπκε ππξνδηακεξίζκαηα κε δηαθνξεηηθά πξνθίι θηλδχλνπ ππξθαγηάο θαη θαηά
ζπλέπεηα δηαθνξεηηθνχο δείθηεο ππξαληίζηαζεο γηα ηα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία. ηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη ν κεγαιχηεξνο δείθηεο ππξαληίζηαζεο
πνπ απνξξέεη απφ ην δπζκελέζηεξν πξνθίι θηλδχλνπ ππξθαγηάο ελφο ρψξνπ.
4.24 Πξνθαηαζθεπαζκέλεο Οηθνδνκέο (Καηνηθίεο κε ζύλζεηα ζηνηρεία)
Σα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ θαη δεκηνπξγνχλ έλα θέξνλ
ζχζηεκα ηνηρνπνηίαο ή δαπέδνπ θαη παηψκαηνο (π.ρ. ζπζηήκαηα μεξάο δφκεζεο,
μχινπ, παλέιισλ, θαη ηχπνη δνκψλ SIP-Structural Insulated Panels θηι.) ζα πξέπεη
λα ηθαλνπνηνχλ ηνπ δείθηεο ππξαληίζηαζεο:
 Ηδησηηθέο νηθνδνκέο κέρξη δχν επίπεδα (ηζφγεην θαη φξνθνο) ηνπιάρηζην 30
ιεπηά·
 Άιιεο νηθνδνκέο ζχκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 5 θαη 6.
4.25
Ηδησηηθέο Οηθνδνκέο (Καηνηθίεο)
Ηδησηηθέο νηθνδνκέο (θαηνηθίεο) κέρξη δχν επίπεδα (ηζφγεην θαη φξνθνο) ζα πξέπεη λα
έρνπλ ηνπιάρηζην 30 ιεπηά ππξαληίζηαζε. Πέξαλ ησλ δχν επηπέδσλ αθνινπζνχληαη
νη δείθηεο ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 5 θαη 6.
4.26
Μεηαιιηθά πζηήκαηα Απνζήθεπζεο - Ράθηα
Σα κεηαιιηθά ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο (π.ρ. δάπεδα πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα ζε
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο) ζπρλά είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε βηνκεραληθέο νηθνδνκέο ή
απνζήθεο. Δάλ ε δνκή ζεσξεζεί ζαλ κεζνπάησκα ή έρεη ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο
ψζηε λα ζεσξεζεί ζαλ δάπεδν ην νπνίν ζρεκαηίδεη έλα επηπξφζζεην φξνθν, νη
πξφλνηεο γηα ππξνπξνζηαζία ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα
θαηαζηνχλ επαρζή εάλ εθαξκνζηνχλ. Θα πξέπεη λα κειεηεζνχλ άιια ελεξγεηηθά θαη
παζεηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αλάινγε πξνζηαζία
ηεο αλζξψπηλεο δσήο (π.ρ. απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο,
ζχζηεκα θαηάζβεζεο ηχπνπ θαηαηνληζκνχ, ζχζηεκα απαγσγή ηνπ θαπλνχ,
ππξνδηακεξίζκαηα θ.ιπ.).
4.27 Σα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία κηαο νηθνδνκήο ηα νπνία δελ έρνπλ ηελ αλάινγε
ππξαληίζηαζε ζχκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 5 θαη 6, κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηά
λννπκέλνπ φηη πιεξνχληαη φινη νη αθφινπζνη φξνη:
α) ε νηθνδνκή έρεη κφλν έλα επίπεδν θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα
απνζεθεπηηθνχο ζθνπνχο ή γηα πξφζβαζε κφλν ζε κεραλνζηάζην ή ζε
κεραλήκαηα·
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β) ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζηνλ φξνθν, ζε
νπνηαλδήπνηε ζηηγκή, λα κελ είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 5 αηφκσλ θαη δελ
ζπκπεξηιακβάλεη κέιε ηνπ θνηλνχ·
γ) ην δάπεδν ηνπ ελδηάκεζνπ επηπέδνπ δελ μεπεξλά ηα 10 κ. νχηε ζε
πιάηνο νχηε ζε κήθνο θαη επίζεο δελ μεπεξλά ηνλ κηζφ ηνπ εκβαδνχ ηνπ
δαπέδνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξφθνπ·
δ) ην ελδηάκεζν επίπεδν είλαη αλνηρηφ πάλσ θαη θάησ απφ ην δάπεδν ηνπ,
σο πξνο ην δσκάηην ή ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη·
ε) ε δηαξξχζκηζε είλαη ηέηνηα ψζηε ηα φπνηα άηνκα βξίζθνληαη ζηνλ
φξνθν ζα κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηελ αλάθιεμε κηαο ππξθαγηάο ζε
ρακειφηεξν επίπεδν θαη
4.28 Σα ραξαθηεξηζηηθά δηαξξχζκηζεο ή ζρεδίαζεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο
ρξήζηεο λα αληηιεθζνχλ ηελ αλάθιεμε κηαο ππξθαγηάο ζε ρακειφηεξν επίπεδν,
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ ρξήζε αλνηγκάησλ ζην δάπεδν ηεο νηθνδνκήο, ή ηε
δεκηνπξγία θνπθσκάησλ αλάκεζα ζηελ άθξε ηεο πιαηθφξκαο θαη ηνπο ηνίρνπο ηνπ
δσκαηίνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα γίλεη αληηιεπηφο ν θαπλφο.
Αλ ην δάπεδν είλαη κεγαιχηεξν ησλ 10 κ. είηε ζε πιάηνο είηε ζε κήθνο, πξέπεη λα
εγθαηαζηαζεί απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο ψζηε λα
παξέρεηαη κηα επαξθή θαη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε.
4.29
Φέξνληα δνκηθά ζηνηρεία πνπ δελ απαηηνύλ ππξαληίζηαζε
Οξηζκέλα δνκηθά ζηνηρεία κηαο νηθνδνκήο κπνξεί λα κελ ρξεηάδνληαη λα έρνπλ δείθηε
ππξαληίζηαζεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν ζηφρνο ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο
δσήο:
α. Οξνθή θαη δνκηθά ζηνηρεία (βιέπε παξάγξαθν 4.21)·
β. Γνκηθφ πιαίζην ζε κηα κνλψξνθε νηθνδνκή (βιέπε παξάγξαθν 4.21)·
γ. Οη εμσηεξηθνί ηνίρνη πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε πέξαλ ηνπ 1 κέηξνπ
απφ ην ζχλνξν θαη νη νπνίνη κεηαθέξνπλ κφλν ην δηθφ ηνπο βάξνο θαη
θνξηία αλέκσλ (εληνχηνηο, γηα ιφγνπο ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο
δσήο, νπνηνδήπνηε κέξνο εμσηεξηθνχ ηνίρνπ ην νπνίν απνηειεί κηα
ππξνπξνζηαηεπφκελε πεξηνρή γηα ζθνπνχο απνθπγήο ηεο επέθηαζεο
ππξθαγηάο κεηαμχ ησλ νηθνδνκψλ ρξεηάδεηαη ππξαληίζηαζε)·
δ. Δμσηεξηθά δνκηθά ζηνηρεία ηνπιάρηζηνλ 1 κ. απφ ηελ πξφζνςε ηεο
νηθνδνκήο (βιέπε EN 1991: Μέξνο 1.2 θαη EN 1993: Μέξνο 1.2 γηα
νδεγίεο)·
ε. ην ρακειφηεξν δάπεδν ηεο νηθνδνκήο·
ζη. έλα δάπεδν πιαηθφξκα, εμέδξα ή ζθελή
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Γνκηθή Δπζηάζεηα- Πεξηγξαθηθνύ Σύπνπ Οδεγίεο
4.30 Οπιηζκέλν θπξφδεκα: Σν νπιηζκέλν ζθπξφδεκα απνηειεί έλα άθαπζην
πιηθφ θαη έρεη ρακειφ δείθηε κεηαθνξάο ηεο ζεξκφηεηαο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, νη
πεξηζζφηεξνη ζρεδηαζηέο ζπρλά αληηιακβάλνληαη φηη ηα δνκηθά ζηνηρεία
ζθπξνδέκαηνο δελ απαηηνχλ ζπκπιεξσκαηηθή πξνζηαζία ιφγσ ηεο ελζσκαησκέλεο
ππξνπξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.
4.31 Ο Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ ζρεδηαζκφο ππξνπξνζηαζίαο κηαο θαηαζθεπήο απφ
ζθπξφδεκα πεξηνξίδεηαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ φπνπ κέζα απφ απηή ηελ βάζε
δεδνκέλσλ θαζνξίδνληαη ηα ειάρηζηα γεσκεηξηθά κεγέζε θαη ην πάρνο επηθάιπςεο
ηνπ νπιηζκνχ γηα θάζε θέξνλ δνκηθφ ζηνηρείν θαη γηα ηνλ αλάινγν δείθηε
ππξαληίζηαζεο.
Σν ειάρηζην πάρνο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαζθαιηζηεί
φηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ νπιηζκνχ δελ μεπεξλά ηελ ζεξκνθξαζία αζηνρίαο ηνπ ζε
πεξίπησζε ππξθαγηάο. Γηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη
αθνξά ην ζθπξφδεκα θπζηνινγηθνχ κε ειαθξηνχ βάξνπο, ππξηηηνχρα κε αζβεζηνχρα
αδξαλή, ηξφπνη ζηήξημεο θαη επίπεδν θφξηηζεο.
Οη δείθηεο ππξαληίζηαζεο ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα θαζνξίδνληαη ζην πξφηππν EN1992: Μέξνο 1.2. ρεηηθή πιεξνθφξεζε
παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 13 ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN1992: Μέξνο 1.2
(2003).
4.32 Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο: Οη πεξηζζφηεξνη ζρεδηαζηέο ζεσξνχλ φηη ηα
κεηαιιηθά ζηνηρεία δελ έρνπλ θαζφινπ ππξαληίζηαζε, θαη φηη ρξεηάδνληαη παζεηηθή
ππξνπξνζηαζία ψζηε λα πεηχρνπλ ηελ απαηηνχκελε ππξαληίζηαζε, γεγνλφο
αληίζεην κε ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ζθπξφδεκα, ησλ νπνίσλ ε
ππξαληίζηαζε ζεσξείηαη δεδνκέλε. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ηα κεηαιιηθά
ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ, βάζε ηνπ επηπέδνπ θφξηηζεο ηα νπνία
ππφθεηληαη, ψζηε λα κελ ρξεηάδνληαη παζεηηθή ππξνπξνζηαζία γηα λα πεηχρνπλ ηελ
απαηηνχκελε ππξαληίζηαζε. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη ειαθξηέο κεηαιιηθέο δηαηνκέο νη
νπνίεο παξέρνπλ ειάρηζηε ππξαληίζηαζε θαζψο ζεξκαίλνληαη πνιχ γξήγνξα φηαλ
εθηίζεληαη άκεζα ζε ππξθαγηά, ιφγσ ςεινχ ζπληειεζηή δηαηνκήο. Δληνχηνηο, ε
ππξαληίζηαζε ησλ εθηεζεηκέλσλ ζηε ππξθαγηά κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ, κπνξεί λα
εληζρπζεί κε ηελ εθαξκνγή παζεηηθνχ ζπζηήκαηνο ππξνπξνζηαζίαο ψζηε λα
αληαπνθξηζνχλ θαη ζε πην απζηεξέο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ.
4.33 Ο Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ ζρεδηαζκφο ππξνπξνζηαζίαο κεηαιιηθψλ
θαηαζθεπψλ θαζνξίδεη ην πάρνο ηνπ παζεηηθνχ ζπζηήκαηνο ππξνπξνζηαζίαο πνπ
πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζηα κεηαιιηθά δνκηθά ζηνηρεία γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ν
ράιπβαο δελ ζα μεπεξάζεη ηελ ζεξκνθξαζία αζηνρίαο ηνπ γηα ηνλ αλάινγν δείθηε
ππξαληίζηαζεο. Οη ζεξκνθξαζίεο αζηνρίαο θαζνξίδνληαη ζηνπο 550°C γηα θνιψλεο
θαη 620°C γηα δνθνχο νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ δάπεδα απφ ζθπξφδεκα. Απηέο νη
ζεξκνθξαζίεο βαζίδνληαη ζηελ ππφζεζε φηη έλα πιήξεο θνξηηζκέλν δνκηθφ ζηνηρείν,
ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, ζα ράζεη ηνλ πξνζηαηεπηηθφ δείθηε ζρεδίαζεο ηνπ φηαλ
θηάζεη ηνπο 550°C. Ζ αλψηαηε ζεξκνθξαζία γηα δνθνχο πνπ ππνζηεξίδνπλ δάπεδα
απφ ζθπξφδεκα, αλεβαίλεη ζηνπο 620°C αθνχ ην πάλσ κεηαιιηθφ πέικα έρεη
ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία ζε ζχγθξηζε κε ην πέικα ηζηνχ θαη ην θάησ κεηαιιηθφ
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πέικα. Σν γεγνλφο απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ην πάλσ πέικα βξίζθεηαη ζε επαθή κε ην
δάπεδν ζθπξνδέκαηνο ην νπνίν δξα ζαλ απνδέθηεο ζεξκφηεηαο.
4.34 Ζ ζεξκνθξαζία αζηνρίαο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ςπρξήο δνκήο (cold
form) θαζνξίδεηαη ζηνπο 450°C.
4.35 Οη αλψηαηεο ζεξκνθξαζίεο 550/620°C ζεσξνχληαη ζπληεξεηηθέο αθνχ ηα
δνκηθά ζηνηρεία ηππηθά δελ είλαη πιήξσο θνξηηζκέλα ζε ζεξκνθξαζίεο
πεξηβάιινληνο (δσκαηίνπ). Γηα παξάδεηγκα, δνθνί θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο δελ πξφθεηηαη λα είλαη πιήξσο θνξηηζκέλνη ζε ζεξκνθξαζίεο
πεξηβάιινληνο θαη έηζη ζα έρνπλ απφζεκα δχλακεο ζε ζπλζήθεο ππξθαγηάο.
4.36 Ζ ππξνπξνζηαζία ησλ δνκηθψλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα
πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζπζηεκάησλ
ππξνπξνζηαζίαο. Σν πάρνο παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν
δείθηε ππξαληίζηαζεο, απιά κεηξηέηαη κέζσ κηαο παξακέηξνπ πνπ νλνκάδεηαη
πληειεζηήο Γηαηνκήο. Ζ ζεκαζία ηνπ ζπληειεζηή δηαηνκήο θαζψο θαη νη δηάθνξνη
ηχπνη ζπζηεκάησλ παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ζα ζπδεηεζνχλ πην θάησ.
4.37 πληειεζηήο Γηαηνκήο: Ο ζπληειεζηήο δηαηνκήο A/V απνηειεί κηα βνεζεηηθή
παξάκεηξν κέηξεζεο ηεο ζεξκηθήο αληαπφθξηζεο ελφο κεηαιιηθνχ ζηνηρείνπ. Βαζηθά,
ν ξπζκφο θαηά ηνλ νπνίν κηα κεηαιιηθή δνθφο ή θνιψλα ζα ζεξκαλζεί είλαη
αλάινγνο κε ην εκβαδφλ επηθάλεηαο (Α) ηνπ κεηάιινπ πνπ εθηίζεηαη ζηελ ππξθαγηά
θαη αληηζηξφθσο αλάινγνο κε ηε κάδα ή ηνλ φγθν (V) ηεο κεηαιιηθήο δηαηνκήο. ε
πεξίπησζε ππξθαγηάο, έλα κεηαιιηθφ ζηνηρείν ην νπνίν έρεη ρακειφ ζπληειεζηή
δηαηνκήο ζα ζεξκαλζεί κε αξγφ ξπζκφ απφ φηη έλα άιιν κε πςειφ ζπληειεζηή
δηαηνκήο.
4.38 Ο ξπζκφο αχμεζεο ζηε ζεξκνθξαζία κηαο κεηαιιηθήο δηαηνκήο
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αλαινγία ηεο ζεξκηθήο επηθάλεηαο (Α) πξνο ηνλ φγθν (V). Ζ
αλαινγία, A/V, έρεη ηηκή κνλάδνο m-1 θαη είλαη γλσζηή σο ν „πληειεζηή Γηαηνκήο‟.
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία κε ρακειφ ζπληειεζηή δηαηνκήο ζεξκαίλνληαη κε πην αξγφ
ξπζκφ θαζψο απηφ θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 2. Όζν ςειφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ
πληειεζηή Γηαηνκήο ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην απαηηνχκελν πάρνο παζεηηθήο
ππξνπξνζηαζίαο.

Γηάγξακκα 2: Πξόηππν ηνπ πληειεζηή Γηαηνκήο
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4.39 Τπνινγίδνληαο ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή δηαηνκήο, ν πιήξεο φγθνο, V,
ρξεζηκνπνηείηαη έζησ θαη εάλ ε δηαηνκή εθηίζεηαη ζηηο ηξεηο ή ηέζζεξηο πιεπξέο,
θαζφηη νιφθιεξε ε κεηαιιηθή δηαηνκή ζα γίλεηαη δέθηεο ζεξκφηεηαο. Ζ ηηκή ηνπ Α
απνηειεί ην εθηεζεηκέλν εκβαδφλ επηθάλεηαο ζηελ ζεξκφηεηα θαη εμαξηάηαη απφ ηελ
δνκή ηνπ παζεηηθνχ ζπζηήκαηνο ππξνπξνζηαζίαο.
ηελ πεξίπησζε ηεο ππξνπξνζηαζίαο κε ηελ κέζνδν εγθηβσηηζκνχ „box‟, ην
εκβαδφλ επηθάλεηαο ζεσξείηαη ζαλ ην ζχλνιν ησλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ησλ
κηθξφηεξσλ πηζαλψλ νξζνγσλίσλ ή ηεηξάγσλσλ εγθηβσηηζκνχ (εμαηξνχληαη νη ηνκέο
θπθιηθήο θνηιφηεηαο-) ελψ γηα ηελ ππξνπξνζηαζία κε ηελ κέζνδν ηνπ πξνθίι
„profile‟, ζεσξείηαη ζαλ ε εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο ίδηαο ηεο κεηαιιηθήο δηαηνκήο.
4.40 Όπνπ κηα κεηαιιηθή δηαηνκή ζηεξίδεη έλα δάπεδν ή βξίζθεηαη κέζα ζε έλα
ηνίρν, θαη ηα νπνία απφ κφλα ηνπο παξέρνπλ ππξνπξνζηαζία, ε επηθάλεηα ηεο
δηαηνκήο ε νπνία βξίζθεηαη ζε επαθή κε ην δάπεδν ή ηνλ ηνίρν αγλνείηαη ζηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ Α (εκβαδφλ επηθάλεηαο).
4.41 Παζεηηθά πζηήκαηα Ππξνπξνζηαζίαο: Τπάξρεη κηα κεγάιε πνηθηιία πιηθψλ
ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παζεηηθή ππξνπξνζηαζία ησλ
θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κηαο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο. Απηά κπνξνχλ λα
ρσξηζηνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
1. πκβαηηθά πιηθά (ζνπβάο, ηνχβια, ζθπξφδεκα θ.ιπ.)·
2. Φεθαζηηθά Τιηθά (επηθάιπςε κε ζπζηήκαηα ηα νπνία έρνπλ βάζε ην ηζηκέλην ή ην
γχςν)·
3. Ππξάληνρεο πιάθεο (ζαλίδεο θαη θνπβέξηεο)·
4. Αληηππξηθή Θεξκνδηνγθνχκελε Βαθή

4.42 Όια ηα πιηθά θαη ηα ζπζηήκαηα παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο πξέπεη λα
ππφθεηληαη ζε δνθηκέο ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ENV 13381-4 θαη
ENV 13381-8. Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο,
εμαηξνπκέλνπ ηεο αληηππξηθήο βαθήο, κπνξνχλ λα παξέρνπλ δείθηεο ππξαληίζηαζεο
πέξαλ ησλ 240 ιεπηψλ θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο
ραξαθηεξίδνληαη σο κε θαχζηκα.
4.43 Ξχιηλεο Καηαζθεπέο: Απινί ξπζκηζηηθνί θαλφλεο ζρεδίαζεο ππξνπξνζηαζίαο
ησλ μχιηλσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ θψδηθα EN1995: Μέξνο 1.2 –
Γηα γεληθέο μχιηλεο θαηαζθεπέο.
4.44 Γεληθά, νη ζρεδηαζηηθνί θψδηθεο πηνζεηνχλ ην πξφηππν ππνινγηζκνχ ηεο
αληνρήο ησλ μχιηλσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ βάζε ηεο κε θακέλεο
(θαξβνπληαζκέλεο) μχιηλεο επηθάλεηαο κε ηελ θακέλε (θαξβνπληαζκέλε) επηθάλεηα
λα ζεσξείηαη φηη δελ έρεη θακία αληνρή. Οη θαλφλεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βάζνπο
θαξβνπληάζκαηνο βαζίδνληαη ζηηο ηππνπνηεκέλεο δνθηκέο ππξαληίζηαζεο.
4.45 Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ απμαλφκελν ξπζκφ θαξβνπληάζκαηνο πνπ κπνξεί
λα πξνθιεζεί ζε έλα δνκηθφ ζηνηρείν, απφ ηελ πνιχπιεπξε έθζεζε ηνπ ζηελ
ππξθαγηά, ην prEN1995-1-2 εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ „ζπλνιηθνχ βάζνπο πνπ κπνξεί λα
θαεί‟ def φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 3. Δθηφο απφ ην βάζνο θαξβνπληάζκαηνο dchar
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πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ηππνπνηεκέλεο δνθηκέο ππξαληίζηαζεο, ε ζηαζεξά d0 = 7
mm ε νπνία ξπζκίδεηαη (δηαβαζκίδεηαη) κέζα απφ ηηο δνθηκέο. Ο ζπληειεζηήο k0 (=
1.0) εμαξηάηαη απφ ηνπο παξάγνληεο φπσο ε πξνζηαζία ηεο επηθάλεηαο θαη ε
απαηηνχκελε δηάξθεηα ππξαληίζηαζεο.

Γηάγξακκα 3: πλνιηθό βάζνο πνπ κπνξεί λα θαεί ζύκθσλα κε ην EN1995: Μέξνο 1.2.

4.46 Ζ ρξήζε ηνπ βάζνπο θαξβνπληάζκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα κεγάιεο μχιηλεο
δηαηνκέο νη νπνίεο ζα αληαπνθξηζνχλ θαιά ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. Γηα κηθξφηεξεο
δηαηνκέο μπιείαο, απαηηείηαη ε ππξνπξνζηαζία κε ηελ ρξήζε κεζφδσλ ή ζπζηεκάησλ
εγθηβσηηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ην πξφηππν EN1995: Μέξνο 1.2 εηζεγείηαη φπσο ηα
μχιηλα δνκηθά ζηνηρεία (κε δηαζηάζεηο κηθξφηεξεο απφ 38mm) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνίρσλ θαη δαπέδσλ, πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε παζεηηθά
ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ν αλάινγνο δείθηεο
ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 5 θαη 6.
4.47 Καηαζθεπέο Οπηνπιηλζνδνκήο: Ζ δηαρξνληθή εκπεηξία ζε πξαγκαηηθά
επεηζφδηα ππξθαγηάο δείρλεη φηη νη νπηνπιηλζνδνκέο απνδίδνπλ εμαηξεηηθά θαιά. Οη
θαηαξξεχζεηο ηνίρσλ γεληθά νθείινληαη ζηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο:




ζηε πεξηβάιινπζα δνκή ε νπνία κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη εθθεληξηθά ή
πιεπξηθά θνξηία ζηνπο ηνίρνπο·
ζηε κεγάιε εγθάξζηα θάκςε, απφ ζεξκφηεηα, ςειψλ ηνίρσλ νη νπνίνη
δελ ζηεξίδνληαη ζηελ θνξπθή ηνπο·
ζηε κεγάιε θάζεηε ζπκπίεζε ή θαηάξξεπζε βνεζεηηθψλ δνκηθψλ
ζηνηρείσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηνίρσλ.

4.48 Οη νπηνπιηλζνδνκέο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθά φπσο άξγηιν θαη
ζθπξφδεκα ηα νπνία έρνπλ ρακειή ζεξκηθή αγσγηκφηεηα θαη έηζη ε ζεξκηθή
θαηαλνκή θαηά κήθνο ηνπ ηνίρνπ ζα έρεη απφηνκε θιίζε φηαλ ν ηνίρνο εθηεζεί ζε
κνλφπιεπξε ζέξκαλζε. Ο θαλφλαο ιεεη φηη εάλ ε απφθιηζε ηνπ ηνίρνπ είλαη
κηθξφηεξε απφ ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ, ηφηε ε εθθεληξηθφηεηα πνπ πξνθχπηεη είλαη
απίζαλν λα επηθέξεη αζηνρία.
4.49 Ζ ππξαληίζηαζε ησλ νπηνπιηλζνδνκψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ειάρηζην
πάρνο ησλ ηνίρσλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ππξαληίζηαζεο, θαη
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θπκαίλεηαη ρξνληθά απφ 30 ιεπηά κέρξη θαη 6 ψξεο. Σν Δγθξηκέλν Έγγξαθν EN1996:
Μέξνο 1.2 παξέρεη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ ππξαληίζηαζε ησλ
νπηνπιηλζνδνκψλ.
4.50 Οη
δείθηεο
ππξαληίζηαζεο
ησλ
θεξφλησλ
δνκηθψλ
ζηνηρείσλ
νπηνπιηλζνδνκήο θαζνξίδνληαη ζην πξφηππν EN1996: Μέξνο 1.2. ρεηηθή
πιεξνθφξεζε παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 13 ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN1996:
Μέξνο 1.2 (2003).

Ππξνκεραληθή βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηεο ρεδηαζηηθήο Απόδνζεο Γνκηθή Δπζηάζεηα
4.51 Παξαδνζηαθά, ηα πξφηππα ππξαληίζηαζεο είλαη βαζηζκέλα ζην ππξνζεξκηθφ
θνξηίν ή ζηελ ππθλφηεηα ηνπ ππξνζεξκηθνχ θνξηίνπ. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ θαη άιινη
παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε.
4.52 Σν επίπεδν ζέξκαλζεο ην νπνίν ζα ππνζηεί έλα δνκηθφ ζηνηρείν επεξεάδεηαη
θπξίσο απφ ηελ ππθλφηεηα ηνπ ππξνζεξκηθνχ θνξηίνπ, ηηο κνλσηηθέο ηδηφηεηεο ή ζηε
ζεξκηθή αδξάλεηα, ηελ γεσκεηξία θαη ηηο ζπλζήθεο εμαεξηζκνχ ηνπ
ππξνδηακεξίζκαηνο. Απηέο νη κεηαβιεηέο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ην επίπεδν
ζέξκαλζεο ηνπ ζηνηρείνπ ζε πεξίπησζε πξαγκαηηθήο ππξθαγηάο, κπνξνχλ λα
ζπζρεηηζζνχλ κε ηηο ζπλζήθεο ηππνπνηεκέλεο δνθηκήο ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε
ην φξν „Αληίζηνηρνο Υξφλνο‟ (t-equivalency).
4.53 Ο Αληίζηνηρνο Υξφλνο (t-equivalency) ππξαληίζηαζεο απνηειεί κέζν
ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ φπνπ έλα δνκηθφ ζηνηρείν ζε έλα ππξνδηακέξηζκα ην νπνίν
εθηίζεηαη ζε κηα πξαγκαηηθή ππξθαγηά, ζα ππνζηεί ηελ αληίζηνηρε ζεξκφηεηα ζηελ
ίδηα ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ δνθηκή ηνπ ζε εξγαζηήξην. Απηή ε πξνζέγγηζε, πνπ
δίλεηαη ζην EN 1991: Μέξνο 1.2 γηα ππξθαγηέο κεηά ην ζεκείν αλάθιεμεο ηνπο,
πξνζνκνηάδεη ηηο ζεξκηθέο επηδξάζεηο κηα πξαγκαηηθήο ππξθαγηάο ιακβάλνληαο
ππφςε ηε πξαγκαηηθή ππθλφηεηα ηνπ ππξνζεξκηθνχ θνξηίνπ, ηελ ζεξκηθή αδξάλεηα
ησλ πιηθψλ επηθάιπςεο, ηελ γεσκεηξία θαη ησλ ζπλζεθψλ εμαεξηζκνχ ηνπ
ππξνδηακεξίζκαηνο.
4.54 Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ν αλάινγνο δείθηεο ππξαληίζηαζεο ησλ δνκηθψλ
ζηνηρείσλ, νη ηηκέο ηνπ Αληίζηνηρνπ Υξφλνπ ππξαληίζηαζεο t-equivalent κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε. Οη ηηκέο πνπ ππνινγίδνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα
πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηνχλ κε έλα δείθηε αζθαιείαο.
4.55

Δπξνθώδηθαο ΔΝ1991: Μέξνο 1.2
Οη πην νπζηψδεηο ζπζηάζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Αληίζηνηρνπ Υξφλνπ
ππξαληίζηαζεο t-equivalent ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα F ηνπ
Δπξνθψδηθα ΔΝ1991: Μέξνο 1.2. Ο ππνινγηζκφο ησλ Αληίζηνηρσλ Υξφλσλ
ππξαληίζηαζεο φπσο δίδεηαη ζηνλ Δπξνθψδηθα 1 ρξεζηκνπνηεί ηηο αθφινπζεο
εμηζψζεηο:
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te,d = (qf,d kb wf) kc

ή

te,d = (qt,d kb wt) kc
όπνπ te,d (ιεπηά) είλαη ε αληίζηνηρε ζνβαξόηεηα ηεο ππξθαγηάο, ην kb ηζνύηαη
κε ηνλ ζπληειεζηή κεηαηξνπήο ησλ ζεξκηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ δσκαηίνπ. Όπνπ
δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ιεπηνκεξή αμηνιόγεζε ησλ ζεξκηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ
δσκαηίνπ, ν ζπληειεζηήο κεηαηξνπήο kb δίλεηαη ζαλ 0.07 (min m2 MJ−1) όηαλ
ην qd δίλεηαη ζε MJ m−2.
Αιιηώο ην kb κπνξεί λα είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ ζεξκηθή ηδηόηεηα b = √(ξ c
ι) ηνπ δσκαηίνπ ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα F.2 ηνπ Δπξνθώδηθα 1. Απνηαζείηε
ζην Παξάξηεκα Α ηνπ Δπξνθώδηθα 1 γηα ππνινγηζκό ηνπ b γηα πνιιαπιά
ζηξώκαηα πιηθνύ ή γηα δηαθνξεηηθά πιηθά ηνίρσλ, δαπέδσλ ή ηαβαληώλ.
Σν qf,d (MJ m−2) απνηειεί ην ζρεδηαζηηθό ππξνζεξκηθό θνξηίν αλά εκβαδόλ
ρώξνπ,
qt,d = qf,d Af / At
θαη ην qf,d πξνζδηνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Δ ηνπ Δπξνθώδηθα 1 ζαλ:
qf,d = qf,k m δq1 δq2 δn
Όπνπ ην m είλαη ν ζπληειεζηήο θαχζεο, ην δq1 απνηειεί ηνλ ζπληειεζηή πνπ
ιακβάλεη ππφςε ηνλ θίλδπλν αλάθιεμεο ππξθαγηάο πνπ νθείιεηαη ζην
κέγεζνο ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο (απεπζπλζείηε ζηνλ Πίλαθα Δ.1 ηνπ
Δπξνθψδηθα 1), ην δq2 είλαη ν ζπληειεζηήο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνλ θίλδπλν
αλάθιεμεο ππξθαγηάο πνπ νθείιεηαη ζηνλ ηχπν ρξήζεο (απεπζπλζείηε ζηνλ
πίλαθα Δ.1 ηνπ Δπξνθψδηθα 1) θαη

απνηειεί έλα ζπληειεζηή πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο
ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο (ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ, ππξαλίρλεπζε,
απηφκαηε πξνεηδνπνίεζε, ππξνζβέζηεο θηι). Απηά ηα ελεξγεηηθά κέηξα
ππξνπξνζηαζίαο γεληθά επηβάιινληαη γηα ζθνπνχο πξνζηαζίαο ηεο
αλζξψπηλεο δσήο (απεπζπλζείηε ζηνλ Πίλαθα Δ.2 ζηνλ Δπξνθψδηθα 1).
Δπίζεο, ην wf
ππνινγηζηεί σο

απνηειεί ηνλ ζπληειεζηή εμαεξηζκνχ πνπ κπνξεί λα

Όπνπ ην αv= Av/Af απνηειεί ην εκβαδφλ ησλ θάζεησλ αλνηγκάησλ ζηελ
πξφζνςε ηεο νηθνδνκήο (Av) θαη ζρεηίδεηαη κε ην εκβαδφλ δαπέδνπ ηνπ
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ππξνδηακεξίζκαηνο (Af), φπνπ ην φξην 0.025≤αv≤0.25 πξέπεη λα παξαηεξεζεί,
θαη ην αh= Ah/Af απνηειεί ην εκβαδφλ ησλ νξηδφληησλ αλνηγκάησλ ηεο νξνθήο
(Ah) θαη ζρεηίδεηαη κε ην εκβαδφλ δαπέδνπ ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο (Af),

Καη ην H (m) απνηειεί ην χςνο ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο. Γηα κηθξά
ππξνδηακεξίζκαηα (Af<100 m2) ρσξίο αλνίγκαηα ζηελ νξνθή, ν παξάγνληαο
wf κπνξεί επίζεο λα ππνινγηζηεί σο

Όπνπ ην O απνηειεί ηνλ ζπληειεζηή αλνηγκάησλ (πξνζδηνξίδεηαη ζην
Παξάξηεκα Α ηνπ Δπξνθψδηθα 1).
Σέινο, ην kc απνηειεί ηνλ ζπληειεζηή δηφξζσζεο ηνπ πιηθνχ πνπ ζπλζέηεη
δνκηθέο εγθάξζηεο δηαηνκέο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα F.1 ηνπ
Παξαξηήκαηνο F ηνπ Δπξνθψδηθα 1.
Πξέπεη λα επαιεζεπηεί φηη ην te,d<tfi,d, φπνπ tfi,d απνηειεί ηελ ζρεδηαζηηθή ηηκή
ηεο ηππνπνηεκέλεο ππξαληίζηαζεο ηνπ ζηνηρείνπ, αμηνινγεκέλε ζχκθσλα κε
ηα Παξαξηήκαηα 1.2 ηνπ Δπξνθψδηθα 2 κε 6 θαη ηνπ Δπξνθψδηθα 9.
4.56 Υξήζε ηνπ Αληίζηνηρνπ Υξόλνπ Ππξαληίζηαζεο (t-equivalent)
Ο Αληίζηνηρνο Υξφλνο ππξαληίζηαζεο (t-equivalent) ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα λα
παξέρεη έλα ελαιιαθηηθφ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε ππξαληίζηαζεο πνπ
απαηηείηαη γηα ηα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία ησλ νηθνδνκψλ, παξά ησλ ζπζηάζεσλ
Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην. Ο
Αληίζηνηρνο Υξφλνο ππξαληίζηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δείθηε
ππξαληίζηαζεο ηφζν γηα ηα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία φζν θαη γηα ηα
ππξνδηακεξίζκαηα.
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν Αληίζηνηρνο Υξφλνο ππξαληίζηαζεο είλαη ζεκαληηθφ λα
ζεκεησζεί φηη απηφ απνηειεί κηα εκπεηξηθή κέζνδν πνπ ζπγθξαηεί ηα
πιενλεθηήκαηα ηνπ φηη βαζίδεηαη ζηηο παξαδνζηαθέο δνθηκέο ππξαληίζηαζεο ελψ
γίλεηαη ε εηζαγσγή ζπκπιεξσκαηηθψλ παξαγφλησλ θαη παξακέηξσλ νη νπνίνη
πξνζδηνξίδνπλ ηελ ζνβαξφηεηα ππξθαγηάο ζε κηα νηθνδνκή. Οπνηαδήπνηε
αλάιπζε πξέπεη λα απνηειεί αληηθείκελν κηα πξνζεθηηθήο κειέηεο αθνχ νη αθξαίεο
ζπλζήθεο κπνξεί λα κελ δεκηνπξγήζνπλ ηηο δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο ππξθαγηάο
ζε κηα νηθνδνκή. Γηα παξάδεηγκα νη δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο κπνξεί λα
δεκηνπξγεζνχλ απφ ππξθαγηά ζε έλα ππξνδηακέξηζκα ην νπνίν έρεη κηθξφ εκβαδφλ
θαη ειάρηζην εμαεξηζκφ παξά κηα ππξθαγηά ζε έλα κεγάιν αλνηθηφ
ππξνδηακέξηζκα.
Ζ ρξήζε ηνπ Αληίζηνηρνπ Υξφλνπ ππξαληίζηαζεο έρεη νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα
αθνχ βνεζά ζηελ δηαζθάιηζε ησλ δεηθηψλ ππξαληίζηαζεο ζε ηθαλνπνηεηηθά θαη φρη
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ζπληεξεηηθά επίπεδα θαη επίζεο δίλεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηελ ζρεδίαζε κηαο
νηθνδνκήο.
Έρεη επίζεο έλαλ αξηζκφ κεηνλεθηεκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε.
Μπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απψιεηα επειημίαο αθνχ νη απαηηήζεηο ππξαληίζηαζεο ζα
έρνπλ αμηνινγεζεί ελάληηα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ζπλζεθψλ. Θα ππάξμεη
πεξηζζφηεξε πνιππινθφηεηα φζν νη νηθνδνκέο γίλνληαη νινέλα θαη πην
πξνζσπνθεληξηθέο θαη ην γεγνλφο απηφ ζα πξνθαιέζεη επηπινθέο ζηνπο
κειινληηθνχο ηδηνθηήηεο/ρξήζηεο ησλ νηθνδνκψλ.
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5.

ΔΞΑΠΛΩΖ ΣΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ ΣΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΣΖ
ΟΗΚΟΓΟΜΖ

Απαίηεζε:
Δμάπισζε Ππξθαγηάο θαη Καπλνχ ζην Δζσηεξηθφ ηεο Οηθνδνκήο
i.

Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηξφπν ψζηε,
λα πεξηνξίδεηαη ε εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ θαπλνχ ζην εζσηεξηθφ
ηεο νηθνδνκήο, νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή
ηεο ζηξαηεγηθήο εθθέλσζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο επέκβαζεο
απφ ηηο νκάδεο δηάζσζεο θαη θαηάζβεζεο·

ii.

Ζ νηθνδνκή ζα πξέπεη λα ππνδηαηξείηαη ζε άιια ηκήκαηα, κε θαηαζθεπέο νη
νπνίεο λα παξέρνπλ αληίζηαζε ζηε ππξθαγηά θαη ηνλ θαπλφ ή / θαη λα
παξέρεηαη απηφκαην ζχζηεκα θαηάζβεζεο ππξθαγηάο αλάινγα κε ην επίπεδν
θηλδχλνπ ππξθαγηάο πνπ παξνπζηάδεη ε νηθνδνκή θαη αλάινγα κε ην κέγεζνο
θαη ηελ ρξήζε ηεο νηθνδνκήο ή ηκήκαηνο ηεο νηθνδνκήο·

iii.

Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηξφπν ψζηε, ε
απαξαηήξεηε εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ θαπλνχ κέζα ζε νηθνδνκηθά
δηάθελα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο νηθνδνκήο, λα
εκπνδίδεηαη.
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Δηζαγσγή
5.1 Ζ εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ θαπλνχ ζην εζσηεξηθφ κηαο νηθνδνκήο
κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κε ηελ δεκηνπξγία ππξνδηακεξηζκάησλ. Με ηνλ φξν
ππξνδηακέξηζκα ελλννχκε ηελ νηθνδνκή ή ηκήκα ηεο πνπ πεξηιακβάλεη έλα ή
πεξηζζφηεξα δσκάηηα, ρψξνπο ή νξφθνπο πνπ πεξηθιείεηαη εξκεηηθά απφ δνκηθά
ζηνηρεία κε πξνθαζνξηζκέλν, θαηά πεξίπησζε, δείθηε ππξαληίζηαζεο.
5.2
Ζ δεκηνπξγία ππξνδηακεξηζκάησλ ηθαλνπνηεί ηηο ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο πνπ
αθνξνχλ ηε Πξνζηαζία ηεο Αλζξψπηλεο δσήο θαη Τγείαο, ηε Πξνζηαζία ηεο
Πεξηνπζίαο θαη ηεο Δπηρείξεζεο (πλέρηζεο ησλ Δξγαζηψλ).
Πξνζηαζία ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο θαη Τγείαο
Ο ζθνπφο δεκηνπξγίαο ππξνδηακεξηζκάησλ είλαη λα πεξηνξίζεη ην κέγεζνο
αλάπηπμεο κηαο ππξθαγηάο ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο γηα αζθαιή
εθθέλσζε ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ νηθνδνκή (π.ρ. ε ππξθαγηά πεξηνξίδεηαη
θαζψο νη ρξήζηεο ηεο νηθνδνκήο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηαθχγνπλ ή λα
αλαδεηήζνπλ θαηαθχγην κέρξη λα ζβήζεη ε ππξθαγηά). Μπνξεί λα θξηζεί
αλαγθαία ε δεκηνπξγία ππξνδηακεξηζκάησλ ιφγσ:







κεγάισλ απνζηάζεσλ δηαθπγήο·
εηδηθνχ θίλδπλνπ ππξθαγηάο·
εθαξκνγήο ζηξαηεγηθήο ηκεκαηηθήο νξηδφληηαο εθθέλσζεο θαη/ή
εθθέλσζεο ζε θάζεηο·
εθαξκνγήο ζηξαηεγηθήο άκπλαο κέζα ζην ίδην ην ππξνδηακέξηζκα·
δηαρσξηζκνχ ρψξσλ νη νπνίνη έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο
ρξήζεο·
παξνρήο βνήζεηαο ζηελ ζηξαηεγηθή ππξφζβεζεο.

Πξνζηαζία ηεο Πεξηνπζίαο θαη ηεο Δπηρείξεζεο (πλέρηζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Γξαζηεξηφηεηαο).
Ο ζθνπφο δεκηνπξγίαο ππξνδηακεξηζκάησλ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο
εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο ζην ειάρηζην δπλαηφ βαζκφ ψζηε λα πξνζηαηεπηεί,
ηνπιάρηζηνλ, ε ππφινηπε πεξηνπζία. Μπνξεί λα ζπκβάιεη θαη ζηελ πξνζηαζία
ηεο επηρείξεζεο (ζπλέρηζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πεξηνξίδνληαο ην
βαζκφ θζνξάο θαη δεκηψλ θαη ζπκβάιινληαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηνπ
νξγαληζκνχ κεηά απφ κηα ππξθαγηά. Μπνξεί λα θξηζεί αλαγθαία ε δεκηνπξγία
ππξνδηακεξηζκάησλ ιφγσ:




απνηξνπήο ππέξκεηξσλ δεκηψλ θαη θζνξψλ ζην νξγαληζκφ απφ ηε
ππξθαγηά θαη ηνλ θαπλφ·
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ·
πεξηνξηζκνχ ηεο δεκηάο ζηελ ππνδνκή ηνπ νξγαληζκνχ νχησο ψζηε
κεηά ηε ππξθαγηά λα ππάξμεη ειάρηζηε δηαθνπή εξγαζηψλ.
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Ζ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο επηηπγράλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ ιήςε
θαηάιιεισλ παζεηηθψλ θαη ελεξγεηηθψλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο ψζηε λα
πεξηνξίδεηαη ε ππξθαγηά ζε φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξν εκβαδφλ / ρψξν. Σα
κέηξα ππξνπξνζηαζίαο κπνξεί λα είλαη:




πξνζηαζία κε απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ ην νπνίν ζα
θαιχπηεη φιε ηελ νηθνδνκή·
κηθξφηεξνη ρψξνη ππξνδηακεξηζκάησλ·
ςειφηεξνη δείθηεο ππξαληίζηαζεο γηα ηα ππξνδηακεξίζκαηα.

Πεξηνξηζκφο Δζσηεξηθήο Δμάπισζεο ηεο Ππξθαγηάο θαη ηνπ Καπλνχ
Ζ εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ θαπλνχ εληφο ηεο νηθνδνκήο κπνξεί
λα πεξηνξηζηεί ππνδηαηξψληαο ηελ νηθνδνκή ζε ππξνδηακεξίζκαηα. Ο
ζηφρνο είλαη ε απνηξνπή ηεο ηαρείαο εμάπισζεο ηφζν ηεο ππξθαγηάο φζν
θαη ηνπ θαπλνχ κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ πηζαλνηήησλ λα εμειηρζεί
ζε ππξθαγηά κεγάισλ δηαζηάζεσλ.
Ζ δεκηνπξγία ππξνδηακεξηζκάησλ εμαξηάηαη απφ:
α. Σε ρξήζε θαη ην ππξνζεξκηθφ θνξηίν ηεο νηθνδνκήο. ρεηίδνληαη κε ην
ελδερφκελν αλάθιεμεο, αλάπηπμεο θαη επηθηλδπλφηεηαο κηαο ππξθαγηάο,
θαζψο επίζεο θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο εθθέλσζεο·
β. Σν εκβαδφλ θαη ηνλ φγθν ηεο νηθνδνκήο. ρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε
ηεο ππξθαγηάο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ππξνζβεζηηθήο λα επέκβεη
απνηειεζκαηηθά·
γ. Σν χςνο ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ ηεο νηθνδνκήο, πνπ απνηειεί έλδεημε
ζηε δηεπθφιπλζε ηεο εθθέλσζεο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ππξνζβεζηηθήο λα
επέκβεη απνηειεζκαηηθά·
δ. Σε δηαζεζηκφηεηα ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο, ην νπνίν επεξεάδεη ηνλ
ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ππξθαγηάο θαη ζηελ ηθαλφηεηα πεξηνξηζκνχ θαη
θαηάζβεζεο ηεο.
Ζ δεκηνπξγία ππξνδηακεξηζκάησλ ζπκπιεξψλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ
7 πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο θαζψο θαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 6 πνπ αθνξνχλ ηελ εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο ζε
άιιεο νηθνδνκέο θαη νξφθνπο ή δηαθνξεηηθά ππξνδηακεξίζκαηα ηεο ίδηαο ηεο
νηθνδνκήο.

Πεξίβιεκα ππξνδηακεξηζκάησλ
5.3
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεκαηηζκνχ ππξνδηακεξηζκάησλ, ην
πεξίβιεκα ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ηνίρνη θαη ηα δάπεδα, πξέπεη λα
απνηξέπνπλ ηελ εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο θαη/ή ηνπ θαπλνχ. Απηφ πξνλνεί φπσο:
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Σν πεξίβιεκα (ηνίρνη, δάπεδα, ζχξεο) έρεη ηνλ αλάινγν δείθηε
ππξάληηζηαζεο·



φιεο νη θαηαζθεπαζηηθέο ζπλδέζεηο λα έρνπλ ηελ αλάινγε ζθξάγηζε
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ππξαληίζηαζε ηνπ πξνδηακεξίζκαηνο·



φια ηα αλνίγκαηα λα ζθξαγίδνληαη γηα λα απνηξέπνπλ ηελ δηέιεπζε
ηεο ππξθαγηάο θαη/ή ηνπ θαπλνχ·



νη αγσγνί νη νπνίνη δηαπεξλνχλ ην πεξίβιεκα ηνπ
ππξνδηακεξίζκαηνο λα πξνζηαηεχνληαη κε κεραληθφ ζχζηεκα
απνθνπήο ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ θαπλνχ (fire and smoke damper)·



ηα αλνίγκαηα λα πξνζηαηεχνληαη κε απηνθιεηφκελεο ππξάληνρεο
ζχξεο ή ππξάληνρα δηαρσξηζηηθά (fire shutter) θαη/ή θνπξηίλεο
αλζεθηηθέο ζηε ππξθαγηά θαη/ή ζηνλ θαπλφ·



ε επζηάζεηα ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζηεξίδνπλ ην
πεξίβιεκα ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηελ
θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπο γηα ηελ αλάινγε ρξνληθή πεξίνδν.

5.4
Υψξνη πνπ ζπλδένπλ ππξνδηακεξίζκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα
θιηκαθνζηάζηα θαη θξεάηηα ππεξεζηψλ πξέπεη λα ππξνπξνζηαηεχνληαη ψζηε λα
πεξηνξίδνπλ ηελ εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο.

Ππξαληίζηαζε
5.5
πλήζσο, ην πεξίβιεκα ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο απαηηείηαη φπσο δηαηεξεί
έλα ζπγθεθξηκέλν δείθηε ππξαληίζηαζεο. Οη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο ππξαληίζηαζεο
εμαξηψληαη απφ ηελ ρξήζε ηεο νηθνδνκήο, ην χςνο θαη ην κέγεζνο ηεο νηθνδνκήο
θαζψο θαη απφ ηελ χπαξμε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο θαηάζβεζεο.
5.6
Ζ ππξαληίζηαζε είλαη ε ηθαλφηεηα κηαο θαηαζθεπήο ή ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ
κηαο νηθνδνκήο λ‟ αληηζηέθεηαη γηα έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ
νλνκάδεηαη δείθηεο ππξαληίζηαζεο, ζηα ζεξκηθά απνηειέζκαηα κηαο ππξθαγηάο,
ρσξίο απψιεηα ηεο επζηάζεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο αληίζηαζεο ζηε δίνδν ηεο
ζεξκφηεηαο θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο ηθαλφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ ηππνπνηεκέλε
δνθηκή ππξαληίζηαζεο.
5.7
χκθσλα κε ηελ εηζαγσγή ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα
ηνπ ηνκέα ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ 89/106/EΟΚ, δεκηνπξγήζεθε κηα ζεηξά
Δπξσπατθψλ πξφηππσλ δνθηκψλ ππξαληίζηαζεο.
5.8

Σα ζρεηηθφηεξα πξφηππα δνθηκψλ ππξαληίζηαζεο είλαη ηα αθφινπζα:


EN 13501-2: 2003: Σαμηλφκεζε ππξθαγηάο θαηαζθεπαζηηθψλ
πξντφλησλ θαη δνκηθψλ πιηθψλ. Σαμηλφκεζε ρξεζηκνπνηψληαο
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δεδνκέλα απφ δνθηκέο ππξαληίζηαζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ
ππεξεζηψλ εμαεξηζκνχ·
EN 1364-1: 1999: Γνθηκέο ππξαληίζηαζεο γηα κε θέξνληα
δνκηθά ζηνηρεία. Σνίρνη·
EN 1364-2: 1999: Γνθηκέο ππξαληίζηαζεο γηα κε θέξνληα
δνκηθά ζηνηρεία. Φεπδνξνθέο·
EN 1365-1: 1999: Γνθηκέο ππξαληίζηαζεο γηα θέξνληα δνκηθά
ζηνηρεία. Σνίρνη·
EN 1365-2: 1999: Γνθηκέο ππξαληίζηαζεο γηα θέξνληα δνκηθά
ζηνηρεία. Γάπεδα θαη νξνθέο·
EN 1366-3: 2004: Γνθηκέο ππξαληίζηαζεο εγθαηαζηάζεσλ
ππεξεζηψλ. Ππξνθξαγκνί.

5.9
Τπάξρνπλ επίζεο δνθηκέο ππξαληίζηαζεο γηα άιια θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπξψλ, ησλ αγσγψλ, ησλ κεραληθψλ ζπζηεκάησλ
απνθνπήο ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ θαπλνχ (fire and smoke damper) θαη ησλ πιηθψλ
ζθξάγηζεο θαηαζθεπαζηηθψλ θαη άιισλ αξκψλ.
5.10 πληζηάηαη ε ρξήζε πιηθψλ, πξντφλησλ, εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ ηα
νπνία έρνπλ δνθηκαζηεί ζχκθσλα κε ην αλάινγν πξφηππν δνθηκήο ππξαληίζηαζεο
θαη έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε ηα πηζηνπνηεηηθά ππξαληίζηαζεο ή ηηο
θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.
5.11 Ο Πίλαθαο 8 πνπ αθνινπζεί δίλεη δείθηεο ππξαληίζηαζεο γηα „Γνκηθά ηνηρεία‟
θαη νη ηηκέο ζα πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ κε ηνλ Πίλαθα 10 θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε
ςειφηεξε ηηκή.
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Πίλαθαο 8: Γείθηεο ππξαληίζηαζεο γηα ‘Γνκηθά ηνηρεία’
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Πξόλνηεο ρεκαηηζκνύ Ππξνδηακεξηζκάησλ
5.12 Σν δάπεδν εδάθνπο κηαο νηθνδνκήο δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαζθεπαζηεί σο
δάπεδν ππξνδηακεξίζκαηνο. Οη παξάγξαθνη πνπ αθνινπζνχλ δίλνπλ νδεγίεο γηα ηελ
ζρεδίαζε ππξνδηακεξηζκάησλ ζε νηθνδνκέο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ρξήζεσο.
5.13 Γηα λα θαζνξηζηεί ν δείθηεο ππξαληίζηαζεο ηνπ πεξηβιήκαηνο θαη ην κέγηζην
εκβαδφλ ππξνδηακεξίζκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 9 θαη 10, ηφηε ε Καηεγνξία
Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο-ΚΚΠ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί πξψηα (βιέπε ζπλνπηηθφ Πίλαθα
4 ή ηήιε 8 απφ ηνπο Πίλαθεο 38-42 ζην Κεθάιαην 12).
Αξηζκφο θαη Μέγηζην Δκβαδφλ Ππξνδηακεξηζκάησλ
Μία νηθνδνκή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα ππξνδηακεξίζκαηα
αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο. Σα ππξνδηακεξίζκαηα πξέπεη λα
δηαηεξνχλ ηνλ δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνπο έηζη ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ
αζθαιή εθθέλσζε θαη λα απνηξέπνπλ ηελ εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ
θαπλνχ ζε άιια ππξνδηακεξίζκαηα ή παξαθείκελεο νηθνδνκέο.
Σν εκβαδφλ δαπέδνπ ελφο ππξνδηακεξίζκαηνο κε ή ρσξίο ζχζηεκα
θαηαηνληζκνχ γηα ηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο
ππξαληίζηαζεο, δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηνλ κέγηζην εκβαδφλ δαπέδνπ
ππξνδηακεξίζκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 9.

*Βιέπε ζπλπηηθά Πίλαθα 4 ή ηνπο Πίλαθεο 38-42 (ζηήιε 8) γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο νηθνδνκψλ ζχκθσλα κε ηελ Eurostat.
2

Πίλαθαο 9: Μέγηζην εκβαδόλ ππξνδηακεξηζκάησλ (m )

Γηα θαιχηεξε ρξήζε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζπληζηψληαη νη Καηεγνξίεο
Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο-ΚΚΠ ζχκθσλα κε ηνλ Σχπν Υξήζεο ηεο Οηθνδνκήο
(Βιέπε Πίλαθα 4 ή Πίλαθεο 38-42 ζην Κεθάιαην 12).
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Σν κέγηζην εκβαδφλ ππξνδηακεξίζκαηνο κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα κεγέζε πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πην πάλσ Πίλαθα 9 κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηελ
Αξκφδηα Αξρή θαη αθνχ αηηηνινγεζεί ην λέν εκβαδφλ κέζα απφ κειέηε
ζρεδηαζηηθήο απφδνζεο (ππξνκεραληθήο) ιακβάλνληαο ππφςε ζπλδπαζκνχο
δηαθφξσλ ελεξγεηηθψλ θαη παζεηηθψλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο ζαλ
αληηζηάζκηζκα (π.ρ. εηδηθά ζρεδηαζκέλα ζπζηήκαηα απαγσγήο ηνπ θαπλνχ
ππξθαγηάο ή πηέζεσλ ησλ ρψξσλ, ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο ηχπνπ
θαηαηνληζκνχ, ππξνδηαρσξηζκνί θ.ιπ.).
ε κηα κνλψξνθε ππέξγεηα νηθνδνκή ρσξίο ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ ην
εκβαδφλ δαπέδνπ ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο κπνξεί λα θζάζεη ηα 7,500 m2
δεδνκέλνπ φηη πέξαλ ηνπ 15% ηνπ εκβαδνχ νξνθήο (νκνηνγελψο
θαηαλεκεκέλν ζε φιν ην ππξνδηακέξηζκα) ζα ζρεδηάδεηαη γηα απνηειεζκαηηθφ
εμαεξηζκφ θαη απαγσγή ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ θαπλνχ.
Ο Πίλαθαο 10 ππνδεηθλχεη ηνπο ειάρηζηνπο δείθηεο ππξαληίζηαζεο ηνπ
πεξηβιήκαηνο ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ.

*Βιέπε ζπλπηηθφ Πίλαθα 4 ή ηνπο Πίλαθεο 38-42 (ζηήιε 8) γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο νηθνδνκψλ κε ηελ Eurostat

Πίλαθαο 10: Διάρηζηνη δείθηεο ππξαληίζηαζεο ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ

Πεξηνξηζκνί θαη ρξήζε ησλ Πηλάθσλ 9 θαη 10:


Γηα νηθνδνκέο κε πνιιαπιέο ρξήζεηο ην κέγεζνο ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ
θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο·



Ο
δείθηεο
ππξαληίζηαζεο
ηνπ
δηαρσξηζηηθνχ
ηνίρνπ
κεηαμχ
ππξνδηακεξηζκάησλ δηαθνξεηηθνχ Πξνθίι Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο (βιέπε ζηήιε
6 απφ ηνπο Πίλαθεο 38-42 ζην Κεθάιαην 12) θαζνξίδεηαη ζηνλ ςειφηεξν
δείθηε ππξαληίζηαζεο ησλ ζπγθξηλφκελσλ ππξνδηακεξηζκάησλ·
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Όηαλ δηαθνξεηηθά Πξνθίι Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο (π.ρ. ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο
θαη ξπζκφο αλάπηπμεο ππξθαγηάο) βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά
ππξνδηακεξίζκαηα, θάζε ηχπνο ρξήζεο πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο
ησλ Πηλάθσλ 9 θαη 10 νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηχπν
ρξήζεο. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη έλαο κφλν φξνθνο κπνξεί λα έρεη
δηαθνξεηηθνχο δείθηεο ππξαληίζηαζεο γηα θάζε ππξνδηακέξηζκα·



ηελ πεξίπησζε πνπ νη δείθηεο ππξαληίζηαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 10,
γηα ην πεξίβιεκα ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ (π.ρ. δνκηθά ζηνηρεία) είλαη
κεγαιχηεξνη απφ ηνπο δείθηεο ππξαληίζηαζεο πνπ δίδνληαη γηα ηα θέξνληα
δνκηθά ζηνηρεία - Κεθάιαην 4 (π.ρ. δνκηθφ πιαίζην, θνιψλεο, δνθνί, δάπεδν),
ηφηε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δεχηεξνη δείθηεο ππξαληίζηαζεο.

Πξνζηαζία ηεο Πεξηνπζίαο, ηεο Τπνδνκήο θαη Τπνζηαηηθψλ Κνηλή Χθειείαο
Οη ειάρηζηνη δείθηεο ππξαληίζηαζεο πνπ δίδνληαη ζηνπο παξαπάλσ Πίλαθεο 8 θαη 10,
αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ
έθηαθηεο αλάγθεο.
ε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο ή ν κειεηεηήο επηζπκεί επηπξφζζεηε πξνζηαζία ηεο
πεξηνπζίαο, ηεο ππνδνκήο θαη ησλ ππνζηαηηθψλ θνηλήο σθειείαο, ηφηε ζα κπνξνχζε
λα ιάβεη ππφςε νπνηαδήπνηε ή φια ηα απφ ηα αθφινπζα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο:
α) πξνζηαζία κε απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ πνπ λα θαιχπηεη
νιφθιεξε ηελ νηθνδνκή·
β) δηαρσξηζκφ ησλ ρψξσλ ζε κηθξφηεξα ππξνδηακεξίζκαηα απφ απηά
πνπ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 9·
γ) κεγαιχηεξνη δείθηεο ππξαληίζηαζεο γηα ηα ππξνδηακεξίζκαηα απφ
απηνχο πνπ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 10·

Δπηπιένλ Πξόλνηεο
Οη πνην θάησ πξφλνηεο αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο νηθνδνκέο θαη αθνινπζνχληαη
αλεμάξηεηα απφ ηνπο Πίλαθεο 9 θαη 10.
Οηθνδνκέο Όισλ ησλ Πξνθίι Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο:
5.14 Οη αθφινπζεο νδεγίεο εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο
νηθνδνκψλ:
α. Έλαο ηνίρνο ν νπνίνο είλαη θνηλφο ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο νηθνδνκέο
πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη σο ηνίρνο ππξνδηακεξίζκαηνο θαη λα είλαη
ζπλερφκελνο θαζ‟ φιν ην χςνο ηεο νηθνδνκήο·
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β. Σκήκαηα νηθνδνκψλ ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθή ρξήζε ή ελνηθηάδνληαη
θαη θαηνηθνχληαη απφ δηαθνξεηηθά άηνκα ζα πξέπεη λα απνηεινχλ
μερσξηζηά ππξνδηακεξίζκαηα θαη λα έρνπλ δηαθνξεηηθνχο δείθηεο
ππξαληίζηαζεο·
γ. Υψξνη ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο πξέπεη λα απνηεινχλ μερσξηζηά
ππξνδηακεξίζκαηα κε δείθηε ππξαληίζηαζεο 60 ιεπηψλ. Οη ρψξνη απηνί
κπνξεί λα είλαη δσκάηηα κεηαζρεκαηηζηψλ, ειεθηξνζηάζηα θαη ζπζθεπψλ
ειεθηξηθήο ζχλδεζεο, κεγάιεο εκπνξηθέο θνπδίλεο, δσκάηηα πνπ γίλεηαη
ρξήζε γπκλήο θιφγαο, ιεβεηνζηάζηα, απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαπζίκσλ θαη
άιισλ εμαηξεηηθά εχθιεθησλ νπζηψλ, ρψξνη ρξήζεο θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο
θαχζεο, θακαξίληα, ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ εληφο ή εθηφο ηεο
νηθνδνκήο θαη κηθξφηεξνη απφ 450 η.κ., παξαζθήληα, αγσγφο θαη δσκάηην
απφξξηςεο αθαζάξησλ θαη ρψξνη κε κεγάιε πηζαλφηεηα λα παξνπζηάζνπλ
εχθιεθηεο αλαζπκηάζεηο ζηελ αηκφζθαηξα.
Οηθηζηηθέο Οηθνδνκέο (Ηδησηηθέο Καηνηθίεο):
5.15 Δάλ έλα ακαμνζηάζην (κέρξη 2 νρήκαηα) ζπλδέεηαη κε κηα θαηνηθία (ή
απνηειεί κέξνο κηαο θαηνηθίαο), ην ακαμνζηάζην πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απφ ηελ
ππφινηπε θαηνηθία θαη λα έρεη ππξαληίζηαζε ίζε κε 30 ιεπηά φπσο θαίλεηαη ζην
Γηάγξακκα 4.

εκείσζε:

Ο ηνίρνο θαη νπνηνδήπνηε δάπεδν κεηαμύ ακαμνζηαζίνπ θαη θαηνηθίαο πξέπεη λα έρνπλ
δείθηε ππξαληίζηαζεο ίζε κε 30 ιεπηά. Οπνηνδήπνηε άλνηγκα ζηνλ ηνίρν πξέπεη λα
βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 100mm πάλσ από ην επίπεδν ηνπ δαπέδνπ ηνπ ακαμνζηαζίνπ θαη λα
έρεη ππξάληνρε ζύξα Δ30Sa ιεπηώλ. Η δηαθνξά 100mm ζην άλνηγκα ηνπ επηπέδνπ
αλάκεζα ζην δάπεδν ηνπ ακαμνζηαζίνπ θαη ηεο ζύξαο έρεη σο ζθνπό ηελ απνηξνπή
νπνηαζδήπνηε δηαξξνήο αλαζπκηάζεσλ βελδίλεο ζηελ θαηνηθία. Αληί ησλ 100mm ζα
κπνξνύζε λα δεκηνπξγεζεί θιίζε πνπ λα νδεγεί αληίζεηα πξνο ην εζσηεξηθό ηεο
νηθνδνκήο. Γηάγξακκα 4: Γηαρσξηζκόο ακαμνζηαζίνπ από θαηνηθία.
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Γηακεξίζκαηα:
5.16 ε νηθνδνκέο κε δηακεξίζκαηα, ηα αθφινπζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη σο
ηνίρνη θαη δάπεδα ππξνδηακεξηζκάησλ:
α. νπνηνδήπνηε δάπεδν (εθηφο εάλ είλαη εληφο ηνπ δηακεξίζκαηνο, π.ρ.
αλάκεζα ζε έλαλ φξνθν θαη έλαλ άιινλ εληφο κηαο ηδησηηθήο θαηνηθίαο) ·
β. νπνηνζδήπνηε ηνίρνο πνπ δηαρσξίδεη έλα δηακέξηζκα απφ νπνηνδήπνηε
άιιν κέξνο ηνπ ηδίνπ δακεξίζκαηνο (εμαηξείηαη ν ηνίρνο κεηαμχ θαηνηθίαο
θαη εμσηεξηθνχ κπαιθνληνχ) ·
γ. νπνηνζδήπνηε ηνίρνο πνπ πεξηθιείεη αγσγφ θαη δσκάηην απφξξηςεο
αθαζάξησλ.

Ννζνθνκεία θαη Οηθνδνκέο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο:
5.17 ηηο νηθνδνκέο απηήο ηεο ρξήζεο αλήθνπλ: Ννζνθνκείν, ζεξαπεπηήξην,
γεξνθνκείν ή νξθαλνηξνθείν, ζρνιείν ή άιια παξφκνηα ηδξχκαηα πνπ ρξεζηκεχνπλ
σο ρψξνο δηακνλήο ή γηα ηελ αγσγή, ηελ θξνληίδα αηφκσλ πνπ ππνθέξνπλ απφ
θάπνηα αξξψζηηα ή αληηκεησπίδνπλ πλεπκαηηθή ή ζσκαηηθή αληθαλφηεηα ή αλαπεξία
θαη ηα ελ ιφγσ άηνκα δηακέλνπλ ζε ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο.
5.18 Οη ηνίρνη θαη ηα δάπεδα πνπ αθνινπζνχλ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη σο
ηνίρνη θαη δάπεδα ππξνδηακεξηζκάησλ:
α. Σα ππξνδηακεξίζκαηα ζηηο νηθνδνκέο απηνχ ηνπ ηχπνπ ρξήζεο πξέπεη
λα έρνπλ ειάρηζην δείθηε ππξαληίζηαζεο ίζν κε 60 ιεπηά ή κε 30 ιεπηά ζε
πεξίπησζε πνπ δηαζέηεη απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ·
β. Ννζειεπηηθέο
κνλάδεο2
θαη
κνλάδεο
δηακνλήο3
κε
απηνεμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ απαγνξεχεηαη λα βξίζθνληαη ζην ίδην
ππξνδηακέξηζκα κε νπνηνδήπνηε άιιν ηκήκα ηνπ θηηξίνπ·
γ. Οπνηνζδήπνηε ηνίρνο ν νπνίνο ρξεηάδεηαη λα ππνδηαηξέζεη έλαλ φξνθν
ζε ηνπιάρηζηνλ δχν αλεμάξηεηα ππξνδηακεξίζκαηα γηα εμππεξέηεζε ηνπ
ζηφρνπ ηεο ηκεκαηηθήο νξηδφληηαο εθθέλσζεο.
Ο αξηζκφο ησλ θιηλψλ ζε κηα κνλάδα δηακνλήο ε νπνία απνηειεί
ππξνδηακέξηζκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 20. ηελ πεξίπησζε πνπ ε
2

Ννζειεπηηθή κνλάδα νλνκάδεηαη κία πεξηνρή ηνπ θηηξίνπ κε ρξήζε πγείαο όπνπ ζηεγάδεηαη απηνηειήο ιεηηνπξγηθή ελόηεηα
λνζειείαο εζσηεξηθώλ αζζελώλ κε ηδηαίηεξν λνζειεπηηθό πξνζσπηθό θαη κία πξντζηάκελε αδειθή.
Πεξηιακβάλεη ζαιάκνπο εζσηεξηθώλ αζζελώλ θαη όινπο ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ηαηξώλ θαη λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηνπο
ινηπνύο βνεζεηηθνύο ρώξνπο, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ άκεζε λνζειεπηηθή εμππεξέηεζε ησλ λνζειεπνκέλσλ. Γηαζέηεη κηα
ζηάζε αδειθώλ θαη απηνηειέο ζύζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο.
3

Μνλάδα δηακνλήο κε απηνεμππεξεηνύκελσλ αηόκσλ νλνκάδεηαη κία πεξηνρή θηηξίνπ κε ρξήζε θνηλσληθήο πξόλνηαο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ύπλν θαη ζσκαηηθή πγηεηλή ειηθησκέλσλ αηόκσλ ή βξεθώλ ή παηδηώλ ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ έμη εηώλ ή
αηόκσλ κεησκέλεο ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο ηθαλόηεηαο.
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κνλάδα
δηακνλήο
δηαρσξίδεηαη
ζε
πεξηζζφηεξα
ππξνδηακεξίζκαηα ηφηε θάζε ππξνδηακέξηζκα:



απφ

δχν

Γελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ 20 θιίλεο·
Να πεξηιακβάλεη αξθεηφ ρψξν, ζε έθηαθηε αλάγθε, γηα λα
ζηεγάζεη
ηηο
θιίλεο
ρξεζηψλ
ελφο
παξαθείκελνπ
ππξνδηακεξίζκαηνο πνπ αδπλαηνχλ λα πεξπαηήζνπλ.

δ. Κνηλφρξεζηνη ρψξνη λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ επηηξέπεηαη είηε λα
απνηεινχλ ηδηαίηεξν ππξνδηακέξηζκα είηε λα αλήθνπλ ζην ίδην
ππξνδηακέξηζκα κε κηα ή πεξηζζφηεξεο λνζειεπηηθέο κνλάδεο πνπ
εμππεξεηνχλ.
Σέηνηνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη κπνξνχλ λα είλαη αλακνλέο επηζθεπηψλ,
θαζηζηηθά αζζελψλ, γξαθεία θαη ρψξνη δηαλπθηέξεπζεο ηαηξψλ, ρψξνη
αλάπαπζεο θαη απνδπηήξηα λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, νθίο θαγεηνχ,
ρψξνη δηαλνκήο αγαζψλ, ρψξνη ζπιινγήο κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ θαη
απνξξηκκάησλ θαη ρψξνη πγηεηλήο·
ε. Σα αθφινπζα πξέπη λα απνηεινχλ αλεμάξηεηα ππξνδηακεξίζκαηα:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

Σκήκα ππξεληθήο ηαηξηθήο·
πγθξφηεκα κηθξνβηνινγηθνχ - βηνρεκηθνχ - αηκαηνινγηθνχ παζνινγναλαηνκηθνχ θαη ζπλαθψλ εξγαζηεξίσλ·
πγθξφηεκα πιπληεξίνπ - θεληξηθήο ιηλνζήθεο·
Κεληξηθφ θαξκαθείν·
πγθξφηεκα ζπγθέληξσζεο - απνηέθξσζεο - απνθνκηδήο
απνξξηκκάησλ·
Κεληξηθφ καγεηξείν·
Κεληξηθέο απνζήθεο·
πγθξφηεκα ιεβεηνζηαζίνπ·
Μεραλνζηάζην ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ·
Δξγαζηήξηα ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο·
Κεληξηθή απνζηείξσζε·
Υψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ·
Δπηθίλδπλνη ρψξνη φπσο:
 Υψξνη θχιαμεο ή εθαξκνγήο ρξσκάησλ
 Υψξνη θχιαμεο - απνζήθεπζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ
 Υψξνη θχιαμεο - απνζήθεπζεο εχθιεθησλ πγξψλ
 Υψξνη κε ηκαηηνζήθεο ζε απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ
 Απνζήθεο θαζαξνχ εκβαδνχ κεγαιχηεξνπ ησλ 5 η.κ.
φπνπ δελ απνζεθεχνληαη απνθιεηζηηθά άθαπζηα πιηθά
 Υψξνη ζπγθέληξσζεο απνξξηκκάησλ
 Υψξνη ζπγθέληξσζεο αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ
 Υψξνη θαζαξηφηεηαο
 Υψξνη ινπηξψλ παξαθίλεο
 Καηαζηήκαηα δψξσλ
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Οη ρψξνη εξγαζηεξίσλ ζηνπο νπνίνπο δεκηνπξγνχληαη εχθιεθηα αέξηα
πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε απαγσγέο εζηίεο (fume hoods)
ζπλδεδεκέλεο απεπζείαο κε ζχζηεκα απφξξηςεο αέξα·
ε. Υεηξνπξγεία, αίζνπζεο ηνθεηνχ θαη αλάξξσζεο θαη κνλάδεο εληαηηθήο
παξαθνινχζεζεο πξέπεη λα:



Απνηεινχλ μερσξηζηά ππξνδηακεξίζκαηα κε ειάρηζην δείθηε
ππξαληίζηαζεο 30 ιεπηά
Οκαδνπνηνχληαη ζε έλα ππξνδηακέξηζκα ην νπνίν
δηαρσξίδεηαη απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο κε ππξνδηαρσξηζηηθά
ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ππξαληίζηαζε ηνπιάρηζην 30 ιεπηά.
ην ππξνδηακέξηζκα απηφ, θάζε ρψξνο πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη
απφ ηνπο παξαθείκελνπο ρψξνπο κε δηαρσξηζηηθά θαπλνχ·

ζ. Όια ηα δάπεδα νξφθσλ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζαλ δάπεδα
ππξνδηακεξηζκάησλ.
Άιιεο Οηθηζηηθέο Οηθνδνκέο:
5.19 ε απηφ ηνλ ηχπν ρξήζεο νηθνδνκψλ αλήθνπλ νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
μελνδνρεία, παλδνρεία, νηθνηξνθεία, θνηηεηηθέο εζηίεο, μελψλεο θαη νπνηαδήπνηε
άιιε ρξήζε πνπ δελ πεξηγξάθεηαη ζηηο νηθνδνκέο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη
ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηάθιηζε.
5.20 Οη ηνίρνη θαη ηα δάπεδα πνπ αθνινπζνχλ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ ζαλ
ηνίρνη θαη δάπεδα ππξνδηακεξηζκάησλ:
α. φια ηα δάπεδα
ππξνδηακεξηζκάησλ,

νξφθσλ

πξέπεη

λα

θαηαζθεπάδνληαη

ζαλ

δάπεδα

β. νπνηνζδήπνηε ηνίρνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ην κέγηζην
εκβαδφλ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 9.
γ. ρψξνη φπσο απνζήθεο, εγθαηαζηάζεηο πιπληεξίσλ, θνηλφρξεζηεο θνπδίλεο,
ηξαπεδαξίεο θαη ρψξνη αλακνλήο πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη απφ ηνπο ρψξνπο
δηαλπθηέξεπζεο κε δηαρσξηζηηθά δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία λα δηαζέηνπλ ηνλ
αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο (βιέπε Πίλαθα 10). Γηα ηνπο ρψξνπο πνπ δελ
πεξηιακβάλνπλ δηαλπθηέξεπζε είλαη επηηξεπηφ λα κνηξάδνληαη θνηλφ
ππξνδηακέξηζκα.
δ. Οη δηάδξνκνη δηαθπγήο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζαλ
ππξνδηακεξίζκαηα κε απνθνπή ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ θαπλνχ.

μερσξηζηά

ε. Έλαο ρψξνο δηαλπθηέξεπζεο πξέπεη λα ππνδηαηξείηαη ζε μερσξηζηέο ζνπίηεο
(φπσο κνλάδα παλδνρείνπ ή δσκάηην μελνδνρείνπ κε ή ρσξίο εζσηεξηθφ
κπάλην). Κάζε ζνπίηα πξέπεη λα απνηειεί μερσξηζηφ ππξνδηακέξηζκα κε
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ππξάληνρεο απηνθιεηφκελεο ζχξεο. Σα ππξνδηαρσξηζηηθά αλάκεζα ζε
παξαθείκελεο ζνπίηεο ζηνλ ίδην φξνθν πξέπεη λα δηαζέηνπλ δείθηε
ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 10.
Καηαζηήκαηα θαη Υψξνη γηα Δκπνξηθνχο ζθνπνχο:
5.21 ηηο νηθνδνκέο απηνχ ηνπ ηχπνπ ρξήζεο αλήθνπλ νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
εθζεζηαθνί ρψξνη, ρψξνη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ, θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο,
ππεξαγνξέο ή άιια θαηαζηήκαηα κε απνζήθεπζε / επίδεημε εκπνξεπκάησλ πέξαλ
ησλ 3 κέηξσλ χςνο.
α. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ ζε εθζεζηαθνχο ρψξνπο, ή
ρψξνπο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ ππεξβαίλεη ηα 500 άηνκα, νη παξαθείκελνη
απνζεθεπηηθνί ρψξνη φπνπ παξαιακβάλνληαη εκπνξεχκαηα, απνζεθεχνληαη,
ζπζθεπάδνληαη γηα απνζηνιή, ή ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαζηήξηα θιπ
πξέπεη λα απνηεινχλ μερσξηζηά ππξνδηακεξίζκαηα κε απνθνπή ηεο ππξθαγηάο
θαη ηνπ θαπλνχ·
β. Κάζε ηνίρνο ή δάπεδν πνπ έρεη σο ζθνπφ λα δηαρσξίδεη κηα νηθνδνκή ζε
δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο (π.ρ. ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθέο
εηαηξείεο) πξέπεη λα έρεη ην αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε ηνλ
Πίλαθα 10·
γ. Δάλ έλαο απνζεθεπηηθφο ρψξνο κέζα ζε έλα θαηάζηεκα κπνξεί λα επεξεάζεη
ηελ δηαδξνκή δηαθπγήο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ζηελ απνζήθε ηφηε απηή
πξέπεη λα απνηειεί αλεμάξηεην ππξνδηακέξηζκα κε ηνλ αλάινγν δείθηε
ππξαληίζηαζεο.
Υψξνη πλάζξνηζεο Κνηλνχ θαη Φπραγσγίαο:
5.22 ηηο νηθνδνκέο απηνχ ηνπ ηχπνπ ρξήζεο αλήθνπλ νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
αλνηρηέο εμέδξεο, ζηεγαζκέλεο αιιά κε θιεηζηέο εμέδξεο, ρψξνη κε αθάιππηεο
κφληκεο ζέζεηο, θηλεκαηνγξάθνη, γθαιεξί ηέρλεο, αίζνπζεο ζπλαπιηψλ, αίζνπζεο
κπφνπιηλγθ, εθθιεζίεο, ιέζρεο (δελ παξέρνπλ θαηάθιηζε), θνηλνηηθέο αίζνπζεο
εθδειψζεσλ, αίζνπζεο δηθαζηεξίσλ, αίζνπζεο ρνξνχ, θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο,
γπκλαζηήξηα, αίζνπζεο δηαιέμεσλ-ακθηζέαηξα, κνπζεία, ρψξνη θαηαλαιψζεσο
θαγεηνχ (εθηφο θνπδηλψλ), ηαβέξλεο, θιεηζηέο εμέδξεο, εζσηεξηθέο θιεηζηέο πηζίλεο,
ζρνιεία, γπκλάζηα θαη ιχθεηα, βηβιηνζήθεο (κε απνζεθεπηηθφ ρψξν βηβιίσλ χςνπο
κέρξη 2.4 m), λπρηεξηλά θέληξα, εζηηαηφξηα θαη ρψξνη θαηαλαιψζεσο θαγεηνχ κε
ρψξν καγεηξείνπ, βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, ζεαηξηθέο ζθελέο, ηειενπηηθνί ζάιακνη κε
θνηλφ.
α. Οπνηνζδήπνηε θιεηζηφο ρψξνο θάησ απφ θεξθίδεο πνπ δελ πξνζηαηεχεηαη κε
απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ πξέπεη λα απνηειεί μερσξηζηφ ππξνδηακέξηζκα
κε αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 10·
β. Οπνηνζδήπνηε θιεηζηφο ρψξνο θάησ απφ θεξθίδεο πνπ πξνζηαηεχεηαη κε
απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ δελ είλαη απαξαίηεην λα απνηειεί μερσξηζηφ
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ππξνδηακέξηζκα αιιά ηα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία ησλ θεξθίδσλ πξέπεη λα έρνπλ
ηνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο (βιέπε Κεθάιαην 4).
Θέαηξα:
5.1
ε θάζε ζέαηξν φπνπ ν αξηζκφο ηνπ θνηλνχ ζην ακθηζέαηξν μεπεξλά ηνπο
500, ν ρψξνο ηεο ζθελήο (πνπ πεξηιακβάλεη εξγαζηήξηα, απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο,
παξαζθήληα, ελδπκαηνινγηθφ ή δσκάηηα δσγξαθηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεηηθά
κε ην ζέαηξν), πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απφ ην ακθηζέαηξν κε ηνίρν πξνζθελίνπ θαη
λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο δηαρσξηζηηθνχ ππξθαγηάο κε δείθηε ππξαληίζηαζεο
ηνπιάρηζην 30 ιεπηά. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζθελή θαη νη βνεζεηηθνί ρψξνη
δηαζέηνπλ απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ, ν ηνίρνο θαη ε θνπξηίλα ηνπ πξνζθήληνπ
πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηαρσξηζηηθφ απνθνπήο ηνπ θαπλνχ. Σα αλνίγκαηα ησλ
ππξάληνρσλ ηνίρσλ ηνπ πξνζθήληνπ πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη θαη λα ζθξαγίδνληαη
κε παζεηηθά ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο.
Θεαηξηθέο ζθελέο:
5.2
ε θάζε ζέαηξν φπνπ ν αξηζκφο ηνπ θνηλνχ μεπεξλά ηνπο 800, πξέπεη λα
πιεξνχληαη φια ηα πην θάησ:
α. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρψξνο ηεο ζθελήο μεπεξλά ηα 50 m 2, πξέπεη λα
εγθαζίζηαηαη ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ ζηε ςεπδνξνθή πάλσ απφ ηε ζθελή θαη ζε
φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα βνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
β. Να δηαζέηνπλ αλνίγκαηα εμαεξηζκνχ κε επηθάλεηα ηνπιάρηζην 5% απηήο ηνπ
δαπέδνπ ηεο ζθελήο θαη λα ηνπνζεηνχληαη ζην πςειφηεξν ζεκείν πάλσ απφ ην
θέληξν ηεο ζθελήο. Σν ζχζηεκα απηφ ηνπ εμαεξηζκνχ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε
ρεηξνθίλεηα κέζα αιιά ζπγρξφλσο θαη κε απηφκαην κεραληζκφ ελεξγνπνηεκέλν
απφ ηε ζεξκφηεηα θαη ηνλ θαπλφ.
Άιιεο κε Οηθηζηηθέο Οηθνδνκέο:
5.3
ηηο νηθνδνκέο απηνχ ηνπ ηχπνπ ρξήζεο αλήθνπλ νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
Γξαθεία, βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, εξγαζηήξηα, απνζήθεο θαη άιιεο κε νηθηζηηθέο
νηθνδνκέο φπσο ρψξνη ζηάζκεπζεο θαη ακαμνζηάζηα θιπ. Οη ηνίρνη θαη ηα δάπεδα
πνπ αθνινπζνχλ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη σο ηνίρνη θαη δάπεδα
ππξνδηακεξηζκάησλ:
α. Οπνηνζδήπνηε ηνίρνο θαη δάπεδν πνπ θαηαζθεπάδεηαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ην
κέγηζην εκβαδφλ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 9·
β. Αλεμάξηεηα ηνπ εκβαδνχ ηνπ θάζε νξφθνπ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε χςνο
δαπέδνπ πέξαλ ησλ 28 κέηξσλ, ν φξνθνο απηφο πξέπεη λα απνηειεί μερσξηζηφ
ππξνδηακέξηζκα κε κέγηζην εκβαδφλ ππξνδηακεξίζκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ
Πίλαθα 9. Γηα νηθνδνκέο πνπ έρνπλ χςνο δαπέδνπ κηθξφηεξν ησλ 28 κέηξσλ ην
θάζε ππξνδηακέξηζκα δελ πξέπεη λα θαηαιακβάλεη εκβαδφλ κεγαιχηεξν ησλ
ηηκψλ ηνπ Πίλαθα 9·
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γ. Γηα νηθνδνκέο πνπ έρνπλ χςνο δαπέδνπ κηθξφηεξν ησλ 28 κέηξσλ έλα
ππξνδηακέξηζκα δελ πξέπεη λα θαηαιακβάλεη πεξηζζφηεξν απφ 2 επίπεδα εθηφο
εμαηξέζεσλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Αξκφδηαο Αξρήο·
δ. Οπνηνδήπνηε δάπεδν ηνπ ηζνγείνπ εάλ ε νηθνδνκή δηαζέηεη έλα ή
πεξηζζφηεξα ππφγεηα·
ε. Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο ζε κηα νηθνδνκή (βιέπε Γηάγξακκα 5) πξέπεη λα
απνηεινχλ μερσξηζηά ππξνδηακεξίζκαηα ζχκθσλα κε ην κέγηζην εκβαδφλ πνπ
δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 9. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ππξνδηακέξηζκα δελ δηαζέηεη
απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ νχηε αλνίγκαηα ηα νπνία επηηξέπνπλ
απνηειεζκαηηθφ εγθάξζην εμαεξηζκφ:



Ζ είζνδνο ζε νπνηαδήπνηε δηαδξνκή δηαθπγήο, θιηκαθνζηάζηα ή
πξνζηαηεπκέλν
θξεάηην
αλειθπζηήξσλ,
πξέπεη
λα
είλαη
ππξνπξνζηαηεπκέλε κε έλα επηπιένλ πξνζάιακν ππξνπξνζηαζίαο.
Δγθαζίζηαηαη κεραληθφ ζχζηεκα απαγσγήο ηνπ θαπλνχ.
Γηαθεθνκκέλε γξακκή
παξνπζηάζεη
ππξνπξνζηαηεπόκελε
δηαδξνκή.

Φξεάηην
Αλειθπζηήξα

ε νηθνδνκέο πνπ δελ
ππάξρεη
ζύζηεκα
θαηαηνληζκνύ
λεξνύ
νύηε αλνίγκαηα πνπ
λα
επηηξέπνπλ
εγθάξζην
εμαεξηζκό
ηόηε ε είζνδνο ζε
ππξνπξνζηαηεπόκελν
θιηκαθνζηάζην
ή
αλειθπζηήξα
ζα
πξέπεη λα γίλεηε δηα
κέζνπ
ππξνπξνζηαηεπκέλεο
δηαδξνκήο.

Γηάγξακκα 5: Υώξνο ζηάζκεπζεο

Ππξνπξνζηαηεπόκελν
θιηκαθνζηάζην
Γξαθεηαθνί ρώξνη

Ππξνπξνζηαηεπόκελν
θιηκαθνζηάζην
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Τπφγεηα (Όιεο νη Οηθνδνκέο):
5.4
ε ππφγεηνπο ρψξνπο νη ηνίρνη θαη ηα δάπεδα πνπ αθνινπζνχλ πξέπεη λα
θαηαζθεπάδνληαη σο ηνίρνη θαη δάπεδα ππξνδηακεξηζκάησλ θαη λα είλαη ζχκθσλα κε
φια ηα πην θάησ:
α. νπνηνζδήπνηε ηνίρνο θαη δάπεδν πνπ θαηαζθεπάδεηαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ην
κέγηζην εκβαδφλ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 9·
β. Αλεμάξηεην ππξνδηακέξηζκα απνηειεί θάζε επίπεδν ζε βάζνο πέξαλ ησλ 5
κέηξσλ αλεμάξηεηα ην κέγηζηνπ εκβαδνχ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 9·
5.5
Απνζεθεπηηθφο ρψξνο κέζα ζε ππφγεην ρψξν πξέπεη λα απνηειεί
αλεμάξηεην ππξνδηακέξηζκα κε ειάρηζην δείθηε ππξαληίζηαζεο 30 ιεπηψλ
λννχκελνπ φηη ην εκβαδφλ δελ μεπεξλά ηα 20 η.κ. Ο δείθηεο ππξαληίζηαζεο
απμάλεηαη ζηα 60 ιεπηά φηαλ ην εκβαδφλ ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ μεπεξλά ηα 20
η.κ.
5.6
Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε ηνπνζέηεζε ησλ ππνζηαζκψλ ηεο Αξρήο
Ζιεθηξηζκνχ θαη ησλ δσκαηίσλ γελλεηξηψλ ζε ππφγεην ρψξν ηφηε απηνί δελ πξέπεη
λα ηνπνζεηνχληαη πέξαλ ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ ηνπ ππφγεηνπ ρψξνπ.
5.7
Υψξνη κε δηαθνξεηηθέο ρξήζεο ζε ππφγεηνπο ρψξνπο πξέπεη λα απνηεινχλ
αλεμάξηεηα ππξνδηακεξίζκαηα κε ηνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε
ηνλ Πίλαθα 10.
Κιηκαθνζηάζηα:
5.8
Κιηκαθνζηάζηα, εθηφο απφ εμσηεξηθά ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κηα απφζηαζε
αζθαιείαο (π.ρ. 1.8 κέηξα) πξέπεη λα απνηεινχλ αλεμάξηεηα ππξνδηακεξίζκαηα
απνθνπήο ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ θαπλνχ. Μέζα ζε απηά ηα θιηκαθνζηάζηα δελ
πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ηα δσκάηηα κεηξεηψλ ή ειεθηξνζηάζηα θαζψο επίζεο δελ
πξέπεη λα ππάξρνπλ αλνίγκαηα ψζηε λα πεξλνχλ ζσιήλεο, αγσγνί εμαεξηζκνχ,
θαιψδηα ππεξεζίαο, θαπλνδφρνη ή αγσγνί εμαεξηζκνχ κεραλεκάησλ θ.ιπ.
5.9
Σα θιηκαθνζηάζηα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη απφ φια ηα παξαθείκελα
ππξνδηακεξίζκαηα κε δηαρσξηζηηθά απνθνπήο ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ θαπλνχ θαη λα
δηαζέηνπλ ηνλ ίδην δείθηε ππξαληίζηαζεο κε απηφλ ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ
(βιέπε Κεθάιαην 4) πνπ ην απνηεινχλ θαη φρη ιηγφηεξν απφ 90 ιεπηά.
5.10 ε νηθνδνκέο φπνπ ην θιηκαθνζηάζην επεθηείλεηαη ζε ππφγεηνπο ρψξνπο ηφηε
ν δείθηεο ππξαληίζηαζεο ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ πξέπεη λα έρεη
ηνλ ίδην δείθηε ππξαληίζηαζεο κε απηψλ ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
ππνγείνπ πνπ ην απνηεινχλ (βιέπε Κεθάιαην 4) θαη φρη ιηγφηεξν απφ 90 ιεπηά.
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Καηαζθεπή Σνίρσλ θαη Γαπέδσλ Ππξνδηακεξηζκάησλ
5.11

Κάζε ηνίρνο θαη δάπεδν ππξνδηακεξίζκαηνο πξέπεη:

α. Να απνηειεί εκπφδην ζηελ εμάπισζε ππξθαγηάο αλάκεζα
ππξνδηακεξίζκαηα πνπ δηαρσξίδεη·
β. Να έρεη θαηάιιειν δείθηε ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 10.
5.12

ζηα

Σνίρνη ππξνδηακεξηζκάησλ

α. Σνίρνο ππξνδηακεξίζκαηνο κεηαμχ δχν νηθνδνκψλ ή ηνίρνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζρεκαηηζκφ μερσξηζηνχ κέξνπο ηεο νηθνδνκήο (έηζη ψζηε
λα γίλεηαη αλεμάξηεηε εθηίκεζε ηνπ ηνίρνπ απηνχ κε ζθνπφ λα θαζνξηζηεί ν
θαηάιιεινο δείθηεο ππξαληίζηαζεο) θαη νπνηνηδήπνηε άιινη ηνίρνη
ππξνδηακεξηζκάησλ πξέπεη λα είλαη ζπλερφκελνη θαζ‟ φιν ην χςνο ηεο
νηθνδνκήο·
β. Οη ηνίρνη ππξνδηακεξηζκάησλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληέρνπλ, ρσξίο λα
ράζνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο, ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο δνθνχ ή ηνπ δαπέδνπ πνπ
βξίζθεηαη απφ πάλσ:




Δίηε έρνληαο θαηάιιειε θαηαζθεπαζηηθή ιεπηνκέξεηα κεηαμχ ηνπ ηνίρνπ
θαη ηνπ δνθνχ ή ηνπ δαπέδνπ ε νπνία κπνξεί λα ππνζηεί ζπκπίεζε
ρσξίο λα ράζεη ν ηνίρνο ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο·
Δίηε ζρεδηάδνληαο ηνλ ηνίρν ψζηε λα αληηζηέθεηαη ζην επηπξφζζεην
θάζεην θνξηίν πνπ κπνξεί λα ππνζηεί κεηά απφ βχζηζε ηνπ δαπέδνπ
ζε ζπλζήθεο ππξθαγηάο θαη επνκέλσο λα δηαηεξεί ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ·
ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηνίρνη ππξνδηακεξηζκάησλ βξίζθνληαη ζην
θέληξν ηνπ δαπέδνπ κεηαμχ θνιψλσλ, ε πξνβιεπφκελε δηαθχκαλζε
κπνξεί λα ζεσξεζεί ζηα 40 ρηιηνζηά, εθηφο θαη εάλ κηα κηθξφηεξε ηηκή
κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί. Σν φξην ηεο δηαθχκαλζεο θνληά ζηηο θνιψλεο
κπνξεί λα κεησζεί γξακκηθά ζην κεδέλ.

Οη παξαπάλσ πξφλνηεο ζρεηηθά κε ηελ δηαθχκαλζε ησλ δαπέδσλ ζε ηνίρνπο
ππξνδηακεξηζκάησλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα νηθνδνκέο
δηαθνξεηηθώλ ρξήζεσλ όπνπ αλακέλεηαη ηκεκαηηθή νξηδόληηα θαη/ή
ζηαδηαθή εθθέλσζε·
γ. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο ηνίρνο ππξνδηακεξίζκαηνο ή έλα δάπεδν
ππξνδηακεξίζκαηνο έιζεη ζε επαθή κε έλαλ άιιν ηνίρν ππξνδηακεξίζκαηνο ή
εμσηεξηθφ ηνίρν, ε ζπλέλσζε πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ ππξαληίζηαζε ηνπ
ππξνδηακεξίζκαηνο·
δ. Έλαο ηνίρνο ππξνδηακεξίζκαηνο πξέπεη λα είλαη ζπλερφκελνο θαη λα
θαηαιήγεη ζην θάησ κέξνο ηεο νξνθήο ή ηνπ δαπέδνπ. Ζ έλσζε κεηαμχ ηνπ
ηνίρνπ θαη ηεο νξνθήο πξέπεη λα ζθξαγίδεηαη κε παζεηηθφ ζχζηεκα
ππξνπξνζηαζίαο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν αλάινγνο δείθηεο ππξαληίζηαζεο.
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Δάλ κηα ππξθαγηά εηζρσξήζεη ζηελ νξνθή θνληά ζηνλ ηνίρν
ππξνδηακεξίζκαηνο ππάξρεη ν θίλδπλνο λα εμαπισζεί ζηελ νξνθή ηνπ
παξαθείκελνπ ππξνδηακεξίζκαηνο. Γηα κείσζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, κία δψλε
πξνζηαζίαο ζηελ νξνθή πιάηνπο 1.50κ. ζε θάζε πιεπξά ηνπ ηνίρνπ πξέπεη
λα θαιχπηεηαη κε πιηθά ή ζπζηήκαηα πεξηνξηζκέλεο θαπζηφηεηαο, θαηεγνξίαο
BROOF(t4) (Δπξσπατθή Καηεγνξία), φπσο ππνδεηθλχεηαη ζην Γηάγξακκα 6 (Α) ·
ε. ε νηθνδνκέο ρακειφηεξεο απφ 11κ., κε ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο Ai, Aii, B, Γi
θαη Γii (θαηνηθίεο, γξαθεία ή ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ θαη ςπραγσγίαο) ε
εχθιεθηε θάιπςε ζαλίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ππφζηξσκα γηα ην
θάιπκκα ηεο νξνθήο, νη πιάθεο μπιφκαιινπ, ή νη μχιηλεο ιεπηνζαλίδεο
κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ πάλσ απφ ηνλ ηνίρν ππξνδηακεξίζκαηνο
δεδνκέλνπ φηη είλαη πιήξσο θαιπκκέλα κε θνλίακα ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ
ζην πιάηνο ηνπ ηνίρνπ [βιέπε Γηάγξακκα 6 (Β)].
ζη. Χο ελαιιαθηηθή ιχζε ζην (δ) ή ζην (ε) πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ν ηνίρνο
ππξνδηακεξίζκαηνο κπνξεί λα επεθηαζεί πάλσ απφ ηε γξακκή ηεο επηθάλεηαο
ηεο εμσηεξηθήο νξνθήο, ζε χςνο φρη ρακειφηεξν ησλ 500mm γηα λα
ζρεκαηίζεη έλα ζηεζαίν [βιέπε Γηάγξακκα 6 (Γ)].
δ. Χο ελαιιαθηηθή ιχζε ζην (δ), (ε) θαη ζην (ζη) πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, γηα
νηθνδνκή νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ρξήζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα πνπ έπεηηα απφ δνθηκή θαίλεηαη λα είλαη
απνηειεζκαηηθφ ζηελ απνηξνπή εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο ζηελ ζχλδεζε
κεηαμχ ηνπ ηνίρνπ θαη ηεο νξνθήο ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο.
Γηα κείσζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, κία δψλε πξνζηαζίαο ζηελ νξνθή πιάηνπο
1.5κ. ζε θάζε πιεπξά ηνπ ηνίρνπ πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε πιηθά ή ζπζηήκαηα
πεξηνξηζκέλεο θαπζηφηεηαο, θαηεγνξίαο BROOF(t4) (Δπξσπατθή Καηεγνξία),
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Α. Οικοδομή ή πςποδιαμέπιζμα ανεξάπηηηα ύτοςρ και σπήζηρ.

Σα πιηθά ή ην ζύζηεκα επηθάιπςεο ηεο
νξνθήο πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλεο
θαπζηόηεηαο,
Καηεγνξίαο
BROOF(t4)
(Δπξσπατθή Καηεγνξία), ηνπιάρηζηνλ γηα
ηελ απόζηαζε απηή.

Παζεηηθό
ζύζηεκα
κεηαμύ ηεο νξνθήο
ππξνδηακεξίζκαηνο.

ππξνπξνζηαζίαο
θαη ηνπ ηνίρνπ

Β. Οικιζηικέρ οικοδομέρ ή πςποδιαμεπίζμαηα.
Σα πιηθά ή ην ζύζηεκα επηθάιπςεο ηεο
νξνθήο πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλεο
θαπζηόηεηαο,
Καηεγνξίαο
BROOF(t4)
(Δπξσπατθή Καηεγνξία), ηνπιάρηζηνλ γηα
ηελ απόζηαζε απηή.

αλίδα (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε),
πιάθεο
μπιόκαιινπ
ή
μύιηλεο
ιεπηνζαλίδεο πξέπεη λα κεηαθέξνληαη
πάλσ από ηνλ ηνίρν δεδνκέλνπ όηη είλαη
πιήξσο θαιπκκέλεο κε θνλίαζκα ή άιιν
άθαπζην πιηθό ππξνθξαγκνύ.

Παζεηηθό
ζύζηεκα
κεηαμύ ηεο νξνθήο
ππξνδηακεξίζκαηνο.

Γ. ηηθαίο πάνυ από ηην οποθή.

Δπηθάλεηα νξνθήο
Σνπιάρηζην 500mm.

Οξνθή

Οξνθή

Σνίρνο ππξνδηακεξίζκαηνο

Γηάγξακκα 6: πλέλσζε ηνίρνπ ππξνδηακεξηζκάησλ κε νξνθή

ππξνπξνζηαζίαο
θαη ηνπ ηνίρνπ
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5.13

Γάπεδα ππξνδηακεξηζκάησλ

α. Σα δάπεδα ππξνδηακεξηζκάησλ πνπ δηαρσξίδνπλ ρψξνπο κε δηαθνξεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο ή δηαθνξεηηθέο ηδηνθηεζίεο πξέπεη λα θηάλνπλ κέρξη ηνλ
εμσηεξηθφ ηνίρν.
β. Σα δάπεδα ππξνδηακεξηζκάησλ ηνπ ππνγείνπ πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη
κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη απφ ην ρακειφηεξν δάπεδν ππξνδηακεξίζκαηνο πάλσ
απφ ην επίπεδν εδάθνπο.
γ. ε νηθνδνκέο κε θελφ ρψξν ππνδαπέδνπ αλάκεζα ζην έδαθνο θαη ην
ρακειφηεξν δάπεδν (βιέπε Γηάγξακκα 7), δελ είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη
ππξαληίζηαζε φηαλ πιεξνχληαη φιεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο. Γηαθνξεηηθά,
πξέπεη λα ηεξνχληαη νη δείθηεο ππξαληίζηαζεο πνπ ππνδεηθλχεη ν Πίλαθαο 10:




Σα θάζεηα ππξνδηαρσξηζηηθά θαη νη εμσηεξηθνί ηνίρνη επεθηείλνληαη
πξνο ηα θάησ ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο θαη θιείλνπλ ην θελφ·
Ζ πξφζβαζε είλαη δπλαηή κφλν γηα ζπληήξεζε πδξαπιηθψλ,
απνρεηεπηηθψλ θαη άιισλ ζηαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ·
Ο ρψξνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα απνζήθεπζε θαη δελ πεξηέρεη θακία
εγθαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θίλδπλν ππξθαγηάο, φπσο
κεραλέο ή ζεξκαληήξεο, εθηφο εάλ ε ππξθαγηά δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ
ππφινηπν ρψξν ηνπ ππνδαπέδνπ.

Με θαηνηθήζηκνο ρώξνο
όπνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη
ζαλ
απνζεθεπηηθόο
ρώξνο
νύηε
έρεη
εγθαηαζηάζεηο
πνπ
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ
αλάθιεμε ππξθαγηάο.

Πξόζβαζε κόλν γηα ζπληήξεζε
ππεξεζηώλ.

Γάπεδν ηζνγείνπ ην
νπνίν δελ ρξεηάδεηαη λα
έρεη
ππξαληίζηαζε
λννπκέλνπ
όηη
ν
θάζεηνο
δηαρσξηζκόο
(π.ρ. εζσηεξηθνί θαη
εμσηεξηθνί
ηνίρνη)
ζπλερίδνληαη
θαη
δηαθόπηνπλ
ην
ππνδάπεδν.
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Γηάγξακκα 7: Υώξνη Τπνδαπέδνπ

δ. ηελ ζπλέλσζε δαπέδνπ ππξνδηακεξίζκαηνο κε εμσηεξηθφ ηνίρν πνπ δελ
είλαη ππξάληνρνο (φπσο ην παινπέηαζκα-curtain walling) ν εμσηεξηθφο ηνίρνο
πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζην επίπεδν ηνπ νξφθνπ έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη ε θίλεζε
ηνπ ηνίρνπ καθξηά απφ ην δάπεδν φηαλ εθηεζεί ζε ζπλζήθεο ππξθαγηάο.
5.14 Αλνίγκαηα ζηνπο Σνίρνπο θαη ζηα Γάπεδα Ππξνδηακεξηζκάησλ
Σα αλνίγκαηα ζε έλαλ ηνίρν ή έλα δάπεδν ππξνδηακεξίζκαηνο (π.ρ. θνηλφο ηνίρνο
δχν ή πεξηζζφηεξσλ νηθνδνκψλ, ή ηνίρνο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ ζηελ ίδηα
νηθνδνκή) πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη:
α. ηα αλνίγκαηα ζπξψλ πνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε ππξαληίζηαζε ππξθαγηάο
θαη θαπλνχ θαη ηπγράλνπλ θαηάιιειεο θαη ζσζηήο εθαξκνγήο·
β. ηα αλνίγκαηα ζσιήλσλ, αγσγψλ εμαεξηζκνχ, θαπλνδφρσλ, αγσγψλ
ζπζθεπήο εμαεξηζκνχ ή αγσγψλ πνπ πεξηθιείνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα
ηκήκαηα ζπλδέζεσο ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ
9·
γ. Αγσγφο απφξξηςεο αθαζάξησλ κε εχθιεθηεο θαηαζθεπήο·
δ. Πξνζηαηεπφκελα θξεάηηα θαη αίζξηα ηα νπνία πιεξνχλ ηηο αλάινγεο
πξνυπνζέζεηο ππξνπξνζηαζίαο.

Πξνζηαζία αλνηγκάησλ θαη Ππξνθξαγκόο
5.15 Δάλ έλα ζηνηρείν, ην νπνίν έρεη σο ζθνπφ λα παξέρεη ππξνθξαγκφ,
ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθφ (π.ρ. πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ππξαληίζηαζεο φζνλ
αθνξά ζηελ αθεξαηφηεηα θαη ζηελ ππξνκφλσζε), ηφηε θάζε άξζξσζε, θάζε αηέιεηα
ζηελ εθαξκνγή ή άλνηγκα ην νπνίν επηηξέπεη ππεξεζίεο λα πεξλνχλ κέζα απφ ην
ζηνηρείν, πξνζηαηεχεηαη κε παζεηηθφ ζχζηεκα ππξνπξνζηαζίαο έηζη ψζηε ε
ππξαληίζηαζε ηνπ ζηνηρείνπ λα κελ ειαηηψλεηαη.
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5.16 Σα παζεηηθά ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο έρνπλ σο ζθνπφ λα
θαζπζηεξήζνπλ ην πέξαζκα ηεο ππξθαγηάο. Γεληθά ζπκβάιινπλ επηπιένλ ζηελ
θαζπζηέξεζε ηεο εμάπισζεο ηνπ θαπλνχ.
5.17 Αλνίγκαηα ζσιήλσλ: Οη ζσιήλεο νη νπνίεο δηαπεξλνχλ έλα ηνίρν ή δάπεδν
ππξνδηακεξίζκαηνο (εθηφο εάλ ν αγσγφο βξίζθεηαη ζε πξνζηαηεπκέλν θξεάηην) ή
δηαπεξλνχλ έλα νηθνδνκηθφ δηάθελν πξέπεη λα ζθξαγηζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα
αλάινγα ζπζηήκαηα παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο. Σν άλνηγκα γχξσ απφ ηηο ζσιήλεο
πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν.
5.18 Έλαο ζσιήλαο απφ κφιπβδν, ράιπβα, ραιθφ ή ηλνηζηκέλην ν νπνίνο εάλ
εθηεζεί ζε ζεξκνθξαζία 800°C, δελ ζα καιαθψζεη νχηε ζα ζπάζεη ζε ζεκείν πνπ νη
θιφγεο ή ηα θαπηά αέξηα λα δηαπεξάζνπλ ηνλ ηνίρν, θαη κε κέγηζηε δηάκεηξν ζσιήλα
160mm, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ρηηψλην ελφο άθαπζηνπ πεξηβιήκαηνο
ζχκθσλα κε ην Γηάγξακκα 8.

Γηάγξακκα 8: σιήλεο πνπ δηαπεξλνύλ ηνίρν ή δάπεδν ππξνδηακεξίζκαηνο (ρηηώλην)

5.19 πζηήκαηα Καηαλνκήο Αέξα (Αεξαγσγνί): Βιέπε Κεθάιαην 9, παξάγξαθνη
9.113-9.127. Σν άλνηγκα γχξσ απφ ηηο ζσιήλεο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ
κηθξφηεξν.
5.20

Καπλνδφρνη ή Καπλαγσγνί: Βιέπε Κεθάιαην 9, παξάγξαθνη 9.109-9.110.

5.21
9.92.

Οηθνδνκηθφ Γηάθελν θαη Ππξνθξαγκνί: Βιέπε Κεθάιαην 9, παξάγξαθνη 9.77-

Δηδηθέο Γηαηάμεηο
5.22 Ππξνπξνζηαηεπκέλν Φξεάηην: Σα θιηκαθνζηάζηα θαη άιια θξεάηηα ηα νπνία
πεξλνχλ απφ έλα ππξνδηακέξηζκα ζε άιιν πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα απφ ηελ
ππξθαγηά θαη/ή ηνλ θαπλφ.
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5.23 Σα αλνίγκαηα ζε δάπεδα θιηκαθνζηαζίσλ, αλειθπζηήξσλ, ζσιήλσλ θαη
αγσγψλ πξέπεη λα εζσθιείνληαη ζε έλαλ ππξνπξνζηαηεπκέλν θξεάηην ην νπνίν
πξέπεη λα έρεη ηνλ ίδην δείθηε ππξαληίζηαζεο (αθεξαηφηεηα, ππξνκφλσζε θαη φπνπ
απηφ εθαξκφδεηαη, επζηάζεηα-θέξνπζα ηθαλφηεηα) κε ην δάπεδν ππξνδηακεξίζκαηνο.
(βιέπε Γηάγξακκα 9).

Α-Πξνζηαηεπκέλν θξεάηην
(πεξηθιείεηαη από 3 ηνίρνπο
ππξνπξνζηνζηαζίαο θαη έλα
εμσηεξηθό ηνίρν)

Β-Πξνζηαηεπκέλν
θξεάηην (πεξηθιείεηαη
από 4 ηνίρνπο
ππξνπξνζηνζηαζίαο)

Γ-Πξνζηαηεπκέλν θξεάηην
ππεξεζηώλ (πεξηθιείεηαη από
4 ηνίρνπο
ππξνπξνζηνζηαζίαο)

Γηάγξακκα 9: Ππξνπξνζηαηεπκέλν Φξεάηην (Βιέπε επίζεο Γηάγξακκα 10)

Γηάγξακκα 10: Δμσηεξηθή πξνζηαζία θιηκαθνζηαζίνπ

5.24 Σν ππξνπξνζηαηεπκέλν θξεάηην πξέπεη λα απνηειεί εκπφδην ζηε εμάπισζε
ηεο ππξθαγηάο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ππξνδηακεξηζκάησλ, ηα νπνία ελψλνληαη κέζσ
ηνπ θξεαηίνπ, θαη πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθά πεξηνξηζκέλεο
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θαπζηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη νη ζσιήλεο λα δηαπεξάζνπλ ηνλ ηνίρν,
πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε βάζε ην Γηάγξακκα 8.
5.25 Οπνηνδήπνηε
εζσηεξηθφ
παινζηάζην
πνπ
παξέρεηαη
ζην
ππξνπξνζηαηεπκέλν θξεάηην πξέπεη λα έρεη ηνλ ίδην δείθηε ππξαληίζηαζεο
(αθεξαηφηεηα θαη ππξνκφλσζε) κε ηνλ ίδην ην θξεάηην.
5.26 Ζ ρξήζε θσηηζηηθνχ νξνθή ζε έλα ππξνπξνζηαηεπκέλν θξεάηην ην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θιηκαθνζηάζην, πξέπεη λα έρεη πεξηνξηζκέλε αλαθιεμηκφηεηα θαη
εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο, είηε ζηελ θάησ ή πάλσ επηθάλεηα.
5.27

Γελ πξέπεη λα ππάξρεη ζηέγαζε αηφκσλ ζε ππξνπξνζηαηεπκέλν θξεάηην.

5.28 Οη ζσιήλεο νη νπνίνη κεηαθέξνπλ πεηξέιαην ή αέξην θαη ην δίθηπν αγσγψλ
εμαεξηζκνχ δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ππξνπξνζηαηεπκέλν θξεάηην κε απηφ
ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ ή ηνπ αλειθπζηήξα (εθηφο ησλ ζσιήλσλ πνπ κεηαθέξνπλ ιάδη
σο κέξνο ελφο ιεηηνπξγηθνχ κεραληζκνχ ελφο πδξαπιηθνχ αλειθπζηήξα θαη εθηφο ηνπ
δηθηχνπ αγσγψλ εμαεξηζκνχ πνπ παξέρνληαη γηα ζθνπνχο ζπκπίεζεο ηνπ
θιηκαθνζηαζίνπ).
5.29 Σα κέζα εμαεξηζκνχ ππξνπξνζηαηεπκέλσλ θξεαηίσλ γηα απαγσγή θαπλνχ
πξέπεη λα παξέρνληαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ θξεαηίνπ σο εμήο:



5.30

γηα έλαλ ππξνπξνζηαηεπκέλν θξεάηην θιηκαθνζηαζίνπ – κφληκν
άλνηγκα εμαεξηζκνχ ρψξνπ 1 η.κ. θαη
γηα έλαλ ππξνπξνζηαηεπκέλν θξεάηην αλειθπζηήξα ή αλειθπζηήξεο
θαη θξεάηην ππεξεζίαο ζσιήλσλ – κφληκν άλνηγκα εμαεξηζκνχ 0.5 η.κ.
ή 10% ηεο επηθάλεηαο ηνπ γηα θάζε θξεάηην.

Οηθνδνκηθφ Γηάθελν θαη Ππξνθξαγκνί: Βιέπε Κεθάιαην 9, παξάγξαθνη 9.779.92.

Ππξνκεραληθή βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηεο ρεδηαζηηθήο Απόδνζεο ρεκαηηζκόο Ππξνδηακεξηζκάησλ
5.31 Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αλάπηπμε ζην ηξφπν ζρεδηαζκνχ ησλ νηθνδνκψλ, π.ρ.
εκπνξηθά θέληξα, ζηάδηα αζιεηηζκνχ, αεξνδξφκηα θιπ, θαη θπξίσο, νηθνδνκέο κε
αίζξην, πξνθάιεζαλ ηελ παξαδνζηαθή αλάγθε γηα αλαζεψξεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ
ππξνδηακεξηζκάησλ ζηηο νηθνδνκέο. Μηα βαζηθή έλλνηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ελ ιφγσ
νηθνδνκψλ είλαη ε παξνρή κεγάισλ αλνηρηψλ ρψξσλ, ζπρλά πνιχ κεγαιχηεξσλ
απφ ηα ζπκβαηηθά φξηα ζηα κεγέζε ππξνδηακεξηζκάησλ απηψλ ησλ ηχπσλ
νηθνδνκψλ.
5.32 ε ηέηνηεο νηθνδνκέο, ε αλάγθε γηα ζρεκαηηζκφ ππξνδηακεξηζκάησλ πξέπεη
λα ζεσξεζεί ζην πιαίζην κηαο γεληθήο ζηξαηεγηθήο ππξνπξνζηαζίαο ηεο νηθνδνκήο.
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5.33 Ζ πξνζέγγηζε ππξνκεραληθήο βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηεο ρεδηαζηηθήο
Απφδνζεο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ππξνδηακεξηζκάησλ απαηηείηαη γηα λα δνζνχλ ιχζεηο
ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο:
1. Ο ζρεκαηηζκφο ππξνδηακεξηζκάησλ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ
νηθνδνκή·
2. Πνηα είλαη ηα πηζαλά ζελάξηα ππξθαγηάο·
3. Πφζν κεγάιν κπνξεί λα είλαη έλα ππξνδηακέξηζκα·
4. Πνηνο είλαη ν δείθηεο ππξαληίζηαζεο ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ;
5.34 Οη απαληήζεηο ζηηο πξψηεο δχν εξσηήζεηο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ
ζηξαηεγηθή ππξνπξνζηαζίαο ηεο νηθνδνκήο.
5.35 ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη ζρεκαηηζκφ
ππξνδηακεξηζκάησλ (ν νπνίνο δελ είλαη πάληα αλαγθαίνο), ην κέγεζνο ησλ
ππξνδηακεξηζκάησλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζηξαηεγηθή ππξνπξνζηαζίαο παξά απφ
ηνπ πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ ζπζηάζεσλ, παξφηη απηέο κπνξεί λα παξέρνπλ ρξήζηκεο
νδεγίεο.
5.36 ρεκαηηζκφο ππξνδηακεξηζκάησλ θαη θαηαηνλεηήξεο: Ζ ηθαλφηεηα ησλ
θαηαηνλεηήξσλ λα πεξηνξίδνπλ κηα ππξθαγηά ζεκαίλεη φηη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ αχμεζε ζην κέγεζνο ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ θαη/ή λα
κεηψζνπλ ηνλ δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ.
Παξαδνζηαθά, επηηξέπεηαη ζηα κεγέζε ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ λα δηπιαζηάδνληαη ή
αθφκε θαη λα ηξηπιαζηάδνληαη φηαλ γίλεηαη εγθαηάζηαζε θαηαηνλεηήξσλ.
5.37 Γελ ππάξρεη έλδεημε πνπ λα ππνδεηθλχεη φηη ν δηπιαζηαζκφο ηνπ κεγέζνπο
ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο φπνπ παξέρνληαη νη θαηαηνλεηήξεο νδεγεί ζε πξνβιήκαηα.
Δληνχηνηο, κπνξεί λα είλαη αδηθαηνιφγεηα πεξηνξηζηηθφ λα ππάξρεη κηα ζπζρέηηζε
αλάκεζα ζηνπο θαηαηνλεηήξεο θαη ζην κέγεζνο ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο φηαλ, ζηελ
πξάμε, ππάξρνπλ πνιινί άιινη ιφγνη γηα ζρεκαηηζκφ ππξνδηακεξηζκάησλ θαη νη
ελδερφκελεο ζπλέπεηεο αζηνρίαο κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά.
5.38 Ζ ζρέζε κεηαμχ ζρεκαηηζκνχ ππξνδηακεξηζκάησλ θαη θαηαηνλεηήξσλ κπνξεί
λα αλαπηπρζεί σο κέξνο ζηξαηεγηθήο ππξνπξνζηαζίαο παξά ζαλ κηα ad hoc
δηθαηνινγία γηα κηα απνκνλσκέλε πηπρή ηεο ππξνπξνζηαζίαο.
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6.

ΔΞΑΠΛΩΖ ΣΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ Δ ΑΛΛΔ ΟΗΚΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ
ΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ Δ ΤΠΟΣΑΣΗΚΑ ΚΟΗΝΖ ΩΦΔΛΔΗΑ

Απαίηεζε:
Δμάπισζε ηεο Ππξθαγηάο ζε άιιεο Οηθνδνκέο θαη Πεξηνξηζκφο ηεο
Δπίδξαζεο ηεο ζε Τπνζηαηηθά Κνηλήο Χθειείαο.
i. Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη θαηά
ηξφπν ψζηε, λα απνηξέπεη ηελ εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο ζε άιιεο
νηθνδνκέο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ ζε
γεηηνληθέο νηθνδνκέο·
ii. Ζ Αξκφδηα Αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη φπσο κηα νηθνδνκή ζρεδηαζηεί
θαη θαηαζθεπαζηεί θαηά ηξφπν ψζηε, ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, λα
απνθεχγεηαη ε απψιεηα ππεξεζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ νη νπνίεο
είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο πξνο ηελ επεκεξία θαη αλάπηπμε ηεο
θνηλφηεηαο.
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Δηζαγσγή
Δίλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζηεί φηη κηα ππξθαγηά, ζε κηα νηθνδνκή, δελ
κπνξεί λα εμαπισζεί θαη λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο δεκηέο θαη επηπηψζεηο ζε κηα άιιε
γεηηνληθή νηθνδνκή.
6.1

Ζ δηαρσξηζηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ νηθνδνκψλ είλαη ν θαζνξηζηηθφο
παξάγνληαο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε εχθνιε εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο απφ ηελ κηα
ζηελ άιιε. Ο θππξηαθφο πνιενδνκηθφο λφκνο εμαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε απφζηαζε
κεηαμχ ησλ νηθνδνκψλ απφ ηα ζχλνξα ηνπ νηθνπέδνπ ή ηνπ ηεκαρίνπ. Δληνχηνηο,
κπνξεί λα ππάξμεη πεξαηηέξσ απαίηεζε απφ κέξνπο ηεο Αξκφδηαο Αξρήο, εάλ ε
απψιεηα ή ε θζνξά κηαο νηθνδνκήο απφ εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο, θξηζεί επηδήκηα
ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία, επεκεξία θαη αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο (π.ρ. ππνζηαηηθά
θνηλήο σθειείαο).
6.2

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε εμσηεξηθή φςε ηεο νηθνδνκήο (ηνίρνη θαη επηθάιπςε
νξνθήο) πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εκπνδίδεη ηελ εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο ηφζν ζε
γεηηνληθέο νηθνδνκέο φζν θαη ζηελ ίδηα ηελ νηθνδνκή κεηαμχ ησλ νξφθσλ θαη
δηαθνξεηηθψλ ππξνδηακεξηζκάησλ.
6.3

Πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο νη εμσηεξηθνί ηνίρνη θαη
νξνθέο (βιέπε Γηάγξακκα 11) πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
απνθεχγεηαη:
6.4

1. Κάζεηε Δμάπισζε ηεο ππξθαγηάο απφ ηνλ εμσηεξηθή φςε ηεο νηθνδνκήο
πξνο άιινπο νξφθνπο, ηδηνθηεζία, πεξηνπζία ή ππξνδηακέξηζκα·
2. Οξηδφληηα Δμάπισζε ηεο ππξθαγηάο απφ ζεξκηθή αθηηλνβνιία πξνο
γεηηνληθή νηθνδνκή, ηδηνθηεζία, πεξηνπζία, εμσηεξηθή δηαδξνκή δηαθπγήο
ή ππνζηαηηθφ θνηλήο σθειείαο (ππνινγηζκφο απξνζηάηεπησλ
αλνηγκάησλ).
Δμσηεξηθόο νξηδόληηνο θαη
θάζεηνο
ππξνδηαρσξηζκόο
(π.ρ. ζηεζαία θαη πξνεμνρέο).

Γηαρσξηζηηθό
ζηεζαίν
θαη
νξνθή
ππξνπξνζηαζίαο.

Πεξηνξηζκέλε
ρξήζε
εύθιεθησλ επελδύζεσλ
ζε εμσηεξηθνύο ηνίρνπο
θαη νξνθέο.
Απαηηνύκελε
ππξνπξνζηαζία.

Απνθπγή
θάζεηεο
εμσηεξηθήο εμάπισζεο ηεο
ππξθαγηάο ζηελ ίδηα ηελ
νηθνδνκή θαη πξνο άιιε
ηδηνθηεζία ή πεξηνπζία.
ύλνξν νηθνπέδνπ ή ηεκαρίνπ.
Διάρηζηε
ρξήζε
απξνζηάηεπησλ
αλνηγκάησλ.
Γηαρσξηζηηθή
απόζηαζε.

Απνθπγή
νξηδόληηαο
εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο
ιόγσ ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο
ε
νπνία
κπνξεί
λα
πξνθαιέζεη
θίλδπλν
ζε
γεηηνληθή νηθνδνκή.
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Γηάγξακκα 11: Δμσηεξηθνί ηνίρνη θαη νξνθέο

Ζ απαηηνχκελε ππξνπξνζηαζία, πξνο απνθπγή ηεο θάζεηεο θαη νξηδφληηαο
εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο
απαίηεζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, κπνξεί λα επηηεπρζεί κε
ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ πην θάησ:
6.5

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Γηαρσξηζηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ νξφθσλ θαη ππξνδηακεξηζκάησλ
ζηελ ίδηα ηελ νηθνδνκή·
Γηαρσξηζηηθή απφζηαζε κεηαμχ γεηηνληθψλ νηθνδνκψλ·
Ππξαληίζηαζε ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ·
Υξήζε πιηθψλ θαη επελδχζεσλ κε κεησκέλε αλαθιεμηκφηεηα θαη
εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο·
Πεξηνξηζκφο ζηα απξνζηάηεπηα εμσηεξηθά αλνίγκαηα·
Υξήζε ζηεζαίσλ θαη πξνεμνρψλ·
Σνπνζέηεζε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο ηχπνπ θαηαηνληζκνχ
λεξνχ.

Κάζεηε Δμσηεξηθή Δμάπισζε ηεο Ππξθαγηάο ζηελ ίδηα ηελ
Οηθνδνκή
Υξεηάδεηαη λα ιεθζεί ππφςε ε πξνζηαζία ζηελ θάζεηε εμάπισζε ηεο
ππξθαγηάο δηακέζνπ ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο φηαλ ηζρχνπλ θάπνηεο απφ ηηο πην
θάησ πξνυπνζέζεηο:
6.6
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1. Ππξνδηακεξίζκαηα ζε λνζειεπηήξηα, νηθνδνκέο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη
νηθηζηηθέο νηθνδνκέο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ην θνηλφ (π.ρ. μελνδνρεία,
μελψλεο, θνηηεηηθέο εζηίεο θιπ) φπνπ ην χςνο ηνπ ηειεπηαίνπ δαπέδνπ
μεπεξλά ηα 4 κέηξα·
2. Ππξνδηακεξίζκαηα ζε ππνζηαηηθά θαη ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
εκπνξηθνχο ζθνπνχο (π.ρ. θαηαζηήκαηα, εκπνξηθά θέληξα θιπ) φπνπ ην
χςνο ηνπ ηειεπηαίνπ δαπέδνπ μεπεξλά ηα 7 κέηξα·
3. Ππξνδηακεξίζκαηα ζε πνιπθαηνηθίεο δηακεξηζκάησλ φπνπ ην χςνο ηνπ
ηειεπηαίνπ δαπέδνπ μεπεξλά ηα 10 κέηξα·
4. Ππξνδηακεξίζκαηα ή ρψξνη άιιεο ηδηνθηεζίαο, πεξηνπζίαο θαη έλνηθνπ
φπνπ ην έλα ππξνδηακέξηζκα βξίζθεηαη πάλσ ζην άιιν (π.ρ. άιινο
φξνθνο).
Ζ απφζηαζε -α- αλνηγκάησλ ζε εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο, πνπ αλήθνπλ ζε
δηαθνξεηηθά ππξνδηακεξίζκαηα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,50 κ. (Γηάγξακκα 12).
6.7

α  1.5 μ.

α  1.5 μ.

Γηάγξακκα 12: Απόζηαζε αλνηγκάησλ ζε εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο

Ζ ίδηα ειάρηζηε απφζηαζε ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ππεξθείκελσλ
ππξνδηακεξηζκάησλ κεηαμχ ηνπ αλψηεξνπ ζεκείνπ ηνπ θάησ αλνίγκαηνο θαη ηνπ
θαηψηεξνπ ζεκείνπ ηνπ επάλσ αλνίγκαηνο, πξνζκεηξνχκελεο θαη ηεο πξνεμνρήο
πνπ παξεκβάιιεηαη (Γηάγξακκα 13).
6.8
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Καηαηνλεηήξαο
Πξνεμνρή (Ρ)
ηεζαίν (Η)

Γηάγξακκα 13: ηεζαίν, πξνεμνρή θαη θαηαηνλεηήξεο

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηνπο απνδεθηνχο ζπλδπαζκνχο ηεο
πξνεμνρήο („P‟) ηνπ δαπέδνπ θαη ηνπ χςνπο („H‟) ηνπ ζηεζαίνπ.
6.9

Πξνεμνρή
P (κ.)

Ύςνο ζηεζαίνπ
H (κ.)

0.0
0.5
0.8
1.1

1.5
1.0
0.5
0.0

Οη πξνεμνρέο θαη ηα ζηεζαία πξέπεη λα έρνπλ δείθηε ππξαληίζηαζεο
ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ απαηηνχκελν γηα ην πάησκα ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο. Σα
ζηεζαία πξέπεη λα είλαη ππξάληνρα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ελψ νη πξνεμνρέο κφλν
απφ ηελ θάησ πιεπξά.
6.10

Γηα νηθνδνκέο κε εμσηεξηθή επέλδπζε ηχπνπ παινπεηάζκαηνο (curtain
walling), δελ είλαη απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή ηνπ ζηεζαίνπ ή ηεο πξνεμνρήο ζε
πεξίπησζε φπνπ:
6.11

α.
β.

Οηθηζηηθέο νηθνδνκέο: Αλεμάξηεηεο νηθίεο κηαο ηδηνθηεζίαο (π.ρ. δελ
ππάξρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα ππξνδηακεξίζκαηα)·
Όηαλ παξέρεηαη απηφκαην ζχζηεκα θαηάζβεζεο ηχπνπ θαηαηνληζκνχ
λεξνχ (βιέπε Γηάγξακκα 13) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παζεηηθή
ππξνπξνζηαζία κεηαμχ ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ.
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Οξηδόληηα Δμάπισζε ηεο Ππξθαγηάο Μεηαμύ Οηθνδνκώλ
Ζ αθηηλνβνιία απνηειεί έλα απφ ηνπο κεραληζκνχο κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο ζε
κηα ππξθαγηά. Γηα λα κεησζεί ε αθηηλνβνινχκελε ξνή ζεξκφηεηαο ε νπνία κπνξεί λα
πξνθαιέζεη αλάθιεμε ζε εμσηεξηθέο επηθάλεηεο θαη επελδχζεηο κηαο άιιεο
νηθνδνκήο ή αλάθιεμε ησλ πεξηερνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ γεηηνληθήο
νηθνδνκήο, είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη θαηάιιειε δηαρσξηζηηθή απφζηαζε κεηαμχ
ησλ νηθνδνκψλ.
6.12

Λφγν ηνπ φηη δελ είλαη πάληα δπλαηφ λα γλσξίδεη θαλείο ηελ γεηηνληθή
νηθνδνκηθή αλάπηπμε, ε δηαρσξηζηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ νηθνδνκψλ κεηξηέηαη
απφ ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ κέρξη ζην ζχλνξν ηνπ νηθνπέδνπ.
Δληνχηνηο, ζε πεξίπησζε πνπ θαηαζθεπάδνληαη δχν ή πεξηζζφηεξεο νηθνδνκέο ζην
ίδην ηεκάρην, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα λνεηή γξακκή ζπλφξνπ(βιέπε
Γηάγξακκα 14) .
6.13

Γηάγξακκα 14: Ννεηή Γξακκή πλόξνπ

Ζ λνεηή γξακκή ζπλφξνπ κπνξεί λα απνηειεί ηελ κηζή απφζηαζε κεηαμχ δχν
πιεπξψλ γεηηνληθψλ νηθνδνκψλ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα παξάδεηγκα ζε
πεξηπηψζεηο πνιπθαηνηθηψλ θαη άιισλ νηθηζηηθψλ νηθνδνκψλ.
6.14

Οη εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο πξέπεη λα έρνπλ ηνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ Κεθαιαίσλ 4, 5 θαη ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ,
βαζηδφκελνη ζηνλ ηχπν ρξήζεο, ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο νηθνδνκήο θαη ηελ
δηαρσξηζηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ νηθνδνκψλ. Οπνηαδήπνηε επηθάλεηα ηεο
εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο ε νπνία δελ έρεη ηνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο ηφηε
απηή ε επηθάλεηα ζεσξείηαη ζαλ απξνζηάηεπην άλνηγκα.
6.15

Δίλαη αλακελφκελν φκσο λα ππάξρνπλ θαη αλνίγκαηα πάλσ ζε εμσηεξηθέο
ηνηρνπνηίεο, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ δείθηε ππξαληίζηαζε θαη απηφ
εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπο θαη ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Σα αλνίγκαηα απηά
θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα 15.
6.16
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Σνίρνο

Πξνζηαηεπφκελν
Κιηκαθνζηάζην

Ππξνδηακεξίζκαηνο

Κάηνςε
Σνίρνο Ππξνδηακεξίζκαηνο

Πάησκα
Ππξνδηακεξίζκαηνο

Τπφκλεκα:

Όςε

Γηάγξακκα 15: Διάρηζηα κεγέζε αλνηγκάησλ ζε εμσηεξηθνύο ππξάληνρνπο ηνίρνπο.

Ο ππνινγηζκφο ελφο απξνζηάηεπηνπ αλνίγκαηνο δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα πνπ θαιχπηεη έλα ππξνπξνζηαηεπκέλν θιηκαθνζηάζην.
6.17

Δάλ κηα εμσηεξηθή ηνηρνπνηία έρεη ηνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο αιιά
θαιχπηεηαη κε αλαθιέμηκε επέλδπζε ηφηε ην κηζφ ηεο επηθάλεηαο απηήο ηεο
ηνηρνπνηίαο ππνινγίδεηαη ζαλ απξνζηάηεπην άλνηγκα (βιέπε Γηάγξακκα 16), εθηφο
θαη εάλ απηή ε επέλδπζε έρεη αληίζηαζε ζηελ αλαθιεμηκφηεηα θαη ηελ εμάπισζε ηεο
ππξθαγηά ηεο Καηεγνξίαο B-s3d2, (ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή θαηεγνξηνπνίεζε
ησλ πιηθψλ βιέπε Κεθάιαην 9).
6.18
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Γηάγξακκα 16: ρέζε απξνζηάηεπηνπ αλνίγκαηνο θαη αλαθιέμηκεο επέλδπζεο ππξάληνρεο
ηνηρνπνηίαο

Ο Κππξηαθφο πνιενδνκηθφο θαλνληζκφο, παξαζέηεη ηηο ειάρηζηεο απνζηάζεηο
κεηαμχ ησλ πιεπξψλ ηεο νηθνδνκήο θαη ηνπ ζπλφξνπ ηνπ νηθνπέδνπ ή ηεκαρίνπ (π.ρ.
γξαθεία, ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, νηθηζηηθά ππνζηαηηθά θιπ ηνπιάρηζηνλ 3κ. θαη
βηνκεραλίεο, απνζεθεπηηθνί ρψξνη ηνπιάρηζηνλ 6κ. απφ ην ζχλνξν ηνπ νηθνπέδνπ ή
ηεκαρίνπ).
6.19

Τπνινγηζκόο Απξνζηάηεπησλ Αλνηγκάησλ
Πην θάησ παξνπζηάδεηαη κηα απιή κέζνδνο ππνινγηζκνχ4 ηνπ κέγηζηνπ
επηηξεπφκελνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ απξνζηάηεπησλ αλνηγκάησλ ζε ζρέζε κε ην
εκβαδφλ ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο θαη ηελ απφζηαζε ηεο νηθνδνκήο απφ ην ζχλνξν
ηνπ νηθνπέδνπ ή ηνπ ηεκαρίνπ.
ηνλ ππνινγηζκφ ιακβάλεηαη ππφςε ην εκβαδφλ νιφθιεξεο ηεο εμσηεξηθήο
επηθάλεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλνηγκάησλ (π.ρ. πιεπξάο ηεο νηθνδνκήο
ή ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο ηεκαρίνπ), λννπκέλνπ φηη ε νηθνδνκή δελ βξίζθεηαη ζε
απφζηαζε κηθξφηεξε ηνπ 1 κέηξνπ απφ ην ζχλνξν. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νη
πξφλνηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 15 ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη.
6.20

Δάλ κηα εμσηεξηθή ηνηρνπνηία έρεη ηνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο αιιά
θαιχπηεηαη κε αλαθιέμηκε επέλδπζε ηφηε ην κηζφ ηεο επηθάλεηαο απηήο ηεο
ηνηρνπνηίαο ππνινγίδεηαη ζαλ απξνζηάηεπην άλνηγκα (βιέπε Γηάγξακκα 16), εθηφο
θαη εάλ απηή ε επέλδπζε έρεη αληίζηαζε ζηελ αλαθιεμηκφηεηα θαη ηελ εμάπισζε ηεο
ππξθαγηά ηεο Καηεγνξίαο B-s3d2, (ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή θαηεγνξηνπνίεζε
ησλ πιηθψλ βιέπε Κεθάιαην 9).
6.21

4

BRE187 External fire spread: Building separation and boundary distances. Fire Research Station 1991.

2103

Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ πνζνζηνχ
απξνζηάηεπηνπ αλνίγκαηνο ιήθζεθε ππφςε ε ηηκή ησλ 12.5kw/m2 ζαλ ε κέγηζηε
αθηηλνβνινχκελε ξνή ζεξκφηεηαο πνπ δέρεηαη ε εμσηεξηθή επηθάλεηα άιιεο
νηθνδνκήο (ηα 12.5kw/m2 αλαθέξνληαη ζε αθηηλνβνινχκελε ξνή ζεξκφηεηαο πνπ
απαηηείηαη γηα λα πξνθαιέζεη αλάθιεμε ζε πιηθά ή επελδχζεηο άιισλ γεηηνληθψλ
νηθνδνκψλ).
6.22

Δάλ ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηεο νηθνδνκήο θαη ηνπ
ζπλφξνπ ηνπ νηθνπέδνπ ή ηνπ ηεκαρίνπ είλαη γλσζηή ηφηε ην ζπλνιηθφ κέγηζην
επηηξεπφκελν πνζνζηφ απξνζηάηεπηνπ αλνίγκαηνο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε:
6.23


 

A  


2

Όπνπ: Α = Μέγηζην ζπλνιηθφ επηηξεπφκελν πνζνζηφ απξνζηάηεπηνπ αλνίγκαηνο
Ρ = Απφζηαζε κεηαμχ ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηεο νηθνδνκήο θαη ηνπ
ζπλφξνπ ηνπ νηθνπέδνπ ή ηεκαρίνπ.
Φ = πληειεζηήο απφ ηνλ Πίλαθα 11.
Π = Πιάηνο ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηεο νηθνδνκήο.
Τ = Ύςνο ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηεο νηθνδνκήο.
Τ/Ρ εάλ „Τ‟ κεγαιχηεξν
απφ „Π‟

πληειεζηήο „Φ‟
Οηθνδνκέο κε Αξγφ
θαη Μέηξην ξπζκφ
αλάπηπμεο
i
ππξθαγηάο
(α)

Οηθνδνκέο κε Σαρχ
θαη Δμαηξεηηθά ηαρχ
ξπζκφ αλάπηπμεο
ii
ππξθαγηάο
(β)

1.0*

-

1.0

1.5*

0.67

0.98

2

0.66

0.95

3

0.62

0.89

4

0.57

0.82

6

0.50

0.71

0.44

0.63

0.40

0.57

ή
Π/Ρ εάλ „Τ‟ κηθξφηεξν
απφ „Π‟

8
10

#

Πίλαθαο 11: πληειεζηήο ‘Φ’

Δπεμήγεζε:
i θαη ii

Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ππξθαγηάο (βιέπε Πίλαθα 37-Κεθάιαην 12) ζε ζρέζε κε ηνλ ηχπν ηεο
νηθνδνκήο παξνπζηάδεηαη ζηελ ηήιε 6 ζαλ Πξνθίι Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο ζηνπο Πίλαθεο 38-42
ζην Κεθάιαην 12. Γηα παξάδεηγκα φπνπ ζηελ ηήιε 6 αλαγξάθεηαη Α,Β,Γ,Γ ή Δ1/2/3 ή 4
ζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο ηεο νηθνδνκήο Α,Β,Γ,Γ ή Δ κε έλα Αξγφ (1), Μέηξην (2), Σαρχ
(3) ή Δμαηξεηηθά Σαρχ (4) ξπζκφ αλάπηπμεο ππξθαγηάο. Γηα λα θαζνξηζηεί ν ζπληειεζηήο „Φ‟
απφ ηνλ Πίλαθα 11 ζα πξέπεη πξψηα λα εμαθξηβσζεί ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ππξθαγηάο γηα
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ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν ρξήζεο ηεο νηθνδνκήο απφ ηελ ηήιε 6-Πξνθίι Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο
ησλ Πηλάθσλ 38-42 ζην Κεθάιαην 12.
*

Σηκέο κηθξφηεξεο απφ 1.0 γηα νηθνδνκέο κε Αξγφ θαη Μέηξην ξπζκφ αλάπηπμεο ππξθαγηάο ή 1.5
γηα Σαρχ θαη Δμαηξεηηθά Σαρχ ξπζκφ αλάπηπμεο ππξθαγηάο ην κέγηζην πνζνζηφ
απξνζηάηεπηνπ αλνίγκαηνο Α = 1 ή 100%.

#

Γηα ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ 10 ην κέγηζην επηηξεπφκελν πνζνζηφ απξνζηάηεπηνπ αλνίγκαηνο
ππνινγίδεηαη ζαλ ε κεγαιχηεξε ηηκή κεηαμχ Α=0.6(Ρ/Π) θαη Α=0.6(Ρ/Τ) γηα Αξγφ θαη Μέηξην
ξπζκφ αλάπηπμεο ππξθαγηάο θαη
ε κεγαιχηεξε ηηκή κεηαμχ Α=0.3(Ρ/Π) θαη Α=0.3(Ρ/Τ) γηα Σαρχ θαη Δμαηξεηηθά Σαρχ ξπζκφ
αλάπηπμεο ππξθαγηάο.

εκεηψζεηο:


Δάλ ην πιάηνο („Π‟) θαη ην χςνο („Τ‟) είλαη κεγαιχηεξα απφ 140 κέηξα ηφηε
ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή ησλ 140 κέηξσλ.



Όπνπ Α = 1 ή πεξηζζφηεξν ηφηε απηφ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 100% απξνζηάηεπηνπ
αλνίγκαηνο.



Ο ζπληειεζηήο „Φ‟ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ηελ κέζνδν ηεο απιήο αλαινγίαο
κεηαμχ ησλ ελδηάκεζσλ ηηκψλ ηνπ „Τ/Ρ‟ ή „Π/Ρ‟.

Παξαδείγκαηα:
1. Τπνινγίζηε ην κέγηζην ζπλνιηθό επηηξεπόκελν πνζνζηό απξνζηάηεπηνπ αλνίγκαηνο γηα νηθνδνκή
γξαθείσλ ελόο ππξνδηακεξίζκαηνο ε νπνία έρεη ύςνο 12 κέηξα, πιάηνο 21 κέηξα θαη απέρεη από ην
ζύλνξν ηνπ νηθνπέδνπ ή ηεκαρίνπ 3 κέηξα.
ύκθσλα κε ηελ ηήιε 6 ηνπ Πίλαθα 38 (Κεθάιαην 12) ηα θηίξηα γξαθείσλ έρνπλ πξνθίι
θηλδύλνπ ππξθαγηάο Αi2 πνπ ζεκαίλεη Μέηξην (2) ξπζκό αλάπηπμεο ηεο ππξθαγηάο νπόηε
ρξεζηκνπνηείηαη ε ζηήιε (α) ζηνλ Πίλαθα 11 ώζηε λα ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο ‘Φ’.
ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην πιάηνο είλαη κεγαιύηεξν από ην ύςνο νπόηε Π/Ρ=21/3=7 θαη
ν ζπληειεζηήο ‘Φ’ ζύκθσλα ηεο ζηήιεο (α),
Φ= 0.47.
Σν πνζνζηό απξνζηάηεπηνπ αλνίγκαηνο Α:
2

2


 3 
 


40.74

 0.47 
A


 0.16

12 x 21
252
Σν κέγηζην ζπλνιηθό επηηξεπόκελν πνζνζηό απξνζηάηεπηνπ αλνίγκαηνο είλαη 16% πνπ
αλαινγεί ζε 0.16 x 12 x 21 = 40 η.κ.
2. Τπνινγίζηε ην κέγηζην ζπλνιηθό επηηξεπόκελν πνζνζηό απξνζηάηεπηνπ αλνίγκαηνο ζε θηίξην
βηβιηνζήθεο ε νπνία δηαηξείηαη ζε δύν ίζα ππξνδηακεξίζκαηα θαη ηα νπνία έρνπλ ύςνο 6 κέηξα, πιάηνο
30 κέηξα ην θάζε έλα. Σν θηίξην απέρεη από ην ζύλνξν ηνπ νηθνπέδνπ ή ηεκαρίνπ 3 κέηξα.
ύκθσλα κε ηελ ηήιε 6 ηνπ Πίλαθα 39 (Κεθάιαην 12) ην θηίξην βηβιηνζήθεο έρεη πξνθίι
θηλδύλνπ ππξθαγηάο Β3 πνπ ζεκαίλεη Σαρύ (3) ξπζκό αλάπηπμεο ηεο ππξθαγηάο νπόηε
ρξεζηκνπνηείηαη ε ζηήιε (β) ζηνλ Πίλαθα 11 ώζηε λα ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο ‘Φ’.
ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην πιάηνο είλαη κεγαιύηεξν από ην ύςνο νπόηε Π/Ρ=30/3=10
θαη ν ζπληειεζηήο ‘Φ’ ζύκθσλα ηεο ζηήιεο (β),
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Φ= 0.57.
Σν πνζνζηό απξνζηάηεπηνπ αλνίγκαηνο Α:
2


 

A



2

 3 


27.70
 0.57 

 0.153
6 x30
180

Σν κέγηζην ζπλνιηθό επηηξεπόκελν πνζνζηό απξνζηάηεπηνπ αλνίγκαηνο είλαη 15.3% πνπ
αλαινγεί ζε 0.153 x 6 x 30 = 27.70 η.κ. ην θάζε ππξνδηακέξηζκα.

Απηφκαην χζηεκα Καηάζβεζεο: ε νηθνδνκέο φπνπ ππάξρεη απηφκαην
ζχζηεκα θαηάζβεζεο ηχπνπ θαηαηνληζκνχ λεξνχ ην κέγηζην πνζνζηφ
απξνζηάηεπηνπ αλνίγκαηνο κπνξεί λα δηπιαζηαζηεί.
6.24

ε πεξίπησζε πνπ ε νηθνδνκή βξίζθεηαη θνληά ζε παξαθείκελεο ππεξεζίεο
θνηλήο σθειείαο θαη εγθαηαζηάζεηο φπνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επεκεξία
θαη αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο, ε πηζαλφηεηα εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο κπνξεί λα
πεξηνξηζηεί:
6.25

i.

ειαηηψλνληαο ηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ πνπ βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηηο
εγθαηαζηάζεηο θαη ε νπνία δελ είλαη ππξάληνρε·

ii.

ην κέγηζην εκβαδφλ ησλ αλνηγκάησλ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ πην θάησ
πίλαθα·

iii.

Διάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ ηεο
πιεπξάο ηεο νηθνδνκήο θαη ηνπ
ζπλφξνπ ηνπ νηθνπέδνπ (κέηξα)

Μέγηζην ζπλνιηθφ εκβαδφλ
απξνζηάηεπησλ αλνηγκάησλ
(η.κ)

1.0
3.0
6.0
9.0

3
10
30
70

εγθαζηζηψληαο απηφκαην ζχζηεκα θαηάζβεζεο ηχπνπ θαηαηνληζκνχ
λεξνχ εάλ ηα δχν πην πάλσ ζεκεία δελ ηθαλνπνηνχληαη.

Δμσηεξηθή Σνηρνπνηία
Ζ εμσηεξηθή φςε ηεο ηνηρνπνηίαο δελ πξέπεη λα απνηειεί κέζν γηα ηαρεία
εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο. Δθηφο απφ ηνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο πνπ
πξέπεη λα δηαζέηεη κηα εμσηεξηθή ηνηρνπνηία, ζα πξέπεη επίζεο ηα πιηθά επέλδπζεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα πιεξνχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζχκθσλα κε ην Πίλαθα 12.
6.26

Τιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζεξκνκφλσζε ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο
ζα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλεο αλαθιεμηκφηεηαο, εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο θαη
6.27
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λα κελ παξάγνπλ ηνμηθφ θαπλφ, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ πιηθά επέλδπζεο ζε
λνζειεπηήξηα, νηθηζηηθέο κνλάδεο, θηίξηα πνιπθαηνηθηψλ θαη νπνηνζδήπνηε νηθνδνκέο
κε χςνο ηειεπηαίνπ δαπέδνπ πέξαλ ησλ 10 κέηξσλ.
Απφζηαζε απφ ην ζχλνξν ηνπ νηθνπέδνπ ή ηεκαρίνπ

Ύςνο ηειεπηαίνπ
δαπέδνπ (κέηξα)
Μηθξφηεξν ησλ 10
κέηξσλ
Μεγαιχηεξν ησλ 10
κέηξσλ

<2 κέηξα

2-6 κέηξα

>6 κέηξα

Καηεγνξία Α1 ή Α2#
S3,d2
Καηεγνξία Α1 ή Α2#
S3,d2

Καηεγνξία B-S3,d2
ή θαιχηεξε*
Καηεγνξία B-S3,d2
ή θαιχηεξε*

Υσξίο απαίηεζε
Καηεγνξία C-S3,d2
ή θαιχηεξε

# Δθηφο γηα θηίξηα γξαθείσλ θαη ηδησηηθψλ θαηνηθηψλ φπνπ ε θαηεγνξία αλαθιεμηκφηεηαο θαη εμάπισζεο ηεο
ππξθαγηάο κπνξεί λα κεησζεί ζηα Β-S3,d2 θαη C-S3,d2 αληίζηνηρα.
Γηα νηθηζηηθέο νηθνδνκέο (π.ρ. πνιπθαηνηθίεο, μελνδνρεία, μελψλεο, θνηηεηηθέο εζηίεο θιπ), ρψξνη
ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, λνζειεπηήξηα, νηθνδνκέο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ππνζηαηηθά θαη ρψξνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο (π.ρ. θαηαζηήκαηα, εκπνξηθά θέληξα θιπ), ζα πξέπεη λα έρνπλ
θαιχηεξε θαηεγνξία σο πξνο ηελ παξαγσγή θαπλνχ θαη ζηαγνληδίσλ ππξθαγηάο φπσο S1 θαη d0.

Πίλαθαο 12: Καηεγνξηνπνίεζε Δπηθαλεηαθήο Δμάπισζεο Ππξθαγηάο ζε Δμσηεξηθέο Σνηρνπνηίεο

Δπηζηξώζεηο Οξνθώλ
Οη επηζηξψζεηο νξνθψλ πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιειε θαηεγνξηνπνίεζε
επηθαλεηαθήο εμάπισζεο ππξθαγηάο ζχκθσλα κε ην Πίλαθα 13 πην θάησ θαη ην
πξφηππν EN 13501 – 5:2005 κε βάζε ηελ απφζηαζε απφ ην ζχλνξν ηνπ νηθνπέδνπ
ή ηεκαρίνπ.
6.28

Καηεγνξηνπνίεζε
Δπηθαλεηαθήο
Αλαθιεμηκόηεηαο θαη
Δμάπισζεο
Ππξθαγηάο ζε Οξνθέο
ζύκθσλα κε ην
πξόηππν ΔΝ 135015:2005

Διάρηζηε απόζηαζε από ην ζύλνξν ηνπ νηθνπέδνπ ή ηεκαρίνπ

BROOF (t4)

Υσξίο πεξηνξηζκφ

CROOF (t4)

Σνπιάρηζην 3 κέηξα

(1)

DROOF (t4)

Σνπιάρηζην 6 κέηξα

(2)

EROOF (t4)

Σνπιάρηζην 6 κέηξα

(2)

FROOF (t4)

Σνπιάρηζην 12 κέηξα

Τπφκλεκα:
(1)
(2)

Γελ επηηξέπεηαη γηα νηθηζηηθέο νηθνδνκέο, λνζειεπηήξηα θαη ππνζηαηηθά ζπλάζξνηζεο
θνηλνχ.
Γελ επηηξέπεηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο νηθνδνκέο φπσο Οηθηζηηθέο, βηνκεραλίεο,
απνζήθεο θαη άιιεο κε νηθηζηηθέο νηθνδνκέο αλεμάξηεηα ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαη
νπνηαδήπνηε νηθνδνκή πνπ ππεξβαίλεη ηα 1500 θπβηθά κέηξα ζε φγθν.

Πίλαθαο 13: Καηεγνξηνπνίεζε Δπηθαλεηαθήο Αλαθιεμηκόηεηαο θαη Δμάπισζεο Ππξθαγηάο ζε Οξνθέο
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Δπηπιένλ Πξόλνηεο
Φσηαγσγνί
Οη θσηαγσγνί λα θαηαζθεπάδνληαη κε πιηθά πνπ λα έρνπλ δείθηε
ππξαληίζηαζεο ηνπιάρηζηνλ κηα ψξα.
6.29

Όηαλ κέζα ζηνλ θσηαγσγφ αλνίγνπλ κφλν παξάζπξα απνρσξεηεξίσλ θαη
ινπηξψλ, λα έρεη ειάρηζηε δηάζηαζε 1.2 κ. θαη ην εκβαδφλ ηνπ δελ πξέπεη λα είλαη
ιηγφηεξν ησλ 4.5 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ.
6.30

Όηαλ κέζα ζηνλ θσηαγσγφ αλνίγνπλ θνπδίλεο, ππλνδσκάηηα ή νπνηνζδήπνηε
άιινο θαηνηθήζηκνο ή κε ρψξνο ην εκβαδφλ ηνπ θσηαγσγνχ δελ πξέπεη λα είλαη
ιηγφηεξν ησλ 16 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Όζνλ αθνξά ηηο απνζηάζεηο ησλ αλνηγκάησλ
απφ ηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο κέζα ζε απηφλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο
πξφλνηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ (π.ρ. απφζηαζε αλνηγκάησλ ζε εμσηεξηθέο
ηνηρνπνηίεο-Γηάγξακκα 12 θαη 13).
6.31

Όινη νη θσηαγσγνί λα δηαζέηνπλ άλνηγκα γηα κφληκν θπζηθφ αεξηζκφ ηφζν
ζηελ αθεηεξία ηνπο φζν θαη ζην πην ςειφ ηνπο ζεκείν κε ειάρηζηε δηάζηαζε 0.5 κ.
θαη ειάρηζην εκβαδφλ 1.5 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ.
6.32
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7.

ΔΚΚΔΝΩΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ

Απαίηεζε:
Δθθέλσζε Έθηαθηεο Αλάγθεο ζε Πεξίπησζε Ππξθαγηάο:
i. Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη κε
ηθαλνπνηεηηθέο πξφλνηεο ππξνπξνζηαζίαο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
αζθαιήο εθθέλσζε ησλ ρξεζηψλ ηεο νηθνδνκήο ζε αζθαιέο ρψξν
καθξηά απφ ηελ νηθνδνκή. Οη νδεχζεηο δηαθπγήο πξέπεη λα
παξακέλνπλ αζθαιείο θαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα
πνπ ρξεηάδνληαη θαη λα είλαη αληηιεπηέο θαη πξνζπειάζηκεο απ‟
φινπο ηνπο ρξήζηεο. Ζ ρξήζε, νη δηαζηάζεηο ηεο νηθνδνκήο θαη νη
θπζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν
ζρεδηαζκνχ, ηε δηαζηαζηνιφγεζε, θαζψο θαη ηε ζέζε ησλ νδεχζεσλ
δηαθπγήο·
ii. Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη κε
επαξθείο πξφλνηεο γηα έγθαηξε αλίρλεπζε θαη πξνεηδνπνίεζε
ππξθαγηάο θαη κε ηθαλνπνηεηηθέο νδεχζεηο δηαθπγήο πνπ λα
επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηεο νηθνδνκήο λα θαηεπζπλζνχλ ζε
αζθαιέο ρψξν καθξηά απφ ηελ νηθνδνκή, άκεζα ή δηακέζνπ
ππξνπξνζηαηεπκέλνπ ηκήκαηνο·
iii. Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν λα εγθαζίζηαληαη θαηάιιεια κέζα γηα
αλίρλεπζε θαη πξνεηδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ζε πεξίπησζε
ππξθαγηάο. Σν είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εμαξηεζεί απφ ην επίπεδν
θηλδχλνπ ππξθαγηάο πνπ παξνπζηάδεη ε νηθνδνκή·
iv. Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν νη νδεχζεηο δηαθπγήο λα ζρεδηάδνληαη θαη λα
θαηαζθεπάδνληαη κε ηξφπν ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πηζαλφηεηα
ηαπηφρξνλεο αληίζεηεο θίλεζεο κεηαμχ ησλ νκάδσλ δηάζσζεο θαη
θαηάζβεζεο θαη ησλ ρξεζηψλ ηεο νηθνδνκήο.
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Δηζαγσγή
Οη ρξήζηεο ησλ νηθνδνκψλ είλαη νη πιένλ ππεχζπλνη γηα ηελ ππξνπξνζηαζία
ησλ ρψξσλ ηνπο. Δίλαη απηνί πνπ ειέγρνπλ ην ππξνζεξκηθφ θνξηίν, ηηο πηζαλέο
πεγέο αλάθιεμεο, ηελ πξνζβαζηκφηεηα πξνο ηηο νδεχζεηο δηαθπγήο θαη ηα κέηξα
πνπ ιακβάλνληαη ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο.
7.1

θνπφο είλαη λα δνζνχλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηνπο ζρεδηαζηέο θαη
θαηαζθεπαζηέο κηαο νηθνδνκήο, ψζηε λα παξαδψζνπλ έλα αζθαιέο ππνζηαηηθφ πνπ
λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δηαρεηξίδνληαη έλα επεηζφδην ππξθαγηάο ρσξίο λα
ππάξρνπλ ηξαπκαηηζκνί, απψιεηεο δσήο θαη πεξηνπζίαο. Ο ζρεδηαζκφο γηα απνθπγή
ησλ πην πάλσ δελ πξέπεη λα εμππαθνχεη παξάινγεο πξνυπνζέζεηο δηαρείξηζεο ή
παξάινγνπο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ ππνζηαηηθνχ.
7.2

Σν ζπγθεθξηκέλν Κεθάιαην παξαζέηεη ηηο ζρεδηαζηηθέο πξφλνηεο θαη κέζα πνπ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο νηθνδνκήο ψζηε λα δηαθχγνπλ
ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ηνπο, ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο.

7.3

Γεληθή Πξνζέγγηζε
Τπάξρνπλ δχν ζρεδηαζηηθέο πξνζεγγίζεηο ππξνπξνζηαζίαο πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα ηθαλνπνηεζεί ε απαίηεζε ηνπ Νφκνπ θαη αθνξά ηελ
„Δθθέλσζε Έθηαθηεο Αλάγθεο ζε Πεξίπησζε Ππξθαγηάο‟.
7.4

1.
2.

ρεδηαζκφο κε βάζε Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ Οδεγίεο
ρεδηαζκφο κε βάζε ηελ ρεδηαζηηθή Απφδνζε (ππξνκεραληθή)

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο ζ' έλα θηίξην είλαη ε
επίηεπμε αζθαινχο εθθέλσζεο φισλ ησλ ελνίθσλ, ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. Οη
νδεχζεηο δηαθπγήο πξέπεη λα παξακέλνπλ αζθαιείο θαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηε
ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ρξεηάδνληαη θαη λα είλαη ζαθψο αληηιεπηέο θαη πξνζπειάζηκεο
απ' φινπο ηνπο ρξήζηεο. Ζ ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη νη αλάγθεο ησλ ελνίθσλ θαζνξίδνπλ
ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ, ηελ δηαζηαζηνιφγεζε, θαζψο θαη ηε ζέζε ησλ νδεχζεσλ
δηαθπγήο.
7.5

Πεξηγξαθηθνύ Σύπνπ Οδεγίεο
Οη πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ νδεγίεο ζην ζπγθεθξηκέλν Κεθάιαην θαηαλέκνληαη ζε
9 βήκαηα ηα νπνία εμεγνχλ ηνλ ηξφπν φπνπ κηα νηθνδνκή κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηα
απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ππξνπξνζηαζίαο έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νδεχζεηο δηαθπγήο κε αζθάιεηα.
7.6
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Βήκα 1 – Υαξαθηεξηζηηθά Οηθνδνκήο θαη Υξεζηώλ
Αξρηθά είλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξηζηεί ε ρξήζε ηεο νηθνδνκήο. ε πεξίπησζε
πνπ ε νηθνδνκή πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξν απφ έλαλ ηχπν ρξήζεο, πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε νη πξφλνηεο ηνπ Κεθαιαίνπ 5, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζρεκαηηζκφ
ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ. ε πεξίπησζε, πνπ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο, ε νηθνδνκή
ρξεηάδεηαη λα ρσξηζηεί ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ρξήζεο, ηα κέηξα εθθέλσζεο γηα
θάζε ηχπν ρξήζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε μερσξηζηά.

7.7

Ζ ρξήζε ηεο νηθνδνκήο ή ηκήκαηνο ηεο νηθνδνκήο πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζε
ζρέζε κε ηνπο Πίλαθεο 38-42 ζην Κεθάιαην 12. Οη πίλαθεο απηνί παξέρνπλ
πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνλ Ρπζκφ Αλάπηπμεο ηεο Ππξθαγηάο (ηήιε 6), ηνλ
Υξφλν Αληαπφθξηζεο ηνπ Υξήζηε (ηήιε 9), ηνλ Υξφλν Ρνήο (ηήιε 10) θαη ηνλ
ηχπν ηνπ ζπζηήκαηνο Ππξαλίρλεπζεο θαη Πξνεηδνπνίεζεο (ηήιε 11). Οη
πιεξνθνξίεο απηέο ζα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ γηαηί ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε
κεηαγελέζηεξν ζηάδην.

7.8

Δπίζεο πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ νξφθσλ πάλσ θαη θάησ απφ ην
επίπεδν ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη ην εκβαδφλ ηνπ θάζε νξφθνπ γηα ηελ νηθνδνκή ή
ηκήκα ηεο νηθνδνκήο πνπ εμεηάδεηαη.
7.9

Βήκα 2 – Αξηζκόο θαη Καηαλνκή Υξεζηώλ
Πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ν κέγηζηνο ζεσξεηηθφο αξηζκφο αηφκσλ πνπ ελδέρεηαη
λα βξίζθνληαη ζηελ νηθνδνκή ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή. Ο ζεσξεηηθφο πιεζπζκφο
ελφο ρψξνπ κπνξεί λα ππνινγηζζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζπληειεζηή δαπέδνπ πνπ
παξνπζηάδεηαη ζην Πίλαθα 48 ζην Κεθάιαην 12.
7.10

Δίλαη ζεκαληηθφ φηαλ ππνινγίδεηαη ν κέγηζηνο ζεσξεηηθφο πιεζπζκφο κηαο
νηθνδνκήο λα κελ ππνινγίδνληαη δχν θνξέο νη ρξήζηεο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ
γηα παξάδεηγκα ππνινγίδνληαη νη ρψξνη ζπλεδξηάζεσλ θαη νη θαληίλεο πξνζσπηθνχ,
φπνπ δελ κπνξεί ην ίδην άηνκν λα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ θαη ηαπηφρξνλα
ζην ρψξν ζπλεδξηάζεσλ ή ζηελ θαληίλα.
7.11

Μπνξεί λα θξίλεηαη εχινγν λα πξνζηίζεηαη ζηνλ ζεσξεηηθφ πιεζπζκφ θαη έλαο
αξηζκφο επηζθεπηψλ ζηελ νηθνδνκή.
7.12

Δίλαη ζεκαληηθφ ηα ζηνηρεία ππνινγηζκνχ ηνπ ζεσξεηηθνχ πιεζπζκνχ λα
παξαρσξνχληαη ζηελ κειινληηθή δηαρείξηζε ηεο νηθνδνκήο έηζη ψζηε λα γλσξίδνπλ
νη ππεχζπλνη αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο νηθνδνκήο ηηο ππνζέζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ην
ζρεδηαζηηθφ ζηάδην.
7.13
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Βήκα 3 – Αξηζκόο θαη Σύπνο Οδεύζεσλ Γηαθπγήο (Κιηκαθνζηάζηα
θαη Σειηθέο Έμνδνη Γηαθπγήο)
7.14 Ο αξηζκφο ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο θαη ησλ θιηκαθνζηαζίσλ απφ θάζε φξνθν

ηεο νηθνδνκήο εμαξηάηαη απφ:

Σν χςνο ηνπ ηειεπηαίνπ δαπέδνπ πάλσ απφ ην επίπεδν πξφζβαζεο·

Σν βάζνο ηνπ ρακειφηεξνπ ππνγείνπ απφ ην επίπεδν πξφζβαζεο·

Σνλ ζεσξεηηθφ αξηζκφ ησλ αηφκσλ (απφ ην Βήκα 2)·

Σελ κέγηζηε ‘πξαγκαηηθή απόζηαζε απξνζηάηεπηεο όδεπζεο δηαθπγήο‟5
πξνο ην θιηκαθνζηάζην, (απφ ην βήκα 4)·

Σνλ Ρπζκφ Αλάπηπμεο ηεο Ππξθαγηάο (απφ ην Βήκα 1 θαη ηελ ηήιε 6
ζηνπο Πίλαθεο 38-42 ζην Κεθάιαην 12).
7.15 Ο Πίλαθαο 14 παξνπζηάδεη ηνλ ζπληζηψκελν αξηζκφ νδεχζεσλ δηαθπγήο απφ

θάζε φξνθν ή δσκάηην ζε ζρέζε κε ην αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ κπνξεί λα
εμππεξεηήζνπλ.
Ρπζκόο
Αλάπηπμεο
Ππξθαγηάο*
4-Δμαηξεηηθά Σαρχο
3-Σαρχο
2-Μέηξηνο
1-Αξγφο
*

Μέγηζηνο Αξηζκόο Αηόκσλ
Μνλή έμνδνο
Γύν έμνδνη
Σξεηο έμνδνη
ηήιε (α)
ηήιε (β)
ηήιε (γ)
15
75
150
30
200
400
50
400
800
90
600
1200

Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ππξθαγηάο (βιέπε Πίλαθα 36 – Κεθάιαην 12) ζε ζρέζε κε ηνλ ηχπν ηεο
νηθνδνκήο παξνπζηάδεηαη ζηελ ηήιε 6 ζαλ Πξνθίι Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο ζηνπο Πίλαθεο 3842 ζην Κεθάιαην 12. Γηα παξάδεηγκα φπνπ ζηελ ηήιε 6 αλαγξάθεηαη Α,Β,Γ,Γ ή Δ1/2/3 ή 4
ζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο ηεο νηθνδνκήο Α,Β,Γ,Γ ή Δ κε έλα Αξγφ (1), Μέηξην (2), Σαρχ
(3) ή Δμαηξεηηθά Σαρχ (4) ξπζκφ αλάπηπμεο ππξθαγηάο.
Πίλαθαο 14: Αξηζκόο Οδεύζεσλ Γηαθπγήο

Παξάδεηγκα:

Σα δσκάηηα πνπ θαίλνληαη κε γθξίδν ρξώκα ζην Γηάγξακκα 19 έρνπλ κία κόλν έμνδν
θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ κέγηζην αξηζκό αηόκσλ ίζν κε 15, εάλ ην δσκάηην έρεη
εμαηξεηηθά ηαρύ ξπζκό αλάπηπμεο ηεο ππξθαγηάο, 30 άηνκα εάλ ην δσκάηην έρεη ηαρύ
ξπζκό αλάπηπμεο ηεο ππξθαγηάο, 60 άηνκα εάλ ην δσκάηην έρεη κέηξην ξπζκό
αλάπηπμεο ηεο ππξθαγηάο ή 90 άηνκα εάλ ην δσκάηην έρεη αξγό ξπζκό αλάπηπμεο ηεο
ππξθαγηάο, ζύκθσλα κε ηελ ζηήιε (α) - ‘Μνλή έμνδνο’ ζηνλ Πίλαθα 14. Οη ρώξνη πνπ
δελ ζθηαγξαθνύληαη έρνπλ πξόζβαζε ζε δύν εμόδνπο, επνκέλσο ν κέγηζηνο
πιεζπζκόο πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη από ηελ ζηήιε (β) - ‘Γύν Έμνδνη’ ηνπ Πίλαθα 14.

Αξηζκόο Κιηκαθνζηαζίσλ: Γεληθά πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε θαηαζθεπή δχν
ηνπιάρηζηνλ θιηκαθνζηαζίσλ ζε κηα νηθνδνκή. Οηθνδνκέο κε πεξηζζφηεξνπο απφ
ηξεηο νξφθνπο πάλσ απφ ην επίπεδν πξφζβαζεο (πνπ ζπλήζσο είλαη ην ηζφγεην),
7.16
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Πξαγκαηηθή απόζηαζε απξνζηάηεπηεο όδεπζεο δηαθπγήο, ιέγεηαη ην κήθνο ηεο πξαγκαηηθήο πνξείαο κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλεηώλ επίπισλ, πνπ πξέπεη λα δηαζρίζεη ην άηνκν από ηπρόλ ζεκείν ηεο θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ,
κέρξη λα θζάζεη ζηελ πην θνληηλή έμνδν θηλδύλνπ, δειαδή ζηελ αξρή κηαο ππξνπξνζηαηεπκέλεο όδεπζεο δηαθπγήο
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θαη κε χςνο ηειεπηαίνπ θαηνηθήζηκνπ νξφθνπ6 κεγαιχηεξν απφ 10 κέηξα πξέπεη λα
έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν θιηκαθνζηάζηα πνπ λα εμππεξεηνχλ φια ηα επίπεδα πάλσ
απφ ην έδαθνο.
7.17 ε νηθνδνκέο θαη ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ ή δεκφζηα θηίξηα πξέπεη λα

επηδηψθεηαη ε θαηαζθεπή δχν ηνπιάρηζηνλ θιηκαθνζηαζίσλ αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο
ηεο νηθνδνκήο. Έλα θιηκαθνζηάζην κπνξεί λα επηηξαπεί εθφζνλ ηζρχνπλ νη πξφλνηεο
ηεο παξαγξάθνπ 7.20 πην θάησ.
7.18 Μηθξέο νηθνδνκέο κε ιηγφηεξνπο απφ ηξεηο νξφθνπο πάλσ απφ ην επίπεδν

πξφζβαζεο (πνπ ζπλήζσο είλαη ην ηζφγεην), θαη κε χςνο ηειεπηαίνπ θαηνηθήζηκνπ
νξφθνπ κηθξφηεξν απφ 10 κέηξα, κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ κε έλα
θιηκαθνζηάζην.
7.19 Οη νηθνδνκέο κε πεξηζζφηεξα απφ δχν επίπεδα ππνγείνπ ζε ζρέζε κε ηελ

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή ην επίπεδν πξφζβαζεο, πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν
θιηκαθνζηάζηα πνπ λα εμππεξεηνχλ φια ηα επίπεδα.
7.20 Έλα θιηκαθνζηάζην ζα κπνξνχζε λα γίλεη απνδεθηφ απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή

(κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηνλ κειεηεηή) γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ρξήζεο
νηθνδνκψλ (π.ρ. γξαθεηαθνί ρψξνη θαη πνιπθαηνηθίεο δηακεξηζκάησλ) εθφζνλ
ηζρχνπλ φιεο νη πην θάησ πξνυπνζέζεηο:
i.
ii.
iii.

Σν χςνο ηνπ ηειεπηαίνπ θαηνηθήζηκνπ νξφθνπ δελ μεπεξλά ηα 21 κέηξα
(γξαθεηαθνί ρψξνη θαη πνιπθαηνηθίεο δηακεξηζκάησλ) θαη ηα 5 κέηξα γηα
ππφγεηνπο νξφθνπο·
Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ζε έλα φξνθν δελ μεπεξλά ηα φξηα ζηελ
ζηήιε (α) ηνπ Πίλαθα 14 πην πάλσ ζε ζρέζε πάληα κε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο
ππξθαγηάο·
Ζ πξαγκαηηθή απφζηαζε απξνζηάηεπηεο φδεπζεο δηαθπγήο απφ ην πην
απφκεξν ζεκείν ηνπ νξφθνπ κέρξη ην πξνζηαηεπφκελν θιηκαθνζηάζην δελ
μεπεξλά ηα 30 κέηξα (ή 15 κέηξα γηα ππφγεηνπο νξφθνπο).

7.21 ε νηθνδνκέο κε πέξαλ ησλ δχν θιηκαθνζηαζίσλ, ηνπιάρηζηνλ έλα απφ απηά

πνπ εμππεξεηεί ππέξγεηνπο νξφθνπο ή επίπεδα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεην απφ
νπνηνδήπνηε άιιν θιηκαθνζηάζην πνπ εμππεξεηεί ππφγεηνπο νξφθνπο ή επίπεδα.
Δπηπιένλ ηνπιάρηζηνλ έλα θιηκαθνζηάζην πνπ εμππεξεηεί ππφγεηνπο νξφθνπο ή
επίπεδα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεην απφ νπνηνδήπνηε άιιν θιηκαθνζηάζην πνπ
εμππεξεηεί ππέξγεηνπο νξφθνπο ή επίπεδα.
7.22 Σύπνο

Κιηκαθνζηαζίνπ: Σα εζσηεξηθά θιηκαθνζηάζηα πνπ απνηεινχλ
ππξνπξνζηαηεπκέλε φδεπζε δηαθπγήο πξέπεη λα πεξηβάιινληαη απφ δνκηθά
ζηνηρεία κε δείθηε ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Κεθαιαίνπ 5 θαη λα
θαηαζθεπάδνληαη ψζηε:

6

Ύςνο ηειεησκέλνπ παηώκαηνο ηνπ ςειόηεξνπ θαηνηθήζηκνπ νξόθνπ ή νξόθνπ κε ρξήζε από ην θνηλό κέρξη ην επίπεδν ζηε
ρακειόηεξε πιεπξά ηεο νηθνδνκήο πνπ νδεγεί ζε κηα νδό ή ζε έλαλ αλνηθηό ππαίζξην ρώξν.
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i.

Οη βαζκίδεο λα έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζην 27 εθ. θαη νη αληηβαζκίδεο λα
έρνπλ χςνο φρη πεξηζζφηεξν ησλ 18 εθ. Σφζν νη βαζκίδεο φζν θαη νη
αληηβαζκίδεο λα είλαη νκνηφκνξθνπ πιάηνπο θαη χςνπο ζε θάζε ζεηξά
βαζκίδσλ·

ii.

Ζ θάζε ζεηξά βαζκίδσλ λα κελ απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο ησλ 18
αληηβαζκίδσλ·

iii.

ε επζχγξακκε πνξεία λα κελ έρεη πεξηζζφηεξεο ησλ δπν ζεηξψλ
βαζκίδσλ ρσξίο ηελ παξεκβνιή ζηξνθήο ή γσλίαο ε νπνία λα κε είλαη
κηθξφηεξε ησλ 900 θαη πιαηχζθαιν ηνπ νπνίνπ ην πιάηνο λα είλαη
ηνπιάρηζην ην πιάηνο ησλ βαζκίδσλ κεηξνχκελν κεηαμχ ρεηξνιαβψλ.
Μεηαμχ ησλ δπν ζεηξψλ βαζκίδσλ λα παξεκβάιιεηαη πιαηχζθαιν
κήθνπο ίζν κε δπν θνξέο ην πιάηνο ησλ βαζκίδσλ·

iv.

Σν χςνο πάλσ απφ νπνηαδήπνηε βαζκίδα θαη πιαηχζθαιν λα είλαη
ηνπιάρηζην 2.10κ·

v.

Σνπνζεηνχληαη δηπιέο ρεηξνιαβέο θαη ζηηο δπν πιεπξέο ηνπ
θιηκαθνζηαζίνπ ζε χςνο 60 – 70 εθ. θαη 90 εθ. – 1.00κ. αληίζηνηρα. Ζ
κηα ρεηξνιαβή λα πξνεμέρεη 40 εθ. απφ ην πξψην θαη ην ηειεπηαίν
ζθαιί·

vi.

Να κελ ππάξρνπλ πξνεμνρέο ζην χςνο ησλ 2κ. πάλσ απφ
νπνηαδήπνηε βαζκίδα ή πιαηχζθαιν·

vii.

Σν θιηκαθνζηάζην λα εθάπηεηαη θαη αλνίγεη ζε θάζε φξνθν θαηά 10%
ηνπιάρηζην ηεο επηθαλείαο ηνπ ζε ρψξν ν νπνίνο:
(α)

Να είλαη ζηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν ηνπ θηηξίνπ·

(β) Αλ δελ είλαη θιεηζηφο ζε φιεο ηηο πιεπξέο ζα πξέπεη λα έρεη
πιάηνο φρη ιηγφηεξν απφ 1.20κ. θαη βάζνο φρη κεγαιχηεξν ηνπ
δηπιαζίνπ ηνπ πιάηνπο. Μέζα ζηνλ ρψξν δελ επηηξέπεηαη λα
ππάξρνπλ νπνηαδήπνηε αλνίγκαηα θαηνηθήζηκσλ ρψξσλ·
(γ) Αλ είλαη πεξίθιεηζηνο ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ θαη ζ‟ απηφλ
αλνίγνπλ παξάζπξα θαηνηθήζηκσλ δσκαηίσλ ζα πξέπεη λα
έρεη ειάρηζηε δηάζηαζε 3κ. θαη ειάρηζην εκβαδφλ 16
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ·
(δ) Αλ είλαη πεξίθιεηζηνο ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ θαη ζ‟ απηφλ
αλνίγνπλ κφλν παξάζπξα ινπηήξσλ θαη απνρσξεηεξίσλ ζα
πξέπεη λα έρεη ειάρηζηε δηάζηαζε 1,20κ. θαη ειάρηζην εκβαδφλ
5 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ·
(ε) Αλ είλαη πεξίθιεηζηνο ζε φιεο ηνπ ηηο πιεπξέο θαη ζ‟ απηφλ δελ
αλνίγνπλ νπνηαδήπνηε παξάζπξα ζα πξέπεη λα έρεη ειάρηζηε
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δηάζηαζε 0,50κ. θαη ειάρηζην εκβαδφλ 2 ηεηξαγσληθψλ
κέηξσλ·
(ζη) Γηα ηνπο ρψξνπο ησλ (γ), (δ), θαη (ε) ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη
κφληκνο θπζηθφο εμαεξηζκφο ηφζν ζηελ αθεηεξία ηνπο φζν θαη
ζην πην ςειφ ηνπο ζεκείν κε άλνηγκα ειάρηζηεο δηάζηαζεο
0,50κ. θαη ειάρηζην εκβαδφλ 2 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ·
(δ) Οπνηαδήπνηε αλνίγκαηα, εθηφο απηά ησλ ινπηήξσλ θαη
απνρσξεηεξίσλ πξέπεη λ‟ απέρνπλ ηνπιάρηζην 2 κ. απφ ηα
παξάζπξα ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ.
viii.

ην πην ςειφ ζεκείν ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ λα ππάξρεη άλνηγκα γηα
κφληκν θπζηθφ αεξηζκφ εκβαδνχ 1 ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ·

ix.

ε θάζε επίπεδν (π.ρ. πιαηχζθαιν) λα ππάξρεη αλνηγνθιεηλφκελν
παξάζπξν (λα κελ αλνίγεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηαθπγήο) εκβαδνχ
ίζν κε ην 10% ηνπ εκβαδνχ θάηνςεο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ.

Κιηκαθνζηάζην 1νπ Βαζκνύ: Γηα νηθνδνκέο κε χςνο ηειεπηαίνπ θαηνηθήζηκνπ
νξφθνπ πέξαλ ησλ 18 κέηξσλ απαηηείηαη φπσο ηα εζσηεξηθά θιηκαθνζηάζηα
πξνζηαηεχνληαη ζε θάζε φξνθν κε 3 ζχξεο νη νπνίεο λα έρνπλ δείθηε ππξαληίζηαζεο
ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηψλ. Ζ πξψηε είλαη ε είζνδνο ηνπ δηακεξίζκαηνο, γξαθείνπ, ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ ρψξνπ, ε δεχηεξε είλαη ε είζνδνο ζηνλ πξνζάιακν
ππξνπξνζηαζίαο θαη ε ηξίηε είλαη ε είζνδνο πξνο ην θιηκαθνζηάζην (βιέπε
Γηάγξακκα 17). Σν εκβαδφλ ηνπ πξνζαιάκνπ ππξνπξνζηαζίαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
3 ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ν πξνζάιακνο λα δηαζέηεη κφληκν θπζηθφ αεξηζκφ ίζν κε ην
10% ηνπ εκβαδνχ ηνπ.
7.23

7.24 Κιηκαθνζηάζην 2νπ Βαζκνύ: Γηα νηθνδνκέο κε χςνο ηειεπηαίνπ θαηνηθήζηκνπ

νξφθνπ πέξαλ ησλ 10κ. θαη κέρξη ηα 18κ. απαηηείηαη φπσο ηα εζσηεξηθά
θιηκαθνζηάζηα πξνζηαηεχνληαη ζε θάζε φξνθν κε 2 ζχξεο νη νπνίεο λα έρνπλ δείθηε
ππξαληίζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηψλ. Ζ κία είλαη ε είζνδνο ηνπ δηακεξίζκαηνο,
γξαθείνπ, ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ρψξνπ θαη ε άιιε είλαη ε είζνδνο ηνπ
θιηκαθνζηαζίνπ. Μεηαμχ ησλ δπν ζπξψλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ρψξνο 3
ηνπιάρηζηνλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ κε ειάρηζηε δηάζηαζε 1,25κ. (βιέπε Γηάγξακκα
17).
7.25 Κιηκαθνζηάζην 3νπ Βαζκνύ: Γηα νηθνδνκέο κε χςνο ηειεπηαίνπ θαηνηθήζηκνπ

νξφθνπ κέρξη 10 κέηξα απαηηείηαη φπσο ηα εζσηεξηθά θιηκαθνζηάζηα
πξνζηαηεχνληαη ζε θάζε φξνθν κε 1 ζχξα ε νπνία λα έρεη δείθηε ππξαληίζηαζεο
ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηψλ θαη είλαη ε είζνδνο ηνπ δηακεξίζκαηνο, γξαθείνπ, ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ ρψξνπ (βιέπε Γηάγξακκα 17).
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1νπ Βαζκνχ

2νπ Βαζκνχ

3νπ Βαζκνχ

Γηάγξακκα 17: Σύπνο Κιηκαθνζηαζίνπ

7.26 Σν θιηκαθνζηάζην ζε ππφγεην φξνθν πξέπεη λα είλαη 2νπ Βαζκνχ λννπκέλνπ

φηη ν ηχπνο θιηκαθνζηαζίνπ ζηνπο ππέξγεηνπο νξφθνπο δελ είλαη ηνπ ηδίνπ ή 1 νπ
βαζκνχ. Πέξαλ ηνπ ελφο ππφγεηνπ νξφθνπ, ην θιηκαθνζηάζην πξέπεη λα είλαη 1νπ
Βαζκνχ (βιέπε Γηάγξακκα 17) θαη λα επεθηείλεηαη κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ζε
φινπο ηνπο ππφγεηνπο νξφθνπο.
7.27 ε νηθνδνκέο πνπ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο αξηζκφο θιηκαθνζηαζίσλ απηά

πξέπεη λα είλαη ηνπ ηδίνπ ηχπνπ κε ηα ππφινηπα πνπ θαζνξίδνληαη ζε απηφ ην
θεθάιαην.
7.28 Κιηκαθνζηάζηα κε βαζκίδεο κεηαβιεηνύ πιάηνπο: ηελ θαηαζθεπή ηέηνηνπ

θιηκαθνζηαζίνπ νξίδεηαη ζαλ γξακκή αλάβαζεο ε λνεηή γξακκή ζε απφζηαζε 40 εθ.
απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο θιίκαθαο θαη ην ειάρηζην πιάηνο ηεο βαζκίδαο ζηελ
γξακκή αλάβαζεο λα είλαη ηνπιάρηζην 27 εθ. ελψ ην ειάρηζην πιάηνο ηεο βαζκίδαο
ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά λα είλαη ηνπιάρηζην 14 εθ (βιέπε Γηάγξακκα 18).

Γηάγξακκα 18: Κιηκαθνζηάζηα κε βαζκίδεο κεηαβιεηνύ πιάηνπο
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Βήκα 4 – Γηαξξύζκηζε ησλ νδεύζεσλ δηαθπγήο (Κιηκαθνζηάζηα
θαη Σειηθέο Έμνδνη Γηαθπγήο)
7.29 Πξέπεη λα εμεηαζηνχλ δχν ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηαξξχζκηζε ησλ νδεχζεσλ

δηαθπγήο κέζα ζε έλα φξνθν ή κηα νηθνδνκή:
α. Ζ πξαγκαηηθή απφζηαζε απξνζηάηεπηεο φδεπζεο δηαθπγήο απφ ην πην
απφκεξν ζεκείν ηνπ νξφθνπ ή δσκαηίνπ κέρξη ππξνπξνζηαηεπκέλε
δηαθπγή·
β. Ζ απφζηαζε αλάκεζα ζε δχν μερσξηζηέο νδεχζεηο δηαθπγήο.
4α – Απόζηαζε κέρξη ηελ όδεπζε δηαθπγήο
7.30 Οη νδεχζεηο δηαθπγήο ζρεδηάδνληαλ παιηφηεξα ζχκθσλα κε ηελ απφζηαζε

πνπ έπξεπε λα θαιχςνπλ νη ρξήζηεο ψζηε λα βξεζνχλ ζε αζθαιέο ζεκείν, φπσο
γηα παξάδεηγκα ζε έλα ππξνπξνζηαηεπκέλν δηάδξνκν ή θιηκαθνζηάζην. Γελ είλαη
πάληνηε ζαθέο απφ πνχ πξνέξρνληαη απηέο νη απνζηάζεηο αιιά θαίλεηαη λα έρνπλ
ηηο ξίδεο ηνπο ζην κήθνο εχθακπηνπ ζσιήλα ππξφζβεζεο.
7.31 Οη κέγηζηεο πξαγκαηηθέο απνζηάζεηο απξνζηάηεπηεο φδεπζεο δηαθπγήο απφ

ην πην απφκεξν ζεκείν ηνπ νξφθνπ κέρξη ηελ ππξνπξνζηαηεπκέλε έμνδν (π.ρ.
θιηκαθνζηάζην) ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο ππξφζβεζεο. Οη
απνζηάζεηο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 15.
Μνλώξνθε Οηθνδνκή
Μέγηζηε
απόζηαζε κέρξη
ηελ πιεζηέζηεξε
ππξνπξνζηαηεπό
κελε έμνδν (κ)

*

Καηεγνξία
Κηλδύλνπ
Ππξθαγηάο
(ΚΚΠ-Α θαη
ΚΚΠ-Β)*

Πνιπώξνθε Οηθνδνκή

Καηεγνξία
Κηλδύλνπ
Ππξθαγηάο
(ΚΚΠ-Γ θαη ΚΚΠΓ)*

Καηεγνξία
Κηλδύλνπ
Ππξθαγηάο
(ΚΚΠ-Α θαη
ΚΚΠ-Β)*

Καηεγνξία
Κηλδύλνπ
Ππξθαγηάο
(ΚΚΠ-Γ θαη
ΚΚΠ- Γ)*

Μία
Έμνδνο

Πνιιέο
Έμνδνη

Μία
Έμνδνο

Πνιιέο
Έμνδνη

Μία
Έμνδνο

Πνιιέο
Έμνδνη

Μία
Έμνδνο

Πνιιέο
Έμνδνη

Υσξίο
θαηαηνλεηήξεο

30

55

15

30

30

55

12

25

Με θαηαηνλεηήξεο

55

80

30

55

55

80

25

50

Υξεζηκνπνηείηαη ε Καηεγνξία Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο (ΚΚΠ) ζχκθσλα κε ηνλ ζπλνπηηθφ Πίλαθα
4 ζην Κεθάιαην 4 ή ηελ ηήιε (8) ησλ Πηλάθσλ 38-42 ζην Κεθάιαην 12 γηα ηνπο δηάθνξνπο
ηχπνπο νηθνδνκψλ.

Πίλαθαο 15: Πξαγκαηηθή απόζηαζε απξνζηάηεπηεο όδεπζεο δηαθπγήο από ην πην απόκεξν ζεκείν ηνπ
νξόθνπ κέρξη ηελ ππξνπξνζηαηεπόκελε έμνδν.
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7.32 ε πεξίπησζε πνπ ηκήκα ηεο νηθνδνκήο εμππεξεηείηαη απφ κία κφλν έμνδν,

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζηήιε „Μηα Έμνδνο‟. ε πεξίπησζε πνπ ηκήκα ηεο
νηθνδνκήο κπνξεί λα εμππεξεηεζεί απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο εμφδνπο, πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη ε ζηήιε „Πνιιέο „Έμνδνη‟. Βιέπε Γηάγξακκα 19 γηα επηπιένλ
πιεξνθφξεζε.
7.33 ε

πεξίπησζε πνπ νηθνδνκέο εμππεξεηνχληαη απφ ηνπιάρηζην δχν
θιηκαθνζηάζηα ή εμφδνπο δηαθπγήο, απηφ ζεκαίλεη φηη ηα πεξηζζφηεξα δσκάηηα ζα
εμππεξεηνχληαη απφ δχν εμφδνπο αιιά ζα έρνπλ κφλν κηα δηαδξνκή πξνο ην
δσκάηην. Ζ απφζηαζε απφ ην πην απφκεξν ζεκείν ηνπ δσκαηίνπ κέρξη ηελ
ππξνπξνζηαηεπφκελε έμνδν ζα παίξλεηαη απφ ηελ ζηήιε „Πνιιέο „Έμνδνη‟ ηνπ
Πίλαθα 15 αιιά ε απφζηαζε κέζα ζην δσκάηην δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην φξην ηεο
ζηήιεο „Μηα Έμνδνο‟ ηνπ Πίλαθα 15.
7.34 ην παξάδεηγκα πνπ θαίλεηαη ην Γηάγξακκα 19, ε απφζηαζε απφ ην Β ζην Δ

δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 55 κέηξα. Μέξνο απηψλ ησλ 55 κέηξσλ απνηειεί κνλή
θαηεχζπλζε δηαθπγήο θαη βξίζθεηαη κέζα ζην δσκάηην (απφ ην Γ ζην Δ). Σν κέξνο
απηφ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 30 κέηξα ζην ζχλνιν ηεο απφζηαζεο ησλ 55
κέηξσλ.
7.35 Οη ρψξνη πνπ παξνπζηάδνληαη κε γθξίδν ρξψκα ζην Γηάγξακκα 19, έρνπλ

κνλή πξφζβαζε απφ ην εζσηεξηθφ ηεο νηθνδνκήο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ αξηζηεξή
πιεπξά ηνπ δηαγξάκκαηνο, ην πην καθξηλφ ζεκείν (Α κέρξη Ζ) κεηξηέηαη ζαλ κνλή
θαηεχζπλζε.
7.36 Σα ζεκεία Δ θαη Σ ζην Γηάγξακκα 19 έρνπλ πξφζβαζε απφ δχν

θαηεπζχλζεηο, αιιά έρνπλ κνλή θαηεχζπλζε απφ ηα ζεκεία Γ θαη Γ θαη θάησ. Ζ
απφζηαζε απφ ην Α κέρξη ην Σ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απφζηαζε πνιιαπιψλ
θαηεπζχλζεσλ φκσο ε απφζηαζε Γ κέρξη Σ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην φξην ηηκήο
κνλήο θαηεχζπλζεο.

2118

Γηάγξακκα 19: ρεδηάγξακκα πνπ παξνπζηάδεη κνλέο ή πνιιαπιέο νδεύζεηο δηαθπγήο

7.37 Δπνκέλσο, ιακβάλνληαο ππφςε κηα πνιπψξνθε νηθνδνκή κεηξίνπ θηλδχλνπ

ππξθαγηάο (Καηεγνξία Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο ΚΚΠ-Β):
A κέρξη Ζ = Μνλή θαηεχζπλζε 30m
A κέρξη Σ = Γχν θαηεπζχλζεηο 55m
Γ κέρξη Σ = Μνλή θαηεχζπλζε 30m
B κέρξη E = Γχν θαηεπζχλζεηο 55m
Γ κέρξη E = Μνλή θαηεχζπλζε 30m
4β – Γηαρσξηζκόο νδεύζεσλ δηαθπγήο
7.38 ε πεξίπησζε δχν νδεχζεσλ δηαθπγήο απφ έλα ηκήκα ηεο νηθνδνκήο, απηέο

πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο. ηφρνο είλαη λα απνθεπρζεί ε ηαπηφρξνλε
αζηνρία θαη ησλ δχν νδεχζεσλ δηαθπγήο ζαλ απνηέιεζκα κηαο ππξθαγηάο, πξηλ
πξνιάβνπλ νη ρξήζηεο λα εθθελψζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο νηθνδνκήο.
7.39 ε πεξίπησζε πνπ νη ηειηθέο έμνδνη ελψλνληαη κε δηάδξνκν, πξέπεη λα

δηαρσξίδνληαη κε ζχξα ε νπνία ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα θαπλνζηεγαλφηεηαο (ειέγρνπ
ηνπ θαπλνχ).
7.40 ε πεξίπησζε πνπ νη έμνδνη βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν πξέπεη λα

δηαρσξίδνληαη επαξθψο έηζη ψζηε λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 45°, βιέπε
Γηάγξακκα 20.
7.41 Οπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ νξφθνπ ην νπνίν δεκηνπξγεί γσλία κηθξφηεξε ησλ

45° ζε ζρέζε κε ηηο δχν ζχξεο εμφδνπ, πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη έρεη κνλή
θαηεχζπλζε δηαθπγήο πξνο ηελ έμνδν ηνπ νξφθνπ.
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Γηάγξακκα 20: Δλαιιαθηηθέο νδεύζεηο δηαθπγήο

Βήκα 5 – Πιάηνο Κιηκαθνζηαζίσλ, Γηαδξόκσλ θαη Θπξώλ
7.42 Ζ ελφηεηα απηή δελ ηζρχεη γηα θαηνηθίεο ή πνιπθαηνηθίεο δηακεξηζκάησλ κε

ζηαζεξφ πιάηνο δηαθπγήο. Βιέπε εηδηθέο νδεγίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Βήκα 8
πην θάησ.
7.43 Έρνληαο θαζνξίζεη ηελ ζέζε ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο, πξέπεη ζε απηφ ην

ζεκείν λα θαζνξηζηεί θαη ην πιάηνο ηνπο.
7.44 Σν πιάηνο ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο, εμφδσλ θαη θιηκαθνζηαζίσλ εμαξηψληαη

απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ νηθνδνκή ή ζην ηκήκα κηαο
νηθνδνκήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιαηψλ αθνινπζεί ηελ πην θάησ
ζεηξά:
α. Τπνινγηζκφο ηνπ πιάηνπο ηεο ζχξαο εμφδνπ πνπ απαηηείηαη γηα θάζε
επίπεδν ή φξνθν·
β. Τπνινγηζκφο ηνπ πιάηνπο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ·
γ. Τπνινγηζκφο ηνπ πιάηνπο ηεο ηειηθήο εμφδνπ δηαθπγήο.
Ζ ζεκειηψδεο αξρή κηαο αζθαινχο εθθέλσζεο είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε
κεηαθίλεζε ησλ ρξεζηψλ ηεο νηθνδνκήο ή ηκήκαηνο ηεο νηθνδνκήο ζε αζθαιέο
κέξνο, καθξηά απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο ππξθαγηάο. ηηο πεξηζζφηεξεο νηθνδνκέο απηφ
πεξηιακβάλεη ηελ νινθιεξσηηθή εθθέλσζε ηεο νηθνδνκήο, ελψ ζε άιιεο νηθνδνκέο,
φπσο γηα παξάδεηγκα ζε λνζνθνκεία, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζνχλ νη
ρξήζηεο ζε άιιν ππξνδηακέξηζκα ηεο ίδηαο ηεο νηθνδνκήο ην νπνίν δελ έρεη
επεξεαζηεί απφ ηε ππξθαγηά. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, είλαη ζεκαληηθφ
φπσο νη νδεχζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθθέλσζε, λα κελ
7.45
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δηαηξέμνπλ ηνλ θίλδπλν αζηνρίαο απφ ηελ ππξθαγηά θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ
ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα κεηαθηλεζνχλ νη ρξήζηεο ζε αζθαιέο κέξνο.
Οη ηηκέο ηνπ ξπζκνχ ξνήο ησλ αηφκσλ απφ ηηο νδεχζεηο δηαθπγήο νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη πίλαθεο ππνινγηζκνχ ησλ ειαρίζησλ
πιαηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην είλαη:
7.46

i.
ii.

Θχξεο: 1.3 άηνκα / σθέιηκν πιάηνο (κέηξα) / δεπηεξφιεπην·
Κιηκαθνζηάζηα: 0.94 άηνκα / σθέιηκν πιάηνο (κέηξα) / δεπηεξφιεπην.

7.47 Γηα λα πξνρσξήζεη ν ππνινγηζκφο ησλ ειαρίζησλ πιαηψλ ησλ νδεχζεσλ

δηαθπγήο ζα πξέπεη πξψηα λα θαζνξηζηεί ν „Υξφλνο Ρνήο‟ ζχκθσλα κε ηνλ ρξφλν
αληαπφθξηζεο ηνπ ρξήζηε θαη ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ππξθαγηάο. Οη ηηκέο ηνπ
„Υξφλνο Ρνήο‟ δίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 38-42, ηήιε (10) ηνπ Κεθαιαίνπ 12, γηα ηνπο
δηάθνξνπο ηχπνπο νηθνδνκψλ.
7.48 Ο Υξφλνο Αληαπφθξηζεο ηνπ Υξήζηε [Πίλαθεο 38-42, ηήιε (9) ηνπ Κεθαιαίνπ

12] ρσξίδεηαη ζε Γξήγνξν, Δλδηάκεζν θαη Αξγφ θαη αληαλαθιά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ
ρξήζηε λα θηάζεη θαη λα εμέιζεη ηεο εμφδνπ δηαθπγήο. Γελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ
ρξφλν θίλεζεο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα ζεκάλεη ν ζπλαγεξκφο κέρξη ηελ πξψηε
θίλεζε ηνπ ρξήζηε πξνο ηελ έμνδν δηαθπγήο.

Υξόλνο Αληαπόθξηζεο ηνπ Υξήζηε

Ρπζκόο Αλάπηπμεο ηεο
Ππξθαγηάο

Γξήγνξνο

Δλδηάκεζνο

Αξγφο

1-Αξγφο

7.5

6.5

5.5

2-Μέηξηνο

6.5

5.5

4.5

3-Σαρχο θαη 4-Δμαηξεηηθά
Σαρχο

5.5

4.5

3.5

Πίλαθαο 16: Πίλαθαο Υξόλνπ Ρνήο (ιεπηά) ζε ζρέζε κε ηνλ ξπζκό αλάπηπμεο ππξθαγηάο

5α - Πιάηνο εμόδσλ δηαθπγήο από θάζε όξνθν (ή από ην ηζόγεην ζε
κνλώξνθε νηθνδνκή)
7.49 ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία έμνδν δηαθπγήο ζε έλα

δσκάηην ή φξνθν ζεσξείηαη φηη ε ππξθαγηά ζα απνθιείζεη κία απφ ηηο εμφδνπο.
Δπνκέλσο, ν ππνινγηδφκελνο ζεσξεηηθφο πιεζπζκφο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ
ελαπνκέλνπζα(-εο) έμνδν(-νπο). Απηφ δελ ηζρχεη φηαλ ππάξρεη κφλν κία έμνδνο
δηαθπγήο ζε έλα ρψξν, αθνχ νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζα πξέπεη
λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη ρξήζηεο ζα εθθελψζνπλ κε αζθάιεηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν
ρψξν πξηλ ε ππξθαγηά απνθιείζεη ηελ έμνδν δηαθπγήο.
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7.50 Θεσξείηαη φηη νη ρξήζηεο πνπ δηαθεχγνπλ απφ ηελ νηθνδνκή ζα δηαλεκεζνχλ

νκνηφκνξθα ζηηο δηαζέζηκεο εμφδνπο δηαθπγήο. Δπνκέλσο, νη ελαπνκέλνπζεο
έμνδνη δηαθπγήο δελ είλαη αλαγθαίν λα έρνπλ ην ίδην κέγεζνο.
7.51 Σν ειάρηζην πιάηνο ηεο ζχξαο εμφδνπ δηαθπγήο κπνξεί λα θαζνξηζηεί

παίξλνληαο ηνλ θαηάιιειν πίλαθα (Πίλαθεο 43-47 ζην Κεθάιαην 12), ζε ζρέζε κε
ηνλ Υξφλν Ρνήο, θαη ηελ ηηκή πνπ αθνξά ηελ Ηθαλφηεηα Γηαθπγήο απφ ζπγθεθξηκέλε
Θχξα (π.ρ. βιέπε Πίλαθα 17).
7.52 Οη πίλαθεο πνπ παξνπζηάδνπλ ην πιάηνο ηεο ζχξαο εμφδνπ δηαθπγήο ζηνπο

Πίλαθεο 43-47 ζην Κεθάιαην 12, παξέρνπλ ηελ ηθαλφηεηα δηαθπγήο απφ ζχξεο κε
πνηθίια πιάηε. Γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ζρεδηαζηή δίλνληαη ηα κεγέζε ησλ θχιισλ θαη
ηα θαζαξά πιάηε ησλ ζπξψλ. Όζν αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ νηθνδνκψλ ην θχιιν
θαη ην θαζαξφ πιάηνο ηεο ζχξαο εμφδνπ δηαθπγήο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν
απφ 926 θαη 826 ρηιηνζηά αληίζηνηρα. Μηθξφηεξεο ππνδηαηξέζεηο δίλνληαη ζηνπο
πίλαθεο γηα ιφγνπο αμηνιφγεζεο πθηζηάκελσλ νηθνδνκψλ.
Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλαο φξνθνο έρεη ζεσξεηηθφ πιεζπζκφ 300 αηφκσλ κε
ρξφλν ξνήο ίζν κε 5.5 ιεπηά θαη δχν εμφδνπο δηαθπγήο, ε κηα έμνδνο ζα αγλνεζεί
αθήλνληαο ηελ ζχξα πνπ απνκέλεη γηα λα εθθελσζεί ν φξνθνο. χκθσλα κε ηνλ
Πίλαθα 17 ην πιάηνο θχινπ ηεο ζχξαο δηαθπγήο ίζν κε 1126 ρηιηνζηά (εθθέλσζε
315 αηφκσλ) είλαη ηθαλνπνηεηηθφ. Δπνκέλσο ν φξνθνο ρξεηάδεηαη δχν ζχξεο
δηαθπγήο πιάηνπο θχινπ 1126mm γηα λα έρεη απνηειεζκαηηθή εθθέλσζε κέζα ζε
αλακελφκελα ρξνληθά πιαίζηα.
7.53

Ικανότητα Διαφσγής
Φύλο Θύρας mm
Καθαρό Πλάτος mm
Ικανότητα Διαφσγής (άτομα)

από Θύρα
726
626
140

- Χρόνος Ροής 5.5 λεπτά
826
926
1026
726
826
926
185
225
270

1126
1026
315

Πίλαθαο 17: Πιάηνο Θύξαο Δμόδνπ Γηαθπγήο

7.54 Δάλ παξέρνληαη ηξεηο έμνδνη, ν πιεζπζκφο κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε 2 ζχξεο

νη νπνίεο πξέπεη λα έρνπλ ην ειάρηζην πιάηνο θχινπ πνπ είλαη ηα 926mm γηα λέεο
νηθνδνκέο (εθθέλσζε 225 αηφκσλ έθαζηνο-βιέπε Πίλαθα 17). Ζ ηξίηε ζχξα
δηαθπγήο ζα κπνξνχζε λα έρεη πιάηνο θχινπ 826mm (εθθέλσζε 185 αηφκσλ βιέπε Πίλαθα 17).
7.55 Γηα ζχξεο εμφδσλ δηαθπγήο κε πιάηνο κεγαιχηεξν απφ 1126mm, κπνξνχλ λα

πξνζηεζνχλ καδί ζπλδπαζκνί:
Παξάδεηγκα: 400 άηνκα ζε νηθνδνκή κε ρξόλν ξνήο 5.5 ιεπηώλ.
Γύν ζύξεο κεγέζνπο 926mm κπνξνύλ λα εθθελώζνπλ 450 άηνκα (βιέπε Πίλαθα 17. 225 άηνκα
έθαζηνο=2x225=450). ε απηό ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζην ζρεδηαζκό ησλ εμόδσλ
δηαθπγήο απηή ε δηαξξύζκηζε ζα ζεσξεζεί θαη κεηξήζεη ζαλ κηα έμνδνο δηαθπγήο.

7.56 ε φιεο ηηο λέεο νηθνδνκέο νη βαζηθνί δηάδξνκνη δηαθπγήο πξέπεη λα

ζρεδηάδνληαη ψζηε λα έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1250mm.
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7.57 Όηαλ ην πιάηνο ηνπ δηαδξφκνπ πξέπεη λα ππνινγηζζεί αλεμάξηεηα απφ ηηο

ζχξεο εμφδνπ δηαθπγήο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη Πίλαθεο 43-47 ζην Κεθάιαην
12.
7.58 Υώξνη πλάζξνηζεο Κνηλνύ: Όζνλ αθνξά ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, ην

πιάηνο ελφο ρψξνπ ν νπνίνο απαηηείηαη γηα λα θηάζεη θάπνηνο ζηελ έμνδν δηαθπγήο
δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 0.5κ. Απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ ρψξν αλάκεζα ζηηο
ζεηξέο, γξαθεία θαη ζηηο ζεηξέο κε θαζίζκαηα.
ε ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ κε ζηαζεξέο ζέζεηο
ηζρχνπλ επηπιένλ ηα εμήο:
(η)
εηξέο θαζηζκάησλ πνπ πεξηθιείνληαη απφ δχν
δηακήθεηο δηαδξφκνπο δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ
πεξηζζφηεξα απφ 16 θαζίζκαηα. Όηαλ έρνπλ
πξφζβαζε κφλν πξνο έλα δηακήθε δηάδξνκν ην φξην
είλαη 8 θαζίζκαηα εθφζνλ ε ειεχζεξε νξηδφληηα
απφζηαζε (ΔΟΑ) κεηαμχ ησλ θαζηζκάησλ δηαδνρηθψλ ζεηξψλ κεηξνχκελε ζε κε
αλαδηπισκέλα θαζίζκαηα είλαη κεηαμχ 0,30κ. (ειάρηζηε επηηξεπηή) θαη 0,35 κ.
(βιέπε δηπιαλφ ζρήκα).
(ηη)
Όηαλ ε ειεχζεξε νξηδφληηα απφζηαζε (η) κεηαμχ ησλ θαζηζκάησλ είλαη απφ
0,35 κ. θαη άλσ, ηφηε επηηξέπνληαη κέρξη 12 θαη 24 θαζίζκαηα ζε θάζε ζεηξά κε
πξφζβαζε πξνο έλα ή δχν δηακήθεηο δηαδξφκνπο αληίζηνηρα.
(ηηη)
Καη‟ εμαίξεζε δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ θαζηζκάησλ θάζε ζεηξάο
αλ ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
α) Σν κήθνο φδεπζεο δηαθπγήο απφ θάζε θάζηζκα κέρξη κηα ηνπιάρηζηνλ έμνδν
θηλδχλνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 15κ.·
β) ην ηέινο θάζε ζεηξάο θαζηζκάησλ ππάξρνπλ δηακήθεηο δηάδξνκνη ή έμνδνη
θηλδχλνπ. Οη δηακήθεηο απηνί δηάδξνκνη πξέπεη λα νδεγνχλ ζε θαηεχζπλζε
αληίζεηε απφ ηνλ ρψξν πνπ βξίζθεηαη ε ζθελή ή ηκήκα ηνπ ρψξνπ ζην νπνίν
επηθεληξψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζεαηψλ·
γ) Ζ ειεχζεξε νξηδφληηα απφζηαζε (η) κεηαμχ ησλ θαζηζκάησλ είλαη ππνρξεσηηθά
0,40κ. έσο 0,50κ.
Δηδηθά ζε ρψξνπο κε ζηαζεξέο ζέζεηο νη νπνίεο είλαη δηακνξθσκέλεο ζε δηαδνρηθνχο
αλαβαζκνχο ηνπ δαπέδνπ κε ειάρηζηε πςνκεηξηθή δηαθνξά 0,35κ. θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη είηε απ‟ επζείαο γηα θαζίζκαηα (θεξθίδεο αζιεηηθψλ ρψξσλ,
ζεάηξσλ θ.ιπ.), είηε γηα ηελ ηνπνζέηεζε άιισλ θαζηζκάησλ πάλσ ζ‟ απηνχο ηζρχνπλ
ηα εμήο:
i.

Σν πιάηνο ηνπ αλαβαζκνχ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,85κ·
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ii.

ε αλαβαζκνχο κε ζηαζεξά θαζίζκαηα ηνπνζεηεκέλα επάλσ ηνπο ε
ειεχζεξε απφζηαζε (η) κεηαμχ ησλ θαζηζκάησλ δηαδνρηθψλ ζεηξψλ
κεηξνχκελε ζε κε αλαδηπισκέλα θαζίζκαηα, πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 0,30κ. Όηαλ ην (η) είλαη κεηαμχ 0,30κ. θαη 0,35κ. ηφηε ζε
θάζε ζεηξά επηηξέπνληαη κέρξη 8 θαζίζκαηα απφ ηελ θάζε πιεπξά
δηακήθνπο δηαδξφκνπ. Όηαλ ην (η) είλαη απφ 0,35κ. θαη άλσ
επηηξέπνληαη κέρξη 12 θαζίζκαηα. Σν (η) κεηξάηαη ζε κε αλαδηπισκέλα
θαζίζκαηα·

iii.

Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη απ‟ επζείαο νη αλαβαζκνί ρσξίο λα
ζηεξεψλνληαη επάλσ ηνπο θαζίζκαηα ηφηε επηηξέπνληαη ζε θάζε ζεηξά
κέρξη 12 ζέζεηο απφ ηελ θάζε πιεπξά δηακήθνπο δηαδξφκνπ.

Γεληθά ζηνπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ κε ζηαζεξέο ζέζεηο ηα πιάηε ησλ
δηακήθσλ θαη εγθάξζησλ δηαδξφκσλ ππνινγίδνληαη έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηελ
παξνρή ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηελ δηαθπγή. Σν ειάρηζην πιάηνο ηνπ δηαδξφκνπ πνπ
εμππεξεηεί ιηγφηεξεο απφ 60 ζέζεηο νξίδεηαη ζε 0,90κ. Γηα πεξηζζφηεξεο απφ 60
ζέζεηο ην ειάρηζην πιάηνο θαζνξίδεηαη ζε 1,00κ. φηαλ νη ζέζεηο βξίζθνληαη ζηε κηα
πιεπξά ηνπ δηαδξφκνπ θαη ζε 1,10κ. φηαλ νη ζέζεηο βξίζθνληαη θαη απφ ηηο δπν
πιεπξέο ηνπ δηαδξφκνπ.
ε ρψξνπο κε δηαδνρηθνχο αλαβαζκνχο ην ειάρηζην πιάηνο ηνπ δηαδξφκνπ νξίδεηαη
ζε 1,10κ. Γηάδξνκνη κε θιίζε κηθξφηεξε ηνπ 1:8 δηακνξθψλνληαη ζε ξάκπεο ελψ κε
κεγαιχηεξε θιίζε δηακνξθψλνληαη ζε ζθάιεο.
5β – Πιάηνο Κιηκαθνζηαζίσλ
Μπνξεί λα ζεσξεζεί φηη κηα ππξθαγηά δελ ζα ζέζεη ζε θίλδπλν έλα
ππξνπξνζηαηεπκέλν θιηκαθνζηάζην, πξηλ νινθιεξσζεί ε εθθέλσζε. Γηα απηφ ην
ιφγν, φηαλ δηελεξγνχληαη νη ππνινγηζκνί δελ αθαηξείηαη εζθεκκέλα έλα
θιηκαθνζηάζην ιφγν αζηνρίαο ηνπ, φπσο γίλεηαη ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο πιάηνπο
ησλ ζπξψλ δηαθπγήο.
7.60 Σν πιάηνο ησλ θιηκαθνζηαζίσλ ππνινγίδεηαη πξνζζέηνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ

αηφκσλ πνπ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θιηκαθνζηάζηα, θαη ζηελ ζπλέρεηα ν
αξηζκφο απηφο δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ θιηκαθνζηαζίσλ πνπ παξέρνληαη γηα ηελ
ζπγθεθξηκέλε νηθνδνκή.
7.61 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην πιάηνο ησλ θιηκαθνζηαζίσλ πνπ εμππεξεηνχλ

ηνπο ππέξγεηνπο νξφθνπο πξέπεη λα ππνινγίδεηαη μερσξηζηά απφ ην πιάηνο ησλ
θιηκαθνζηαζίσλ πνπ εμππεξεηνχλ ππφγεηνπο νξφθνπο.
7.62 Όπσο θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πιάηνπο ησλ ζπξψλ δηαθπγήο έηζη θαη ζηνλ

ππνινγηζκφ ηνπ πιάηνπο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν
αλάινγνο πίλαθαο (Πίλαθεο 43-47 ζην Κεθάιαην 12) ζχκθσλα κε ηνλ ρξφλν ξνήο. Ο
πίλαθαο απηφο παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα δηαθχγνπλ
ρξεζηκνπνηψληαο θιηκαθνζηάζην ζπγθεθξηκέλνπ πιάηνπο πνπ εμππεξεηεί
ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ππέξγεησλ θαη ππφγεησλ νξφθσλ.
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Παξάδεηγκα: Μηα νηθνδνκή έρεη ηξεηο νξόθνπο πάλσ από ην ηειηθό επίπεδν δηαθπγήο θαη θάζε
όξνθνο έρεη ζεσξεηηθό πιεζπζκό 300 αηόκσλ. Ζ νηθνδνκή εμππεξεηείηαη κε 2 θιηκαθνζηάζηα.
Αξρηθά ππνινγίδεηαη ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ ζα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη θάζε θιηκαθνζηάζην =
3x300=900/2 = 450 άηνκα έθαζην.
Από ηνλ Πίλαθα 18 πην θάησ, ν νπνίνο ηζρύεη γηα ρξόλνο ξνήο 5.5 ιεπηά, ην ειάρηζην πιάηνο ηνπ
θιηκαθνζηαζίνπ γηα λα ηθαλνπνηήζεη 450 άηνκα είλαη 1500 mm (εμππεξεηεί 470 άηνκα).
Δάλ παξέρνληαη ηξία θιηκαθνζηάζηα, ηόηε θάζε θιηκαθνζηάζην πξέπεη λα έρεη ειάρηζην πιάηνο 1100
mm (βιέπε Πίλαθα 18. Τπνινγηζκόο, 3x300=900/3=300 άηνκα ην θάζε θιηκαθνζηάζην. Από ηνλ πην
θάησ πίλαθα ην πιάηνο θιηκαθνζηάζηνπ ίζν κε 1100 mm εμππεξεηεί 305 άηνκα).
Όξνθνη

Ηθαλφηεηα Γηαθπγήο απφ Κιηκαθνζηάζην - Πιάηνο (mm) - Υξφλνο Ρνήο 5.5 ιεπηά
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1

155

185

215
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2
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240

275
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350

385
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565
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3

185

225

265
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350

390

430
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550

595
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675

4

N/A

N/A

N/A

335

385

430

475

520

565

610

660

705

750

5

N/A

N/A

N/A

365

420

470

520

570

620

670

725

775

825

6

N/A

N/A

N/A

395

455

510

565

620

675

730

790

845

900

7

N/A

N/A

N/A

425

490

550

610

670

730

790

855

915

975

8

N/A

N/A

N/A

455

525

590

655

720

785

850

920

985

1050

9

N/A

N/A

N/A

485

560

630

700

770

840

910

985

1055

1125

10

N/A

N/A

N/A

515

595

670

745

820

895

970

1050

1125

1200

Πίλαθαο 18: Πιάηνο Κιηκαθνζηαζίνπ

7.63 ε φιεο ηηο λέεο νηθνδνκέο ηα θιηκαθνζηάζηα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ψζηε λα

έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1100mm. Μηθξφηεξεο ππνδηαηξέζεηο δίλνληαη ζηνπο
πίλαθεο γηα ιφγνπο αμηνιφγεζεο πθηζηάκελσλ νηθνδνκψλ.
5γ – Πιάηνο Σειηθώλ Δμόδσλ Γηαθπγήο
Σν πιάηνο ηεο φδεπζεο δηαθπγήο απφ ην θιηκαθνζηάζην πξνο ηα έμσ πξέπεη
λα είλαη επαξθήο γηα ηελ εθθέλσζε ηεο νηθνδνκήο. Σν πιάηνο ησλ νδεχζεσλ
δηαθπγήο δελ επηηξέπεηαη λα κεηψλεηαη, ζε θακηά πεξίπησζε ζηελ πνξεία πξνο ηελ
ηειηθή έμνδν.
7.64

Δάλ ε εθθέλσζε κηαο νηθνδνκήο πξνο ηελ ηειηθή έμνδν γίλεηαη δηακέζνπ ελφο
δηαδξφκνπ δηαθπγήο βξηζθφκελνο αθξηβψο κεηά ην θιηκαθνζηάζην ηφηε ν δηάδξνκνο
απηφο πξέπεη λα έρεη ην ίδην πιάηνο κε ην θιηκαθνζηάζην πνπ εμππεξεηεί. Οη ζχξεο
ζε απηφ ην δηάδξνκν κπνξνχλ λα είλαη ζηελφηεξεο δεδνκέλνπ φηη παξέρνπλ ην 80%
ηνπ πιάηνπο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ.
7.65
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Παξάδεηγκα: Έλα θιηκαθνζηάζην πιάηνπο 1100mm πξέπεη λα έρεη δηάδξνκν δηαθπγήο πιάηνπο
1100mm θαη ζύξεο πιάηνπο ηνπιάρηζην 80% ηνπ πιάηνπο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ. πλεπώο νη ζύξεο ζα
πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζην 926mm ζύκθσλα κε ηα πιάηε πνπ δίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 43-47
ζην Κεθάιαην 12.

ε πεξίπησζε πνπ θιηκαθνζηάζην ππνγείσλ νξφθσλ εθηνλψλεη ηνπ ρξήζηεο
ηεο νηθνδνκήο ζηνλ ίδην ρψξν κε ην θιηκαθνζηάζην ησλ ππέξγεησλ νξφθσλ
(λννπκέλνπ φηη έρνπκε δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο ππφγεησλ θαη ππέξγεησλ νξφθσλ)
ηφηε ην ειάρηζην πιάηνο ηεο ηειηθήο ζχξαο δηαθπγήο, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην
80% ηνπ ζπλνιηθνχ πιάηνπο θαη ησλ δχν θιηκαθνζηαζίσλ καδί.
7.66

Παξάδεηγκα:
Έλα θιηκαθνζηάζην πιάηνπο 1000mm πνπ εμππεξεηεί ππόγεην όξνθν εθηνλώλεη ηνπο
ρξήζηεο ηεο νηθνδνκήο ζε ρώξν θνηλό κε θιηκαθνζηάζην πιάηνπο 1100mm ην νπνίν εμππεξεηεί
ππέξγεηνπο νξόθνπο. Σν πιάηνο ηεο ηειηθήο ζύξαο δηαθπγήο πξέπεη λα είλαη:
Θύξεο= (1000+1100)×0.8=1680mm = 2 ζύξεο κε ειάρηζην πιάηνο 926mm.
Ο δηάδξνκνο πξέπεη λα έρεη κεγαιύηεξν πιάηνο ώζηε λα εμππεξεηεί ηηο ζύξεο. Δπνκέλσο: Γηάδξνκνο
= 2x926= 1850+πιάηνο ηεο θάζηαο θαη ηεο ζύξαο όηαλ είλαη αλνηρηή.

ε πεξίπησζε πνπ ηκήκαηα ηνπ ηζνγείνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην θιηκαθνζηάζην ηεο
νηθνδνκήο σο κέξνο δηαθπγήο πξνο ηελ ηειηθή έμνδν, ηφηε ην πιάηνο ηεο ηειηθήο
ζχξαο εμφδνπ ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ πξέπεη λα είλαη ίζν κε ην 80% ηνπ πιάηνπο ηνπ
θιηκαθνζηαζίνπ ζπλ ην πιάηνο πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ επηπξφζζεην ζπληειεζηή
πιάηνπο πνπ δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 19.
7.67

Υξόλνο ξνήο
(ιεπηά)
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5

Δπηπξόζζεηνο
ζπληειεζηήο
πιάηνπο (mm αλά
άηνκν)
7.2
5.5
4.5
3.8
3.3

Πίλαθαο 19: Δπηπξόζζεηνο πληειεζηήο πιάηνπο
Παξάδεηγκα:
Δάλ 60 άηνκα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ίδηα έμνδν δηαθπγήο καδί κε ηα άηνκα πνπ
εμέξρνληαη ελόο θιηκαθνζηάζην πιάηνπο 1000mm, θαη ρξόλν ξνήο 5.5 ιεπηά ηόηε:
Πιάηνο ηειηθήο ζύξαο δηαθπγήο= Κιηκαθνζηάζην (1000mm×0.8) + ηζόγεην (60 άηνκα × 4.5mm/άηνκν)
= 1070mm
Ο δηάδξνκνο πξέπεη λα έρεη κεγαιύηεξν πιάηνο ώζηε λα εμππεξεηεί ηηο ζύξεο. Δπνκέλσο: Γηάδξνκνο
= 1070+ πιάηνο ηεο θάζηαο θαη ηεο ζύξαο όηαλ είλαη αλνηρηή.
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7.68 Ο

επηπξφζζεηνο ζπληειεζηήο πιάηνπο ζηνλ Πίλαθα 19 κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ δχν δηάδξνκνη ελψλνληαη πξηλ ηελ ηειηθή
έμνδν δηαθπγήο.
Παξάδεηγκα: Γύν δηάδξνκνη πιάηνπο 1200mm ελώλνληαη πξηλ ηελ ηειηθή έμνδν δηαθπγήο. Έλαο
δηάδξνκνο ζηεγάδεη 200 άηνκα θαη ν άιινο 180. Ο ρξόλνο ξνήο είλαη 5.5 ιεπηά.
Πιάηνο ηειηθήο ζύξαο εμόδνπ δηαθπγήο = (200+180) × 4.5 = 1710mm
Ο δηάδξνκνο πξέπεη λα έρεη κεγαιύηεξν πιάηνο ώζηε λα εμππεξεηεί ηηο ζύξεο. Δπνκέλσο: Γηάδξνκνο
= 1710+ πιάηνο ηεο θάζηαο θαη ηεο ζύξαο όηαλ είλαη αλνηρηή.

Βήκα 6 – Δθθέλσζε Αηόκσλ κε Αλαπεξία ή Αηόκσλ κε Μεησκέλε
Κηλεηηθόηεηα
7.69 Με εμαίξεζε ηηο εγθαηαζηάζεηο λνζειεπηεξίσλ, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη θάζε

άηνκν δηαζέηεη έλα βαζκφ θηλεηηθφηεηαο, κε ή ρσξίο βνήζεηα.
7.70 Άηνκα κε αλαπεξία ή κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα αλακέλεηαη φηη κπνξνχλ λα

κεηαθηλνχληαη νξηδφληηα αιιά ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ
θάζεηε κεηαθίλεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα θζάζνπλ ζε έλα
ππξνπξνζηαηεπφκελν θιηκαθνζηάζην, φπσο νη ππφινηπνη ρξήζηεο ηνπ νξφθνπ,
αιιά λα κελ κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα κεηαθηλεζνχλ θάζεηα.
7.71 Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ρξήζεο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ ππφ απηέο ηηο

ζπλζήθεο, έρεη πηνζεηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ε έλλνηα ησλ ρψξσλ θαηαθπγίνπ γηα
άηνκα κε αλαπεξία ή κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα. Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα ρψξνπο ζην
εζσηεξηθφ ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ ή ηνπ πξνζαιάκνπ ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ φπνπ ηα
άηνκα αλαπεξία ή κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα θαη ηα άηνκα πνπ ηα βνεζνχλ κπνξνχλ
λα πεξηκέλνπλ κέρξη λα αδεηάζεη ην θιηκαθνζηάζην ψζηε λα κεηαθεξζνχλ κε αζθαιή
ηξφπν πξνο ηα θάησ. Δπηηξέπεη επίζεο ζηνπο ρξήζηεο λα μεθνπξαζηνχλ ρσξίο λα
εκπνδίδεηαη ε δηαθίλεζε ησλ ππφινηπσλ ρξεζηψλ κέζα ζην θιηκαθνζηάζην. Έλαο
ρψξνο θαηαθπγίνπ πξέπεη λα έρεη ειάρηζην εκβαδφλ 1.2η.κ. κε ειάρηζηε δηάζηαζε
850mm (βιέπε Γηάγξακκα 21).
7.72 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ζεσξείηαη θαιή πξαθηηθή λα αθήλνληαη ηα άηνκα

κε αλαπεξία ή κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα ζηα θαηαθχγηα ψζηε λα κεηαθέξνληαη ζε
αζθαιή ρψξν απφ ηνπο ππξνζβέζηεο. Απηφ δελ ζεσξείηαη ζαλ ζσζηή αμηνπνίεζε
ησλ ππξνζβεζηψλ νη νπνίνη πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ ηξφπν θαηάζβεζεο
ηεο ππξθαγηάο.
7.73 ε πεξίπησζε πνπ ε νηθνδνκή δηαζέηεη ππξνπξνζηαηεπκέλνπο δηαδξφκνπο νη

νπνίνη επηθνηλσλνχλ κε θιηκαθνζηάζηα ή ζε πεξίπησζε πνπ ν φξνθνο ππνδηαηξείηαη
ζε ππξνδηακεξίζκαηα κε ηηο αλάινγεο εμφδνπο δηαθπγήο, ηφηε κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ ρψξνη θαηαθπγίνπ.
7.74 ε νηθνδνκέο φπνπ νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο έρνπλ πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθέο

δπλαηφηεηεο (π.ρ. γεξνθνκεία, λνζνθνκεία, επαγή ηδξχκαηα θιπ) θαη δηαζέηνπλ
πέξαλ ησλ 3 νξφθσλ πάλσ απφ ην επίπεδν πξφζβαζεο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη
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εγθαηάζηαζε
αλειθπζηήξα
ππξφζβεζεο
ν
νπνίνο
ζα
δηαζέηεη
θαη
ππξνπξνζηαηεπφκελν πξνζάιακν. Ο αλειθπζηήξαο απηφο ζα κπνξνχζε λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα εθθέλσζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ή κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα.
Μπνξεί λα κελ θξίλεηαη αλαγθαίν λα παξέρεηαη αλειθπζηήξαο ππξφζβεζεο γηα θάζε
θιηκαθνζηάζην. Κξίλεηαη φκσο αλαγθαίν λα ππάξρνπλ θαηαθχγηα ζηα ππφινηπα
θιηκαθνζηάζηα ηεο νηθνδνκήο, ζε πεξίπησζε πνπ ε φδεπζε δηαθπγήο πξνο ηνλ
αλειθπζηήξα εθθέλσζεο κπινθαξηζηεί. Σα άηνκα κε αλαπεξία ή κε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα κεηαθεξζνχλ ζηνλ φξνθν θάησ απφ ηελ
ππξθαγηά ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε πξνο ηνλ αλειθπζηήξα εθθέλσζεο.

Γηάγξακκα 21: Καηαθύγην κέζα ζην θιηκαθνζηάζην.

7.75 ε νηθνδνκέο κε ιηγφηεξν απφ ηξεηο νξφθνπο πάλσ απφ ην επίπεδν

πξφζβαζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθθέλσζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία
ή κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα έλαο αλειθπζηήξαο ν νπνίνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ππξφζβεζε, δεδνκέλνπ φηη βξίζθεηαη εληφο ππξνπξνζηαηεπφκελνπ πξνζαιάκνπ. Ζ
παξνρή ειεθηξηζκνχ πξνο ηνλ αλειθπζηήξα απηφ πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ
ππξθαγηά θαη ζα πξέπεη επίζεο λα γίλεη εγθαηάζηαζε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο
ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο πνπ λα θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ νηθνδνκή. Οη
νηθνδνκέο απηέο ρξεηάδνληαη επίζεο ρψξνπο θαηαθπγίνπ επηπξφζζεηα απφ ηνλ
αλειθπζηήξα.
7.76 Οη ζρεδηαζηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη ηηο πξφλνηεο γηα

εγθαηάζηαζε ελφο ηειεθψλνπ έθηαθηεο αλάγθεο ή θάπνηα άιιε ζπζθεπή
επηθνηλσλίαο ψζηε ηα άηνκα κε αλαπεξία ή κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα λα κπνξνχλ
λα θαιέζνπλ ζε βνήζεηα κε ζρεηηθή επθνιία απφ ηνλ ρψξν ησλ θαηαθπγίσλ.
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Βήκα 7 – Σειηθέο Έμνδνη Γηαθπγήο
Δθφζνλ νη ρξήζηεο ηεο νηθνδνκήο έρνπλ θηάζεη ζην επίπεδν πξφζβαζεο,
είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθχγνπλ ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ ηε
ππξθαγηά, εηδηθά εάλ ε ππξθαγηά βξίζθεηαη ζην ηζφγεην.
7.77

Σα θιηκαθνζηάζηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εθθέλσζε, πξέπεη λα νδεγνχλ
άκεζα ζε κηα νδφ ή ζε έλαλ αλνηθηφ ππαίζξην ρψξν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη νη ρξήζηεο
λα πεξάζνπλ κέζα απφ άιια εζσηεξηθά δσκάηηα ή ρψξνπο ηεο νηθνδνκήο. Αθνχ νη
ρξήζηεο βξίζθνληαη κέζα ζην θιηκαθνζηάζην αλακέλνπλ φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα
εμέιζνπλ απφ ηελ νηθνδνκή ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πεξάζνπλ απφ ηνλ ρψξν φπνπ
βξίζθεηαη ε ππξθαγηά.
7.78

7.79

i.
ii.

Τπάξρνπλ δχν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο:
Άκεζε πξφζβαζε απφ ην θιηκαθνζηάζην ζε κηα νδφ ή ζε έλαλ αλνηθηφ
ππαίζξην ρψξν (βιέπε Γηάγξακκα 22-ρήκα 1)·
Ππξνπξνζηαηεπφκελνο δηάδξνκνο απφ ην θιηκαθνζηάζην ζε κηα νδφ ή ζε
έλαλ αλνηθηφ ππαίζξην ρψξν (βιέπε Γηάγξακκα 22-ρήκα 2)

Γηάγξακκα 22: Σειηθέο έμνδνη δηαθπγήο από θιηκαθνζηάζηα

7.80 ηελ πεξίπησζε πνπ ε εθθέλσζε είλαη πηζαλή απφ νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ

ππέξγεηνπ ή ππφγεηνπ νξφθνπ θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξα απφ έλα
θιηκαθνζηάζην, ηφηε έλα απφ ηα θιηκαθνζηάζηα κπνξεί λα νδεγεί ζηνλ ρψξν ηεο
ππνδνρήο ή άιιν παξφκνην ρψξν ν νπνίνο είλαη ειεγρφκελνο.

2129

7.81 ηελ πεξίπησζε φπνπ εμσηεξηθή φδεπζε δηαθπγήο απφ ηελ νηθνδνκή,

γεηηληάδεη κε εμσηεξηθή ηνηρνπνηία, ε ηνηρνπνηία απηή πξέπεη λα έρεη δείθηε
ππξαληίζηαζεο
ίζε
κε
ηνλ
δείθηε
ππξαληίζηαζεο
ηνπ
εζσηεξηθνχ
ππξνδηακεξίζκαηνο ζε χςνο ηνπιάρηζην 2.10κ. πάλσ απφ ην επίπεδν ηεο νδεχζεσο
δηαθπγήο (βιέπε Γηάγξακκα 23).

Γηάγξακκα 23: Δμσηεξηθή όδεπζε δηαθπγήο παξαθείκελε ζε εμσηεξηθή ηνηρνπνηία.

ε πεξίπησζε φπνπ ε ηειηθή έμνδνο δηαθπγήο βξίζθεηαη ζε εζσηεξηθή γσληά
κε ηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία, ηφηε ε ηνηρνπνηία απηή ζε απφζηαζε 1.80κ. ζε θάζε
πιεπξά ηεο εμφδνπ δηαθπγήο πξέπεη λα έρεη δείθηε ππξαληίζηαζεο ίζε κε ηνλ δείθηε
ππξαληίζηαζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ππξνδηακεξίζκαηνο ζε χςνο ηνπιάρηζην 2.10κ.
πάλσ απφ ην επίπεδν ηεο νδεχζεσο δηαθπγήο (βιέπε Γηάγξακκα 24).
7.82

Γηάγξακκα 24: Σειηθή έμνδνο δηαθπγήο ζε εζσηεξηθή γσληά κε ηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία.

7.83 Ο εμσηεξηθφο δηάδξνκνο ή πέξαζκα κεηά ηελ ηειηθή έμνδν δηαθπγήο απφ ηελ

νηθνδνκή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηξφπν ψζηε νη ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα
απνκαθξχλνληαη κε αζθάιεηα απφ ηελ νηθνδνκή. Σν ειάρηζην πιάηνο απηνχ ηνπ
δηαδξφκνπ πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαηά κήθνο νιφθιεξεο ηεο δηαδξνκήο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνηνλδήπνηε ζπξψλ ή ππιψλ.
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7.84 Σν ειάρηζην πιάηνο ηνπ εμσηεξηθνχ δηαδξφκνπ ή πεξάζκαηνο πξέπεη λα

ζρεδηάδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ην αλάινγν πιάηνο δηαδξφκνπ ζχκθσλα κε ηνπο
Πίλαθεο 43-47 ζην Κεθάιαην 12.

Βήκα 8 – Δπηπξόζζεηεο Οδεγίεο
7.85 Οη αθφινπζεο γεληθέο πξφλνηεο εθαξκφδνληαη θαηά ην ζρεδηαζηηθφ ζηάδην κηαο

νηθνδνκήο. Δπηπξφζζεηα νη νδεγίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη αθνξνχλ ηνπο 5
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο νηθνδνκψλ (π.ρ. ηχπνο νηθνδνκψλ Α κέρξη Δ, βιέπε
Κεθάιαην 12 θαηεγνξηνπνίεζε νηθνδνκψλ ζχκθσλα κε ηελ Eurostat) αθνινπζνχληαη
αλαιφγσο.
Οδεύζεηο δηαθπγήο
7.86 Οη ηειηθέο ζχξεο εμφδσλ δηαθπγήο, νη ζχξεο ζε θνηλέο νδεχζεηο θαη δηαδξνκέο

δηαθπγήο πξέπεη λα αλνίγνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηαθπγήο. Δληνχηνηο, κπνξεί λα
ππάξμνπλ θαη ζχξεο (π.ρ. δσκαηίσλ, γξαθείσλ θαη άιισλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ) νη
νπνίεο κπνξεί λα αλνίγνπλ θαη αληίζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηαθπγήο λννπκέλνπ
ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε ζχξα δελ
ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 14-ηήιε (α) θαη αθνξά κηα
έμνδν απφ ηνλ ρψξν ή ην δσκάηην.
7.87 Οη βαζηθέο νδεχζεηο εμφδνπ (θιηκαθνζηάζηα θαη δηάδξνκνη) πξέπεη λα έρνπλ

ειάρηζην θαζαξφ χςνο 2.10κ. εμαηξνπκέλσλ ησλ θνπθσκάησλ ησλ ζπξψλ.
7.88 Σα θιηκαθνζηάζηα πξέπεη λα βξίζθνληαη εληφο κηαο ππξάληνρεο θαηαζθεπήο,

έλαληη ηνπ θαπλνχ θαη ηεο ππξθαγηάο, θαη λα ππάξρεη πξφζβαζε ζε απηά κέζσ
ππξάληνρσλ ζπξψλ φπσο εμεγείηαη ζην Κεθάιαην 5 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θψδηθα.
7.89 Οη δηάδξνκνη πνπ νδεγνχλ ζηελ ηειηθή έμνδν δηαθπγήο πξέπεη λα έρνπλ δείθηε

ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 5.
7.90 Οη δηάδξνκνη νη νπνίνη δελ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ θάπνηα ππξαληίζηαζε

ζα πξέπεη ηνπιάρηζην λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηα παξάγσγα ηνπ θαπλνχ φπσο
εμεγείηαη ζην Κεθάιαην 5 θαη 9 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θψδηθα.
Δμσηεξηθά θιηκαθνζηάζηα
Σα εμσηεξηθά θιηκαθνζηάζηα ηα νπνία δελ δηαρσξίδνληαη εληειψο απφ ηελ
νηθνδνκή κε θαηαζθεπή πνπ λα έρεη ηνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο, φπσο
δηαρσξίδνληαη ηα εζσηεξηθά θιηκαθνζηάζηα, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε
νηθνδνκέο νη νπνίεο εμππεξεηνχληαη κε έλα θιηκαθνζηάζην.
7.91

Σα εμσηεξηθά θιηκαθνζηάζηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ελαιιαθηηθή φδεπζε
δηαθπγήο, πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο ππξθαγηάο αλάινγα κε
ηελ θαηαζθεπαζηηθή πεξίπησζε:
7.92
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Σύπνο 1: Ζ ηνηρνπνηία θαη νπνηαδήπνηε αλνίγκαηα πνπ γεηηληάδνπλ κε ην
εμσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην πξέπεη λα έρνπλ δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 30
ιεπηψλ ή λα έρνπλ ηνλ δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ππξνδηακεξίζκαηνο
(φπνηνο δείθηεο ππξαληίζηαζεο είλαη κεγαιχηεξνο). Ο ίδηνο δείθηεο ππξαληίζηαζεο
πξέπεη λα επεθηείλεηαη ζε απφζηαζε 2.00κ. απφ ηηο πιεπξέο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ θαη
2.00κ. ζε χςνο πάλσ απφ ην ηειεπηαίν πιαηχζθαιν (βιέπε Γηάγξακκα 25).
7.93

Γηάγξακκα 25: Δμσηεξηθό Κιηκαθνζηάζην (Σύπνο 1).

7.94 Σύπνο 2: ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί γέθπξα γηα πξφζβαζε ζην

εμσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην ηφηε απηή ε γέθπξα πξέπεη λα έρεη δείθηε ππξαληίζηαζεο
ηνπιάρηζην 30 ιεπηά φζν αθνξά ηελ πεξηκεηξηθή ηνηρνπνηία θαη ην δάπεδν. Σν
κήθνο ηεο γέθπξαο ζε θάζε πιαηχζθαιν νξφθνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην 3 κέηξα
αθνχ δελ πξνζηαηεχεηαη ν εμσηεξηθφο ηνίρνο ηεο νηθνδνκήο (βιέπε Γηάγξακκα 26).

Γηάγξακκα 26: Δμσηεξηθό Κιηκαθνζηάζην (Σύπνο 2).
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7.95 Σύπνο 3: Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα ππνδηαηξείηαη ζε θχξηα ππξνδηακεξίζκαηα κε

έλα θιηκαθνζηάζην πνπ λα εμππεξεηεί ην θάζε θπξίσο ππξνδηακέξηζκα. Δάλ κηα
ππξθαγηά ζέζεη ζε θίλδπλν ην εζσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην, ν ηνίρνο δηαρσξηζκνχ ησλ
ππξνδηακεξηζκάησλ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ην πθηζηάκελν εμσηεξηθφ
θιηκαθνζηάζην παξακέλεη άζηθην θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο ρξήζηεο
ηεο νηθνδνκήο. Δπνκέλσο, ε ηνηρνπνηία πνπ γεηηληάδεη κε ην εμσηεξηθφ
θιηκαθνζηάζην δελ είλαη απαξαίηεην λα έρεη δείθηε ππξαληίζηαζεο (βιέπε Γηάγξακκα
27). Ζ κέζνδνο απηή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλνλ ζε νηθνδνκέο πνπ ππάξρνπλ
επηπιένλ θαηάιιειεο ελαιιαθηηθέο νδεχζεηο δηαθπγήο γηα άηνκα πεξηνξηζκέλεο
θηλεηηθφηεηαο εθφζνλ ην εμσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην δελ παξέρεη επαξθή
ππξνδηαρσξηζκφ γηα ηε δηακφξθσζε θαηαθπγίνπ.

Γηάγξακκα 27: Δμσηεξηθό Κιηκαθνζηάζην (Σύπνο 3).

7.96 Σα

εμσηεξηθά θιηκαθνζηάζηα κπνξνχλ λα απνηεινχλ κέξνο ή λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ελαιιαθηηθή φδεπζε δηαθπγήο. Δίλαη ζεκαληηθφ φπσο ην
εμσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην είλαη θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλν απφ πηζαλή ππξθαγηά πνπ
κπνξεί λα εθδεισζεί εληφο ηεο νηθνδνκήο. Οη αθφινπζεο πξφλνηεο πξέπεη λα
ηεξνχληαη:
α)

Όπνπ είλαη αλαγθαίν πξνζηαζία ηνπ εμσηεξηθνχ θιηκαθνζηαζίνπ απφ
ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο·

β)

Όιεο νη ζχξεο πνπ παξέρνπλ πξφζβαζε ζην εμσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην
πξέπεη λα είλαη ππξάληνρεο, εθηφο απφ ηελ ζχξα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ
ηειεπηαίν φξνθν·

γ)

Οπνηνδήπνηε κέξνο ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο πνπ θαίλεηαη ζην
Γηάγξακκα 28 πξέπεη έρεη ηελ αλάινγε ππξαληνρή.
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Γηάγξακκα 28: Δμσηεξηθά Κιηκαθνζηάζηα.

7.97 Ππξθαγηά ζε έλα κέξνο ηεο νηθνδνκήο κπνξεί λα εθζέζεη ηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν

ππξνπξνζηαηεπκέλνπ θιηκαθνζηαζίνπ ζε ζεξκφηεηα (γηα παξάδεηγκα, φπνπ ηα δχν
είλαη παξαθείκελα ζε εζσηεξηθή γσλία ζηελ πξφζνςε φπσο δείρλεη ην Γηάγξακκα
29). Δάλ ν εμσηεξηθφο ηνίρνο ηνπ πξνζηαηεπκέλνπ θιηκαθνζηαζίνπ έρεη κηθξή
ππξαληίζηαζε, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην
θιηκαθνζηάζην κε αζθάιεηα.
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7.98 ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζηαηεπκέλν θιηκαθνζηάζην πξνεθηείλεηαη ηνπ

παξαθείκελνπ εμσηεξηθνχ ηνίρνπ ηεο νηθνδνκήο, ή δηαθφπηεηαη απφ απηφλ, ή
βξίζθεηαη ζε εζσηεξηθή γσληά ηνπ ηνίρνπ απηνχ, ηφηε ε απφζηαζε αλάκεζα ζε
νπνηνδήπνηε απξνζηάηεπην ρψξν ηεο νηθνδνκήο ζε ζρέζε κε ην θιηκαθνζηάζην
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1.80κ. (βιέπε Γηάγξακκα 29).

Γηάγξακκα 29: Δμσηεξηθή πξνζηαζία πξνζηαηεπόκελνπ θιηκαθνζηαζίνπ.

Δζσηεξηθά Γσκάηηα
ε πεξίπησζε επεηζνδίνπ ππξθαγηάο φπνπ νη ρξήζηεο γηα λα δηαθχγνπλ
πξέπεη λα πεξάζνπλ κέζα απφ άιιν δσκάηην ή δσκάηηα γηα λα θηάζνπλ ζηελ
φδεπζε δηαθπγήο ή ηελ ηειηθή έμνδν δηαθπγήο, πξέπεη λα ηνπο εμαζθαιίδεηαη κηα
γξήγνξε πξνεηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε αλάθιεμε ππξθαγηάο ζε απηνχο ηνπο
παξαθείκελνπο ρψξνπο.
7.99

7.100 Δπνκέλσο, φια ηα εζσηεξηθά δσκάηηα θαη ηα παξαθείκελα δσκάηηα πξέπεη λα

θαιχπηνληαη κε απηφκαην ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο. Σν
ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο δελ πξέπεη λα έρεη ρξφλν θαζπζηέξεζεο αιιά αληίζεηα ζα
πξέπεη λα ζεκάλεη ζπλαγεξκφ ηαπηφρξνλα κε ηελ αλίρλεπζε ππξθαγηάο απφ ηνπο
αληρλεπηέο.
7.101 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ππεχζπλνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ

θίλδπλν ππξθαγηάο ησλ πιηθψλ πνπ απνζεθεχνληαη ζηα παξαθείκελα δσκάηηα ψζηε
λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη ρξήζηεο ζηα εζσηεξηθά δσκάηηα έρνπλ αξθεηφ ρξφλν γηα λα
δηαθχγνπλ. Απηφ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζην ζηάδην ζρεδηαζκνχ.
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Γηάγξακκα 30: Δζσηεξηθά δσκάηηα

Παηάξηα θαη Μεζνπάησκα
7.102 Παηάξηα ή κεζνπαηψκαηα κηθξφηεξα απφ 100η.κ. δελ είλαη απαξαίηεην λα

έρνπλ επηπξφζζεηε ππξαληίζηαζε ή επηπξφζζεηεο πξφλνηεο ζε φηη αθνξά ηηο
νδεχζεηο δηαθπγήο λννπκέλνπ φηη γίλεηαη εγθαηάζηαζε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο
ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο ψζηε λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο πνπ
βξίζθνληαη ζην παηάξη ή κεζνπάησκα λα αληηιεθζνχλ κηα ππξθαγηά πνπ κπνξεί λα
εθδεισζεί ζε ρακειφηεξν επίπεδν.
7.103 Οη απνζηάζεηο ζην Γηάγξακκα 19 πξέπεη λα κεηξηνχληαη απφ ην πην απφκεξν

ζεκείν ηνπ παηαξηνχ ή κεζνπαηψκαηνο κέρξη ηελ ηειηθή έμνδν δηαθπγήο ζην
ρακειφηεξν επίπεδν (ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ απφζηαζε απηή θαη ην κήθνο ηνπ
θιηκαθνζηαζίνπ).
7.104 Σα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ζηεξίδνπλ παηάξηα ή κεζνπαηψκαηα

κεγαιχηεξα απφ 100η.κ. πξέπεη λα έρνπλ ην αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο
ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 4. Πξέπεη επίζεο λα δηαζέηνπλ κία ππξνπξνζηαηεπκέλε
φδεπζε δηαθπγήο πξνο ηελ ηειηθή έμνδν ηεο νηθνδνκήο.
Αίζξηα
7.105 Οπνηαδήπνηε νηθνδνκή πνπ πεξηιακβάλεη απξνζηάηεπην ζπλερηδφκελν θελφ

ην νπνίν επεθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ φξνθν πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε
σο ιχζε ζρεδηαζηηθήο απφδνζεο (ππξνκεραληθήο).
7.106 ε πεξίπησζε πνπ ζρεκαηίδεηαη άλνηγκα ζε φξνθν νηθνδνκήο Καηεγνξίαο

Κηλδχλνπ Α θαη Β (βιέπε ζπλνπηηθφ Πίλαθα 4 ή Κεθάιαην 12), δελ απαηηείηαη εηδηθή
δηακφξθσζε, δεδνκέλνπ φηη ε έμνδνο θηλδχλνπ βξίζθεηαη καθξηά απφ ην άλνηγκα
απηφ. Σέηνηα αλνίγκαηα ζρεκαηίδνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία θπιηφκελσλ ζθαιψλ θαη
θιηκαθνζηαζίσλ εχθνιεο δηαθίλεζεο ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κέζα ζηελ νηθνδνκή (νη
θιίκαθεο απηέο δελ πξέπεη λα πξνζκεηξνχληαη ζαλ έμνδνη θαη δηαδξνκέο δηαθπγήο.
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Δμππεξεηνχλ κφλν ηελ εχθνιε δηαθίλεζε ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κέζα ζηελ
νηθνδνκή).
Απηόκαηα πζηήκαηα Πξνεηδνπνίεζεο θαη Ππξαλίρλεπζεο
7.107 Οη

ειάρηζηεο ηππηθέο απαηηήζεηο ζε ζπζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο θαη
ππξαλίρλεπζεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ρξήζεο κηαο νηθνδνκήο, ραξαθηεξηζηηθά
πιεζπζκνχ, θαηεγνξίαο θηλδχλνπ ππξθαγηάο θαη ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο κηαο
ππξθαγηάο, παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 38-42 - ηήιε (11) θαη ζηνλ Πίλαθα 49
(επεμήγεζε ηεο ηήιεο 11) ζην Κεθάιαην 12. ην Κεθάιαην 9 γίλεηαη κηα
εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηα ζπζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο θαη ππξαλίρλεπζεο θαη ν
κειεηεηήο πξνηξέπεηαη λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην
ζπγθεθξηκέλν Κεθάιαην (αξρέο ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ ππξφο ) ψζηε λα θαζνξίζεη
κε αθξίβεηα ηνλ ηχπν θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πξνεηδνπνίεζεο θαη
ππξαλίρλεπζεο.
Φσηηζκόο Έθηαθηεο Αλάγθεο
7.108 Πξέπεη λα παξέρεηαη θσηηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο ζε φιεο ηηο νδεχζεηο θαη

δηαδξνκέο δηαθπγήο, ζε ηκήκαηα ησλ νηθνδνκψλ πνπ απαηηνχλ ηερλεηφ θσηηζκφ
ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, εμαηξνπκέλσλ εληφο ησλ δηακεξηζκάησλ θαη νηθηψλ. Απηφ
ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί θαη ζε δηαδξνκέο δηαθπγήο εθηφο ηεο νηθνδνκήο, φπνπ
απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, π.ρ. ζε δηαδξνκέο δηαθπγήο απφ νξνθέο θηηξίσλ. ην
Κεθάιαην 9 γίλεηαη κηα εθηελέζηεξε αλαθνξά ζην Φσηηζκφ Έθηαθηεο Αλάγθεο.
εκάλζεηο δηαθπγήο
7.109 Όιεο νη νδεχζεηο θαη δηαδξνκέο δηαθπγήο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ αλάινγε

ζήκαλζε. Δμαηξνχληαη νη νδεχζεηο δηαθπγήο εληφο ησλ δηακεξηζκάησλ θαη νηθηψλ.
ηελ πεξίπησζε ησλ πνιπθαηνηθηψλ κε δηακεξίζκαηα ζα πξέπεη λα ζεκαηνδνηεζνχλ
νη νδεχζεηο δηαθπγήο κέζα ζηνπο θνηλφρξεζηνχο ρψξνπο. εκάλζεηο ζα πξέπεη λα
θέξνπλ θαη ηα ζπζηήκαηα ή εμνπιηζκφο ππξνπξνζηαζίαο θαη ππξφζβεζεο. ην
Κεθάιαην 9 γίλεηαη κηα εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηηο εκάλζεηο.
πζηήκαηα Διέγρνπ Καπλνύ
7.110 Δθηφο απφ ηηο πξφλνηεο γηα απαγσγή ηνπ θαπλνχ ψζηε λα παξέρεηαη

επηπξφζζεηε βνήζεηα ζηνπο ππξνζβέζηεο, ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ θαπλνχ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ιχζεηο πνπ δίλνληαη ζην έγγξαθν απηφ. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ
ηνπ θαπλνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε κεγάιε επηηπρία δηαηεξψληαο θαηάιιειεο
ζπλζήθεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθθέλσζεο ζε κηα νηθνδνκή, αιιά πξέπεη λα
ζρεδηάδεηαη, πξνδηαγξάθεηαη θαη λα βεβαηψλεηαη απφ κεραληθφ ππξνπξνζηαζίαο σο
κέξνο ιχζεο ζρεδηαζηηθήο απφδνζεο (ππξνκεραληθήο).
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Οηθηζηηθέο Οηθνδνκέο - Οηθνδνκέο κε Υαξαθηεξηζηηθά Υξήζεο Γ (Πίλαθαο 40Κεθάιαην 12)
Α. Καηνηθίεο
7.111 Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη αλεμάξηεηεο θαη εκηαλεμάξηεηεο θαηνηθίεο

θαζψο θαη θαηνηθίεο ζπλερνχο δφκεζεο θάζε κηα εθ ησλ νπνίσλ έρεη ηε δηθή ηεο
ηζφγεηα είζνδν ζην επίπεδν πξφζβαζεο. Γεληθά, θαηνηθίεο πνπ ελψλνληαη κεηαμχ
ηνπο δηαρσξίδνληαη κε θάζεηε ππξνδηαρσξηζηηθή ηνηρνπνηία.
7.112 Γελ ππάξρνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο γηα θαηνηθίεο εθηφο απφ ηελ εγθαηάζηαζε

ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηήιε (11)
ηνπ Πίλαθα 40 ζην Κεθάιαην 12.
7.113 Ζ νξνθή ή ην θελφ ηεο νξνθήο δελ ππνινγίδεηαη σο δάπεδν λννπκέλνπ φηη

πεξηιακβάλεη κφλν πξφζβαζε ζε επηδηφξζσζε θαη ζπληήξεζε κεραλνινγηθψλ
ππεξεζηψλ.
7.114 Τπόγεην, Ηζόγεην θαη έλαο ππέξγεηνο όξνθνο: Γελ ππάξρνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο

γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηνηθίεο εθηφο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο
ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηήιε (11) ηνπ Πίλαθα
40 ζην Κεθάιαην 12.
7.115 Τπόγεην, Ηζόγεην θαη πέξαλ ηνπ ελόο ππέξγεηνπ νξόθνπ: Ζ πηζαλφηεηα ηνπ

θηλδχλνπ ππξθαγηάο θαη πξφθιεζεο επηθίλδπλσλ ζπλζεθψλ απμάλεηαη ζε ςειφηεξεο
νηθνδνκέο, επνκέλσο:
i.

Απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο
φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηήιε (11) ηνπ Πίλαθα 40 ζην Κεθάιαην 12 (π.ρ. έλα
ζχζηεκα ηεο θαηεγνξίαο Π2(β) πνπ ζεκαίλεη εγθαηάζηαζε απηφκαηνπ
ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο κε εθεδξηθή κπαηαξία θαη
αληρλεπηέο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο θαη γεηηληάδνπζα κε ηηο
νδεχζεηο δηαθπγήο δσκάηηα, ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 9)·

ii.

Καηνηθίεο πνπ απνηεινχληαη απφ ηξία ή πεξηζζφηεξα επίπεδα θαη θαηνηθίεο
πνπ απνηεινχληαη απφ δπν επίπεδα θαη εθηείλνληαη ζε χςνο απφ ηελ νξνθή
άιιεο ηζφγεηαο θαηνηθίαο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ππαιιαθηηθή έμνδν ηφζν απφ
ην πην ςειφ φζν θαη απφ ην πην ρακειφ επίπεδν εθηφο ησλ πην θάησ
πεξηπηψζεσλ.



ζην ηζφγεην ππάξρεη ππισηή (ρψξνο ζηάζκεπζεο) ·
θαηνηθία απνηεινχκελε απφ δχν επίπεδα βξίζθεηαη πάλσ ζε ηζφγεηα
μερσξηζηή θαηνηθία θαη δηαζέηεη αλεμάξηεηε ππξνπξνζηαηεπκέλε
θιίκαθα πξνο ην ηζφγεην.

7.116 Πνιιαπιά ππόγεηα ζε Καηνηθία: ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα

απφ έλα ππφγεην ζε κηα θαηνηθία, ηφηε νη ππφγεηνη φξνθνη πξέπεη λα εμππεξεηνχληαη
κε έλα ππξνπξνζηαηεπκέλν θιηκαθνζηάζην θαη ππξνπξνζηαηεπκέλε φδεπζε
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δηαθπγήο πνπ λα νδεγεί εθηφο ηεο θαηνηθίαο. Δπίζεο πξέπεη λα γίλεηαη εγθαηάζηαζε
ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο ζε φιε ηελ θαηνηθία ηεο θαηεγνξίαο
Π2(β) πνπ ζεκαίλεη εγθαηάζηαζε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο θαη
πξνεηδνπνίεζεο κε εθεδξηθή κπαηαξία θαη αληρλεπηέο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο
νδεχζεηο δηαθπγήο θαη γεηηληάδνπζα κε ηηο νδεχζεηο δηαθπγήο δσκάηηα, ζχκθσλα κε
ην Κεθάιαην 9.

Β. Γηακεξίζκαηα
7.117 Κξίλεηαη ρξήζηκν ηα λέα δηακεξίζκαηα λα ζρεδηάδνληαη αθνινπζψληαο ηελ

ζηξαηεγηθή ηεο επί ηφπνπ ππξνπξνζηαζίαο. Σα βαζηθά ζηνηρεία απηήο ηεο
ζηξαηεγηθήο είλαη:





Να εμαζθαιίδεηαη κηα έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ππξθαγηάο ψζηε λα
επηηξέπεηαη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηακεξίζκαηνο, φπνπ εθδειψζεθε ε
ππξθαγηά, λα δηαθχγνπλ κε αζθάιεηα·
Γπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηεο ππξθαγηάο εληφο ηνπ
δηακεξίζκαηνο, φπνπ εθδειψζεθε ε ππξθαγηά, γηα αξθεηφ ρξνληθφ
δηάζηεκα ψζηε λα κπνξέζεη λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία ππξφζβεζεο·
Να παξέρνληαη θαηάιιεια ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο ψζηε λα
επηηξέπεηαη ε έγθαηξε θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο πξηλ εμαπισζεί εθηφο
ηνπ δηακεξίζκαηνο απφ φπνπ αξρηθά εθδειψζεθε ε ππξθαγηά·
Γηα ζθνπνχο ππξφζβεζεο λα πξνζηαηεχεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα
θιηκαθνζηάζην ην νπνίν νδεγεί ζην δηακέξηζκα φπνπ αξρηθά
εθδειψζεθε ε ππξθαγηά.

7.118 πζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο θαη ππξαλίρλεπζεο: Διάρηζηεο ηππηθέο απαηηήζεηο

νη νπνίεο αθνξνχλ ηα ζπζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο θαη ππξαλίρλεπζεο
παξνπζηάδνληαη ζηελ ηήιε (11) ηνπ Πίλαθα 40 ζην Κεθάιαην 12, ζε θάζε
δηακέξηζκα.
7.119 Γηακεξίζκαηα κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ φξνθν πξέπεη λα έρνπλ ην ίδην

επίπεδν ζπζηήκαηνο πξνεηδνπνίεζεο φπσο κηα θαηνηθία ε νπνία δηαζέηεη ηνλ ίδην
αξηζκφ νξφθσλ.
7.120 Κνηλόρξεζηα Κιηκαθνζηάζηα, Αλειθπζηήξεο, Πξνζάιακνη θαη Γηάδξνκνη: Σα

θνηλφρξεζηα θιηκαθνζηάζηα, δηάδξνκνη, πξνζάιακνη θαη, φπνπ παξέρνληαη,
αλειθπζηήξεο απνηεινχλ ηα κέζα πξφζβαζεο ησλ ελνίθσλ ζηα δηακεξίζκαηα. Μηα
ππξθαγηά ζε έλα δηακέξηζκα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμαπισζεί ζε απηνχο ηνπο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Δπνκέλσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φπσο ε θαηαζθεπή πνπ
δηαρσξίδεη ηα δηακεξίζκαηα κεηαμχ ηνπο ή ηα δηακεξίζκαηα απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο, έρεη ηελ αλάινγε ππξνπξνζηαζία (π.ρ. ππξθαγηά θαη θαπλφ βάζε ησλ
πξνλνηψλ ηνπ Κεθαιαίνπ 4 θαη 5) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο επέκβαζεο απφ ηηο νκάδεο θαηάζβεζεο.
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Σα θνηλφρξεζηα θιηκαθνζηάζηα, πξνζάιακνη θιπ πξέπεη λα έρνπλ ηνλ αλάινγν
δείθηε ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα ησλ πξνλνηψλ ηνπ Κεθαιαίνπ 4 θαη 5.
7.121 Αλνίγκαηα Δμαεξηζκνύ: Σα αλνίγκαηα εμαεξηζκνχ πνπ παξνπζηάδνληαη πην

θάησ έρνπλ ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ζηηο ελέξγεηεο θαηάζβεζεο κηαο ππξθαγηάο θαη λα
εκπνδίζνπλ απφ ην λα απνηειέζεη ην θιηκαθνζηάζην ηελ κφλε φδεπζε εμάπισζεο
ηνπ θαπλνχ φηαλ νη ππξνζβέζηεο αλνίμνπλ ηελ ζχξα ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ.
7.122 Κιηκαθνζηάζηα: Σα αλνίγκαηα θπζηθνχ εμαεξηζκνχ πξέπεη λα παξέρνληαη ζην

πην ςειφ ζεκείν ζε φια ηα θιηκαθνζηάζηα θαη λα είλαη ίζν κε 1η.κ. θαη ζε θάζε
φξνθν λα δηαζέηεη αλνηγνθιεηλφκελν (λα κελ αλνίγνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε
δηαθπγήο) παξάζπξν ίζν κε 10% ηνπ εκβαδνχ ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ.
7.123 Πξνζάιακνο Ππξνπξνζηαζίαο: Ο Πξνζάιακνο Ππξνπξνζηαζίαο ηνπνζεηείηαη

κεηαμχ ηνπ θνηλφρξεζηνπ δηαδξφκνπ / ρψξνπ πνπ αλνίγεη ν αλειθπζηήξαο, ηα
γξαθεία, ηα δηακεξίζκαηα ή νπνηνζδήπνηε άιινο ρψξνο θαη ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ
(βιέπε Γηάγξακκα 17: Σχπνο Κιηκαθνζηαζίνπ 1νπ βαζκνχ). Ο Πξνζάιακνο
ππξνπξνζηαζίαο πξέπεη λα δηαζέηεη 3 ηνπιάρηζηνλ ηεηξαγσληθά κέηξα εκβαδφλ θαη
άλνηγκα γηα κφληκν θπζηθφ αεξηζκφ ζε θάζε φξνθν θαηά 10% ηνπιάρηζην ηνπ
εκβαδνχ ηνπ πξνζαιάκνπ.
7.124 Κνηλφρξεζηνη δηάδξνκνη: ε νηθνδνκέο κε πεξηζζφηεξνπο απφ ηξεηο νξφθνπο ή

κε δάπεδν ςειφηεξν απφ 10 κέηξα απφ ην επίπεδν πξφζβαζεο νη θνηλφρξεζηνη
δηάδξνκνη δηαθπγήο νη νπνίνη εθάπηνληαη ζε εμσηεξηθφ ηνίρν ηεο νηθνδνκήο λα
δηαζέηνπλ αλνηγνθιεηλφκελν ή ζπξφκελν παξάζπξν εμαεξηζκνχ κε ειάρηζην
εκβαδφλ ίζν κε 1η.κ.
7.125 Γηακέξηζκα ζε ππόγεην: Σα δηακεξίζκαηα ζε ππφγεηνπο ρψξνπο πξέπεη είηε λα

έρνπλ ηελ δηθή ηνπο εμσηεξηθή είζνδν είηε λα δηαρσξίδνληαη απφ ην θιηκαθνζηάζην
κε αεξηδφκελν πξνζάιακν, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηεο νηθνδνκήο.
7.126 Υώξνη

ηάζκεπζεο: ε πεξίπησζε πνπ θιηκαθνζηάζην εμππεξεηεί
δηακεξίζκαηα θαη θιεηζηφ ρψξν ζηάζκεπζεο ηφηε ην θιηκαθνζηάζην πξέπεη λα
δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο κε αεξηδφκελν ππξνπξνζηαηεπκέλν
πξνζάιακν. Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, κπνξεί λα ζρεδηάδεηαη κεραληθφ ζχζηεκα
εμαεξηζκνχ ηνπ πξνζαιάκνπ ψζηε λα απνηξέπεη ηελ αζηνρία ηνπ θπξίσο
θιηκαθνζηαζίνπ απφ ζεξκά αέξηα θαη θαπλφ.
7.127 Οηθνδνκή Γηακεξηζκάησλ κε έλα θιηκαθνζηάζην (Ηζόγεην θαη κέρξη 3 νξόθνπο ή

ην ύςνο ηειεπηαίνπ θαηνηθήζηκνπ νξόθνπ δελ μεπεξλά ηα 10 κέηξα ζε ζρέζε κε ην
επίπεδν πξόζβαζεο): Κάζε δηακέξηζκα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο
θαη πξνεηδνπνίεζεο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηήιε (11) ηνπ Πίλαθα 40 ζην Κεθάιαην
12 (π.ρ. έλα ζχζηεκα ηεο θαηεγνξίαο Π2(γ) πνπ ζεκαίλεη θχθισκα δηθηπσκέλσλ
αληρλεπηψλ νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ κε θαλνληθή ειεθηξηθή παξνρή θαη εθεδξηθή
κπαηαξία θαη ηνπνζεηνχληαη ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο θαη γεηηληάδνπζα κε ηηο νδεχζεηο
δηαθπγήο δσκάηηα, ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 9).
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7.128 Σν θνηλφ θιηκαθνζηάζην πξέπεη λα έρεη πιάηνο ηνπιάρηζην 1100mm. Οη ηειηθέο

ζχξεο εμφδνπ πξέπεη λα έρνπλ θχιν κε ειάρηζην πιάηνο ηνπιάρηζην 926mm.
7.129 Σν θιηκαθνζηάζην πξέπεη λα δηαζέηεη αλνίγκαηα θπζηθνχ εμαεξηζκνχ ζην πην

ςειφ ζεκείν θαη λα είλαη ίζν κε 1η.κ. ε θάζε φξνθν λα δηαζέηεη αλνηγνθιεηλφκελν
παξάζπξν (λα κελ αλνίγεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηαθπγήο) ίζν κε 10% ηνπ εκβαδνχ
ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ (βιέπε Γηάγξακκα 31).

Γηάγξακκα 31: Μηθξή πνιπθαηνηθία κε έλα θιηκαθνζηάζην

7.130 Όιεο νη ειεθηξνκεραλνινγηθέο ππεξεζίεο πνπ δηαπεξλνχλ ην θέιπθνο ηνπ

θιηκαθνζηαζίνπ πξέπεη λα εγθηβσηίδνληαη ζε ππξάληνρε θαηαζθεπή κε ειάρηζην
δείθηε ππξαληίζηαζεο αλάινγα κε ηνλ δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ.
7.131 Οηθνδνκή Γηακεξηζκάησλ κε έλα θιηκαθνζηάζην (Ηζόγεην θαη πέξαλ ησλ 3

νξόθσλ ή ην ύςνο ηειεπηαίνπ θαηνηθήζηκνπ νξόθνπ λα μεπεξλά ηα 10 κέηξα ζε
ζρέζε κε ην επίπεδν πξόζβαζεο): Κάζε δηακέξηζκα πξέπεη λα δηαζέηεη
ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηήιε (11) ηνπ Πίλαθα
40 ζην Κεθάιαην 12 (π.ρ. έλα ζχζηεκα ηεο θαηεγνξίαο Π2(γ) πνπ ζεκαίλεη θχθισκα
δηθηπσκέλσλ αληρλεπηψλ νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ κε θαλνληθή ειεθηξηθή παξνρή θαη
εθεδξηθή κπαηαξία θαη ηνπνζεηνχληαη ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο θαη γεηηληάδνπζα κε ηηο
νδεχζεηο δηαθπγήο δσκάηηα, ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 9).
7.132 Σν θιηκαθνζηάζην πξέπεη λα δηαζέηεη αλνίγκαηα θπζηθνχ εμαεξηζκνχ ζην πην

ςειφ ζεκείν θαη λα είλαη ίζν κε 1η.κ. ε θάζε φξνθν λα δηαζέηεη αλνηγνθιεηλφκελν
παξάζπξν (λα κελ αλνίγεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηαθπγήο) ίζν κε 10% ηνπ εκβαδνχ
ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ (βιέπε Γηάγξακκα 32).
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7.133 Ζ πξφζβαζε πξνο θάζε δηακέξηζκα κπνξεί λα γίλεηαη κέζα απφ θνηλφρξεζην

δηάδξνκν δηαθπγήο (βιέπε Γηάγξακκα 32). Οη θνηλφρξεζηνη δηάδξνκνη δηαθπγήο νη
νπνίνη εθάπηνληαη ζε εμσηεξηθφ ηνίρν ηεο νηθνδνκήο λα δηαζέηνπλ αλνηγνθιεηλφκελν
ή ζπξφκελν παξάζπξν εμαεξηζκνχ κε ειάρηζην εκβαδφλ ίζν κε 1η.κ.
7.134 Σν θνηλφ θιηκαθνζηάζην πξέπεη λα έρεη πιάηνο ηνπιάρηζην 1100mm. Οη ηειηθέο

ζχξεο εμφδνπ πξέπεη λα έρνπλ θχιν κε ειάρηζην πιάηνο ηνπιάρηζην 926mm.
7.135 Ζ ηειηθή φδεπζε δηαθπγήο απφ ην θνηλφ θιηκαθνζηάζην πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη

κε ηξφπν ψζηε λα είλαη ππξνπξνζηαηεπκέλε έηζη ψζηε νη ρξήζηεο ησλ νξφθσλ λα
κπνξνχλ λα εμέιζνπλ ηεο νηθνδνκήο κε αζθάιεηα ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ζην
ηζφγεην ή ην ππφγεην.

Γηάγξακκα 32: Έλα θιηκαθνζηάζην ζε πνιπθαηνηθία κε Ηζόγεην θαη πέξαλ ησλ 3 νξόθσλ.

7.136 Πνιπθαηνηθίεο κε πνιιαπιά θιηκαθνζηάζηα θαη θιεηζηνύο θνηλόρξεζηνπο

δηαδξόκνπο δηαθπγήο: ε πνιπθαηνηθίεο φπνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα
θιηκαθνζηάζην ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηα δηακεξίζκαηα, ππάξρεη κεγαιχηεξε
πηζαλφηεηα λα πεξηνξηζηεί ν βαζκφο εμάπισζεο ηνπ θαπλνχ ζηνλ φξνθν φπνπ
βξίζθεηαη ε ππξθαγηά. ε θάζε φξνθν ν θνηλφρξεζηνο δηάδξνκνο δηαθπγήο πξέπεη
λα κνηξάδεηαη ψζηε λα δηαρσξίδνληαη ηα θιηκαθνζηάζηα θαη ν θάζε έλαο απφ απηνχο,
φηαλ εθάπηεηαη ζε εμσηεξηθφ ηνίρν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αλνηγνθιεηλφκελν ή
ζπξφκελν παξάζπξν εμαεξηζκνχ κε ειάρηζην εκβαδφλ ίζν κε 1η.κ. (βιέπε
Γηάγξακκα 33 θαη 34).
7.137 Σν θνηλφ θιηκαθνζηάζην πξέπεη λα έρεη πιάηνο ηνπιάρηζην 1100mm. Οη ηειηθέο

ζχξεο εμφδνπ πξέπεη λα έρνπλ θχιν κε ειάρηζην πιάηνο ηνπιάρηζην 926mm.
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Γηάγξακκα 33: Κάηνςε νξόθνπ

Γηάγξακκα 34: Κάηνςε νξόθνπ - Δλαιιαθηηθή δηαξξύζκηζε

Μπαιθόληα
7.138 ε πεξίπησζε πνπ ε πξφζβαζε ζηα δηακεξίζκαηα γίλεηαη κέζσ κπαιθνληνχ,

είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ κηα ππξθαγηά λα εμαπισζεί ζε άιια ηκήκαηα ηεο νηθνδνκήο.
Δπνκέλσο ν ηνίρνο πνπ δηαρσξίδεη ην δηακέξηζκα απφ ην κπαιθφλη κπνξεί λα
ππνινγηζηεί ζαλ εμσηεξηθφο ηνίρνο λννπκέλνπ φηη ηζρχνπλ ηα αθφινπζα (βιέπε
επίζεο Γηάγξακκα 35):


Σν κπαιθφλη πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ρψξν πνπ δελ είλαη
ππξνπξνζηαηεπκέλνο, πξέπεη λα δηαζέηεη αδηάηξεην ζηεζαίν ην νπνίν
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λα θαηαζθεπάδεηαη κε άθαπζηα πιηθά θαη λα έρεη χςνο 1.10κ. απφ ην
ηειηθφ επίπεδν ηνπ νξφθνπ.


ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθπγή είλαη κνλήο θαηεχζπλζεο, ν ηνίρνο πνπ
δηαρσξίδεη ηνλ θαηνηθήζηκν ρψξν απφ ην κπαιθφλη πξέπεη λα έρεη
ππξαληίζηαζε ίζε ηνπιάρηζην κε 30 ιεπηά ζε χςνο 1.20κ. απφ ην
ηειηθφ επίπεδν ηνπ νξφθνπ.



Σν κπαιθφλη πξέπεη λα παξακέλεη αλνηρηφ πάλσ απφ ην ζηεζαίν ψζηε
λα ππάξρεη αξθεηφο εμαεξηζκφο. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ θξεκάζκαηα
πξνο ηα θάησ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πέξαλ ησλ 100mm. Έλα εκβαδφλ
πνπ ηζνδπλακεί ηνπιάρηζηνλ κε ην 60% ηνπ εκβαδνχ ηνπ δαπέδνπ ηνπ
κπαιθνληνχ πξέπεη λα είλαη αλνηρηφ γηα εμαεξηζκφ. Ζ θαηαλνκή ζα
πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθε θαηά κήθνο ηνπ κπαιθνληνχ.

Γηάγξακκα 35: Σνκή Πξόζβαζεο Μπαιθνληνύ
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Γηάγξακκα 36: Κάηνςε Πξόζβαζεο Μπαιθνληνύ

Γ. Οηθηζηηθέο Οηθνδνκέο εθηόο Καηνηθηώλ, Τπνζηαηηθώλ Κνηλσληθήο Πξόλνηαο,
Ννζειεπηήξηα θαη Κξαηεηήξηα / σθξνληζηήξηα
7.139 Ζ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεη ηηο δηαηάμεηο θαηνηθεκέλσλ νηθνδνκψλ πνπ δελ

απνηεινχλ θαηνηθίεο θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Κεθάιαην 12, Πίλαθα 38 γηα νηθνδνκέο
κε ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο ηχπνπ Α.
7.140 Όηαλ ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηεγνξία απηή, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ρξήζηεο

ηεο νηθνδνκήο αλακέλνληαη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηε ππξθαγηά ή ζηνλ
ζπλαγεξκφ θαη λα εθθελψζνπλ ηελ νηθνδνκή ρσξίο ζεκαληηθή βνήζεηα. Αληίζεηα κε
κηα πνιπθαηνηθία, ε δηαρείξηζε ηεο νηθνδνκήο κπνξεί λα αλακέλεηαη λα γίλεηαη απφ
ην πξνζσπηθφ, κέιε ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα είλαη παξφλ ζηνλ ρψξν θαηά ην
κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.
7.141 Ο ζπγθεθξηκέλνο θψδηθαο ππξνπξνζηαζίαο παξέρεη νδεγίεο γηα απιέο

νηθνδνκέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηαπηφρξνλε εθθέλσζε. Ζ εθθέλσζε πνιιαπιψλ
ζηαδίσλ ή ηκεκαηηθή εθθέλσζε κπνξεί ζπρλά λα παξέρεη κηα θαιχηεξε ιχζε ζε πην
πνιχπινθα ππνζηαηηθά, αιιά πξέπεη λα απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ζρεδηαηηθήο
απφδνζεο (ππξνκεραληθήο).
7.142 Ζ εγθαηάζηαζε ελφο απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο πξνεηδνπνίεζεο θαη αλίρλεπζεο

ππξθαγηάο πξέπεη λα γίλεηαη ζε φιε ηελ νηθνδνκή (π.ρ. έλα ζχζηεκα ηεο θαηεγνξίαο
Π3(δ) πνπ ζεκαίλεη απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο κε
αληρλεπηέο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε φια ηα δσκάηηα, ρψξνπο θαη νηθνδνκηθά δηάθελα,
ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 9).
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Γ. Άιιεο Μηθξέο Οηθηζηηθέο Οηθνδνκέο
7.143 Μηθξέο νηθνδνκέο κε ιηγφηεξνπο απφ ηξεηο νξφθνπο πάλσ απφ ην έδαθνο θαη

κε χςνο δαπέδνπ θαηνηθήζηκνπ νξφθνπ κηθξφηεξν ησλ 10 κέηξσλ πάλσ απφ ην
επίπεδν πξφζβαζεο, κπνξεί λα εμππεξεηείηαη κε έλα θιηκαθνζηάζην δεδνκέλνπ φηη
ππάξρεη αξθεηφο εμσηεξηθφο ρψξνο ψζηε ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία λα έρεη
πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο νξφθνπο κέζσ θηλεηήο ζθάιαο.
7.144 Σν θιηκαθνζηάζην πξέπεη λα έρεη ηειηθή έμνδν ζηνλ δξφκν, είηε άκεζα είηε

κέζσ ππξνπξνζηαηεπκέλνπ δηαδξφκνπ.
7.145 Σν θιηκαθνζηάζην πξέπεη λα δηαζέηεη αλνίγκαηα θπζηθνχ εμαεξηζκνχ ζην πην

ςειφ ζεκείν θαη λα είλαη ίζν κε 1 η.κ. ε θάζε φξνθν λα δηαζέηεη αλνηγνθιεηλφκελν
παξάζπξν (λα κελ αλνίγεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηαθπγήο) ίζν κε 10% ηνπ εκβαδνχ
ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ.
7.146 ηελ πεξίπησζε πνπ ζηεγάδνληαη άηνκα πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθφηεηαο ζηα

αλψηεξα δηαδψκαηα, ην πιαηχζθαιν ζηα επίπεδα απηά πξέπεη λα έρεη δηαζηάζεηο
θαηαθπγίνπ ψζηε λα ζηεγάδεη άηνκν ζε αλαπεξηθφ θαξνηζάθη ρσξίο λα κεηψλεη ην
απνηειεζκαηηθφ πιάηνο ηεο δηαθπγήο.
7.147 Σα πιάηε ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ιακβάλνληαο

ππφςε ην ρξφλν ξνήο ζηα 4.5 ιεπηά κε ειάρηζην πιάηνο θιηκαθνζηαζίνπ ίζν κε
1100mm θαη ειάρηζην πιάηνο θχιινπ ζχξαο ίζν κε 926mm.
7.148 Ζ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο πξνεηδνπνίεζεο θαη ππξαλίρλεπζεο πξέπεη λα

γίλεηαη κέζα ζηελ νηθνδνκή κε θαηάιιεινπο αληρλεπηέο ζε θάζε δσκάηην θαη ζηηο
νδεχζεηο δηαθπγήο.

Γηάγξακκα 37: Κάηνςε νξόθνπ κηθξήο νηθνδνκήο κε έλα θιηκαθνζηάζην
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Δ. Μεγάιεο Οηθηζηηθέο Οηθνδνκέο
7.149 Μεγάιεο νηθηζηηθέο νηθνδνκέο κε πεξηζζφηεξνπο απφ ηξεηο νξφθνπο πάλσ

απφ ην έδαθνο θαη κε χςνο θαηνηθήζηκνπ νξφθνπ ςειφηεξν ησλ 10 κέηξσλ πάλσ
απφ ην επίπεδν πξφζβαζεο, πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε ηα αλάινγα
ππξνπξνζηαηεπκέλα θιηκαθνζηάζηα φπνπ ην πιάηνο ηνπο ππνινγίδεηαη
ιακβάλνληαο ππφςε ην ρξφλν ξνήο ζηα 4.5 ιεπηά (6.5 γηα ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ
θιηκαθνζηαζίνπ απφ ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία). Σν πιάηνο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ
ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξν απφ 1100mm.
7.150 Σνπιάρηζηνλ έλα θιηκαθνζηάζην πξέπεη λα νδεγεί θαηεπζείαλ ζε εμσηεξηθφ

ρψξν ή νδφ είηε κέζα απφ ππξνπξνζηαηεπφκελν δηάδξνκν λα θαηαιήγεη ζε
εμσηεξηθφ ρψξν ή νδφ. Σν ελαιιαθηηθφ θιηκαθνζηάζην κπνξεί λα νδεγεί ζε ρψξν
ππνδνρήο ή ζε άιιν ειεγρφκελν ρψξν πνπ λα έρεη δηθή ηνπ ηειηθή έμνδν δηαθπγήο.
7.151 Σα δσκάηηα μέλσλ ή ηα ππλνδσκάηηα πξέπεη λα εμππεξεηνχληαη απφ

ππξνπξνζηαηεπκέλν δηάδξνκν κε ηνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο πνπ
αληηζηνηρεί ζηα παξαθείκελν ππξνδηακέξηζκα.
7.152 Σα θιηκαθνζηάζηα πξέπεη λα απνηεινχλ μερσξηζηά ππξνδηακεξίζκαηα απφ

ηνπο δηαδξφκνπο δηαθπγήο θαη λα έρνπλ ηνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο ηφζν γηα
ην πεξίβιεκα φζν θαη γηα ηηο ππξάληνρεο ζχξεο.
Σ. Ννζειεπηήξηα
7.153 Ζ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεη ηηο δηαηάμεηο θαηνηθεκέλσλ νηθνδνκψλ πνπ

πεξηιακβάλνληαη ζην Κεθάιαην 12, Πίλαθαο 41 γηα νηθνδνκέο κε ραξαθηεξηζηηθά
ρξήζεο ηχπνπ Γ.
7.154 ε ηέηνηνπ ηχπνπ νηθνδνκέο ε ηαπηφρξνλε εθθέλσζε νιφθιεξεο ηεο νηθνδνκήο

ζε πεξίπησζε επεηζνδίνπ ππξθαγηάο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ιφγν ηεο λνζειείαο
πνπ ιακβάλνπλ θάπνηνη αζζελείο θαη ηελ θπζηθή αδπλακία θάπνησλ άιισλ αζζελψλ
λα εθθελψζνπλ ηελ νηθνδνκή απφ κφλνη ηνπο. Δπνκέλσο, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηέηνησλ
ππνζηαηηθψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηκεκαηηθή θαη ζε θάζεηο εθθέλσζε
ηεο νηθνδνκήο (αξρηθά νξηδφληηα εθθέλσζε ζε γεηηνληθφ ππξνδηακέξηζκα ηνπ ίδηνπ
ηνπ νξφθνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα θάζεηε εθθέλσζε, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί, πξνο
ρακειφηεξν φξνθν).
7.155 Λφγν ηνπ ηξφπνπ εθθέλσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νηθνδνκψλ (ζηξαηεγηθήο

ηκεκαηηθήο νξηδφληηαο εθθέλσζεο) είλαη ζεκαληηθφ λα ζρεδηάδνληαη ζσζηά ηα
ππξνδηακεξίζκαηα φπνπ ην θάζε έλα ζα πξέπεη λα έρεη ην δηθφ ηνπ θιηκαθνζηάζην
θαη εμφδνπο δηαθπγήο πξνο αζθαιέο ρψξν. Μηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξέζηαην θαηαζθεπαζηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ πεξηβιεκάησλ ησλ
ππξνδηακεξηζκάησλ θαη ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο.
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Ε. Γξαθεία, Απνζήθεο Ληαληθήο Πώιεζεο, Απνζεθεπηηθνί Υώξνη θαη Υώξνη
πλάζξνηζεο Κνηλνύ
7.156 Ζ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεη ηηο δηαηάμεηο κε θαηνηθεκέλσλ νηθνδνκψλ πνπ

πεξηιακβάλνληαη ζην Κεθάιαην 12, Πίλαθαο 38 θαη 39 γηα νηθνδνκέο κε
ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο ηχπνπ Α θαη Β.
7.157 Οη νηθνδνκέο απηψλ ησλ ηαμηλνκήζεσλ πεξηιακβάλνπλ ρξήζηεο νη νπνίνη είλαη

ζε εγξήγνξζε θαη ζε ζέζε λα εθθελψζνπλ ηελ νηθνδνκή ρσξίο ηδηαίηεξε βνήζεηα.
7.158 Σν επίπεδν απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο πξνεηδνπνίεζεο θαη αλίρλεπζεο ηεο

ππξθαγηάο πνπ θξίλεηαη θαηάιιειν γηα θάζε ηχπν ρξήζεο νηθνδνκήο πεξηγξάθεηαη
ιεπηνκεξψο ζηελ ηήιε (11) ησλ Πηλάθσλ 38 θαη 39 ζην Κεθάιαην 12.
7.159 ηνπο Πίλαθεο 43-47 ζην Κεθάιαην 12 παξέρνληαη επίζεο νδεγίεο ζρεηηθά κε

ηνλ θαηάιιειν ρξφλν ξνήο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνλ
ζρεδηαζηή λα θαζνξίζεη ηα θαηάιιεια πιάηε ζπξψλ, δηαδξφκσλ θαη θιηκαθνζηαζίσλ
δηαθπγήο.
7.160 Ζ ηνπνζεζία ησλ θιηκαθνζηαζίσλ θαη ησλ ηειηθψλ εμφδσλ δηαθπγήο εμαξηάηαη

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο λα εμαζθαιίζεη
πξφζβαζε ζηελ νηθνδνκή.
Ζ. Οηθνδνκέο κε ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο ηύπνπ Α θαη Β (Κεθάιαην 12, Πίλαθεο
38 θαη 39) – Μηθξέο νηθνδνκέο
7.161 Ζ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεη ηηο δηαηάμεηο κε θαηνηθεκέλσλ νηθνδνκψλ πνπ

πεξηιακβάλνληαη ζην Κεθάιαην 12, Πίλαθαο 38 θαη 39 γηα νηθνδνκέο κε
ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο ηχπνπ Α θαη Β. Βιέπε πξφλνηεο πνπ δίλνληαη ζηελ ελφηεηα
„Γ. Άιιεο Μηθξέο Οηθηζηηθέο Οηθνδνκέο ‟ πην πάλσ.
Θ. Οηθνδνκέο κε ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο ηύπνπ Α θαη Β (Κεθάιαην 12, Πίλαθεο
38 θαη 39) – Μεγάιεο Οηθνδνκέο
7.162 Μεγάιεο

νηθνδνκέο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε ηνπιάρηζηνλ
ππξνπξνζηαηεπκέλα θιηκαθνζηάζηα κε ειάρηζην πιάηνο ίζν κε 1100mm.

δχν

7.163 Σνπιάρηζηνλ έλα θιηκαθνζηάζην ην νπνίν εμππεξεηεί φινπο ηνπο ππέξγεηνπο

θαη ππφγεηνπο νξφθνπο ζα πξέπεη λα νδεγεί θαηεπζείαλ ζε εμσηεξηθφ ρψξν ή νδφ ή
δηακέζνπ ελφο ππξνπξνζηαηεπκέλνπ δηαδξφκνπ. Σν ελαιιαθηηθφ θιηκαθνζηάζην
κπνξεί λα νδεγεί ζε ρψξν ππνδνρήο ή ζε άιιν ειεγρφκελν ρψξν πνπ λα έρεη δηθή
ηνπ ηειηθή έμνδν δηαθπγήο.
7.164 Όινη νη ρψξνη ζε θάζε φξνθν δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηηο πξαγκαηηθέο

απνζηάζεηο πνπ δίλνληαη ζην Γηάγξακκα 19 απφ ην ππξνπξνζηαηεπφκελν
θιηκαθνζηάζην ή ηελ ηειηθή έμνδν δηαθπγήο.
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7.165 Σα πιάηε ησλ θιηκαθνζηαζίσλ, δηαδξφκσλ θαη ησλ ηειηθψλ εμφδσλ δηαθπγήο

πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 43-47 ζην Κεθάιαην 12.
7.166 Γηα ππξφζβεζε θαη γηα εθθέλσζε απφ άηνκα κε πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα

πξέπεη λα παξέρεηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο αλειθπζηήξαο ππξφζβεζεο πνπ
εγθαζίζηαηαη εληφο ππξνπξνζηαηεπφκελνπ πξνζαιάκνπ θαη κπνξεί λα εμππεξεηήζεη
φινπο ηνπο ππέξγεηνπο θαη ππφγεηνπο (εάλ ηζρχεη) νξφθνπο.
7.167 Σα θιηκαθνζηάζηα πξέπεη λα απνηεινχλ μερσξηζηά ππξνδηακεξίζκαηα θαη λα

δηαρσξίδνληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο.
7.168 Πξέπεη λα γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο

θαη πξνεηδνπνίεζεο κε θαηάιιεινπο αληρλεπηέο ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο θαη ζηα
δσκάηηα πςεινχ θηλδχλνπ ππξθαγηάο.

Γηάγξακκα 38: Κάηνςε νξόθνπ ζε κεγάιε νηθνδνκή.

Η. Οηθνδνκέο κεηαθνξώλ θαη επηθνηλσληώλ
7.169 Ζ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεη ηηο δηαηάμεηο γηα νηθνδνκέο κεηαθνξψλ θαη

επηθνηλσληψλ φπσο παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 12, Πίλαθαο 42 γηα νηθνδνκέο κε
ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο ηχπνπ Δ.
7.170 Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη κία επξεία θιίκαθα ηχπσλ νηθνδνκήο πνπ

κπνξεί λα πνηθίιινπλ απφ πνιχ απιέο νηθνδνκέο ζε πνιχ πνιχπινθεο νηθνδνκέο.
πληζηάηαη φηη ζηα αξρηθά ζηάδηα ελφο έξγνπ, ε πνιπζχλζεηε θχζε ηνπ έξγνπ
ζπδεηάηε κε ηελ Αξκφδηα Αξρή.
7.171 Δάλ ν ζρεδηαζκφο είλαη απιφο, νη ζπζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο πην

πάλσ ελφηεηεο γηα νηθνδνκέο κε ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο ηχπνπ Α θαη Β ηεο
Καηεγνξίαο Κηλδχλνπ Α ή Β κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ κε ζρεηηθή επθνιία.
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7.172 Δάλ νη ζπζηάζεηο θξίλνληαη αλεπαξθείο ηφηε απαηηείηαη ιχζε ζρεδηαζηηθήο

απφδνζεο (ππξνκεραληθήο).

Βήκα 9 – Παξνπζίαζε ηνηρείσλ
7.173 Οη πιεξνθνξίεο σο κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ εθθέλσζεο έθηαθηεο αλάγθεο

πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη θαη λα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πειάηε έηζη ψζηε λα κπνξεί
λα εθαξκνζηεί απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο νηθνδνκήο. Απηφ ζα ηνπο βνεζήζεη λα
θαηαιάβνπλ κε πνηφλ ηξφπν ιεηηνπξγεί ε νηθνδνκή ζε πεξίπησζε επεηζνδίνπ
ππξθαγηάο θαη επνκέλσο ζα ηνπο βνεζήζεη λα εηνηκάζνπλ δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο
θαη έθηαθηεο αλάγθεο.
7.174 Δπηπιένλ, νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα βνεζήζνπλ κειινληηθά ηηο νκάδεο

ζρεδηαζκνχ ζε πεξίπησζε αλαθαίληζεο θαη αιιαγήο ρξήζεο ηεο νηθνδνκήο.

Ππξνκεραληθή βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηεο ρεδηαζηηθήο Απόδνζεο –
Δθθέλσζε Έθηαθηεο Αλάγθεο
7.175 Οη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο έρνπλ σο ζθνπφ λα παξέρνπλ βνήζεηα ζηνλ

ζρεδηαζκφ ππξνπξνζηαζίαο βαζηδφκελε ζηηο αξρέο ηεο ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο
(Ππξνκεραληθή-κεραληθήο ππξνπξνζηαζίαο).
Τπνζέζεηο
7.176 Δθηφο εάλ ν κεραληθφο νξίζεη δηαθνξεηηθά, ζεσξείηαη εχινγν λα γίλνπλ νη

αθφινπζεο γεληθέο ππνζέζεηο:






Τπάξρεη κφλν κία ππξθαγηά ζε έλα κέξνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή
ζηηγκή·
Ο ζρεδηαζκφο ππξθαγηάο είλαη ην απνηέιεζκα ελφο ηπραίνπ ή αθνχζηνπ
γεγνλφηνο·
Ζ νηθνδνκή ηπγράλεη θαηάιιειεο δηαρείξηζεο·
Σα ελεξγεηηθά θαη παζεηηθά ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο πνπ
εγθαζίζηαληαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ φπσο έρνπλ ζρεδηαζηεί·
Οη ρξήζηεο ηεο νηθνδνκήο ζα ζπκπεξηθεξζνχλ αλάινγα θαη κε ινγηθφ
ηξφπν ζε πεξίπησζε επεηζνδίνπ ππξθαγηάο.

7.177 Ζ πξνζέγγηζε ηεο ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο (ππξνκεραληθή) πξέπεη λα έρεη σο

ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ ζχγθξηζε ηνπ Απαξαίηεηνπ Υξφλνπ Αζθαινχο
Δθθέλσζεο (RSET) κε ηνλ Πξαγκαηηθφ Υξφλν Αζθαινχο Δθθέλσζεο (ASET) ή λα
ππνδεηθλχεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν φηη νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα
εθηεζνχλ νη ρξήζηεο δελ ζα είλαη ρεηξφηεξεο απφ απηέο πνπ δίλνληαη κε πεξηγξαθηθφ
ηξφπν.
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7.178 Ζ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ ASET θαη ηνπ RSET πξέπεη λα ζπκθσλείηαη

κε ηελ αξκφδηα αξρή αιιά πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε εμαθξηβσκέλα κνληέια
ππνινγηζηψλ ή/θαη ζε δεκνζηεπκέλε κεζνδνινγία.
7.179 Δίλαη πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα εηδηθφ έγγξαθν νδεγηψλ σο κέξνο κηαο

ιχζεο ζρεδηαζηηθήο απφδνζεο (ππξνκεραληθή) εάλ θξίλεηαη απνδεθηφ απφ ηνλ
κεραληθφ ππξνπξνζηαζίαο θαη ηελ αξκφδηα αξρή. πλήζσο, ηα έγγξαθα απηά
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Σα ελ ιφγσ έγγξαθα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζεθηηθά ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηζρχνπλ νη ππνζέζεηο
ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε άιισλ ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο, π.ρ. νη δείθηεο
ππξαληίζηαζεο ησλ δηαρσξηζηηθψλ ηνίρσλ κεηαμχ ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ ζε
πεξίπησζε ηκεκαηηθήο νξηδφληηαο εθθέλσζεο ζε κηα νηθνδνκή.

Έθζεζε ζηε ππξθαγηά
7.180 Δίλαη αλαπφθεπθην κεξηθνί, εάλ φρη φινη, νη ρξήζηεο ηεο νηθνδνκήο λα

εθηεζνχλ ζε ζεξκφηεηα θαη θαπλφ ιφγσ ππξθαγηάο. Ο ζεκαληηθφηεξνο ζηφρνο είλαη
λα δηαζθαιηζηεί φηη ε ζεξκφηεηα θαη ν θαπλφο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ππξθαγηά,
δελ είλαη ηφζν έληνλα ψζηε λα απνηξέπεηαη ε αζθαιήο εθθέλσζε.
7.181 Όηη κέηξα θαη αλ ιακβάλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρξεζηψλ θαηά ηε

δηάξθεηα ηεο εθθέλσζεο είλαη απίζαλν λα εμαζθαιηζηνχλ ζπλζήθεο ρσξίο θαπλφ,
εληνχηνηο, κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο ππξθαγηάο ζε απνδεθηά
επίπεδα.
7.182 Καζψο ηα απνδεθηά αζθαιή επίπεδα ρξήζεο ελφο ρψξν ζε πεξίπησζε

ππξθαγηάο, πξέπεη λα ζπκθσλνχληαη απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή πξηλ λα γίλνπλ
ππνινγηζκνί, ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά αληηπξνζσπεχνπλ κεξηθά ζπλεζηζκέλα
θξηηήξηα αζηνρίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε ζρεδηαζηηθήο
απφδνζεο (ππξνκεραληθή) φζν αθνξά ηηο εμφδνπο δηαθπγήο θαη εθθέλσζε ηεο
νηθνδνκήο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο:
Οξαηφηεηα (αλαθιψκελε) 8 κέηξα φηαλ νη ρξήζηεο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο
νδεχζεηο δηαθπγήο·
4 κέηξα φηαλ νη ρξήζηεο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο
νδεχζεηο δηαθπγήο
Ζ νξαηφηεηα δελ απνηειεί θξηηήξην αζηνρίαο φζν αθνξά
ηα αζθαιή επίπεδα ρξήζεο ηνπ ππνζηαηηθνχ.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην θαζαξφ χςνο
πνπ απνκέλεη κεηαμχ ηνπ παηψκαηνο θαη ηνπ επηπέδνπ
πνπ έρεη θηάζεη ν θαπλφο θαη ηα ηνμηθά αέξηα. Απηφ ην
χςνο δελ πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξν απφ 2.0 κέηξα.
Αθηηλνβνιία

2.5kW/m2, ην νπνίν εμηζψλεηαη κε έλα ζηξψκα θαπλνχ
πνπ έρεη ζεξκνθξαζία ςειφηεξε απφ 200°C. Ο
παξάγνληαο απηφο έρεη ρξνληθή ζεκαζία αθνχ ςειφηεξεο
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ηηκέο κπνξεί λα είλαη αλεθηέο γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ
δηάζηεκα.
Θεξκνθξαζία

60°C ζην χςνο ηεο θεθαιήο. Ο παξάγνληαο απηφο έρεη
ρξνληθή ζεκαζία αθνχ ςειφηεξεο ηηκέο κπνξεί λα είλαη
αλεθηέο γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.
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8.

ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ

Απαίηεζε:
Παξέκβαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο ζε Πεξίπησζε Ππξθαγηάο.
i. Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα θαηαζθεπάδεηαη κε επαξθείο
πξφλνηεο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο επέκβαζεο
έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο (δηάζσζε, πξφζβαζε θαη
εγθαηαζηάζεηο ή ζπζηήκαηα πνπ παξέρνληαη γηα θαηάζβεζε ηεο
ππξθαγηάο)·
ii. Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ε αξκφδηα αξρή, κπνξεί λα απαηηήζεη
επηπξφζζεηα κέηξα ζε φηη αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο ή ζπζηήκαηα πνπ
πξέπεη λα παξέρνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο επέκβαζεο
έθηαθηεο αλάγθεο θαη βαζίδνληαη ζηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο πνπ
παξνπζηάδεη ε νηθνδνκή ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηνπο δηαζέζηκνπο
πφξνπο ησλ νκάδσλ δηάζσζεο θαη θαηάζβεζεο.
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Δηζαγσγή
Σν Κεθάιαην απηφ πεξηγξάθεη ηα ζρεδηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πξφλνηεο θαη
ζπζηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα λα κπνξέζεη ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία λα παξέκβεη
απνηειεζκαηηθά ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ζε κηα νηθνδνκή.
8.1

8.2

Ζ ηθαλφηεηα ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο λα ειέγμεη ηε ππξθαγηά εμαξηάηαη

απφ:








Σελ πνζφηεηα, ηχπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαχζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο νηθνδνκήο·
Σνλ ηξφπν πνπ απνζεθεχνληαη ηα πιηθά·
Σελ ηαρχηεηα αλίρλεπζεο ηεο ππξθαγηάο θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ
ρξεζηψλ ζηνλ ζπλαγεξκφ·
Σελ ηθαλφηεηα ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο λα πιεζηάζεη ηελ
νηθνδνκή κε ηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα·
Σελ ηθαλφηεηα ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο λα εηζέιζεη ζηελ
νηθνδνκή θαη λα θηάζεη ζην ζεκείν ηεο ππξθαγηάο·
Σελ δηαζεζηκφηεηα λεξνχ γηα ηηο ελέξγεηεο ππξφζβεζεο (π.ρ. κέζα θαη
έμσ απφ ηελ νηθνδνκή)·
Σελ ηθαλφηεηα απαγσγήο ηνπ θαπλνχ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο απφ ηνπο
ππφγεηνπο θαη άιινπο ππέξγεηνπο ρψξνπο.

Δλψ νη ηδηνθηήηεο θαη νη ρξήζηεο κηαο νηθνδνκήο έρνπλ ηελ επζχλε λα
δηαρεηξίδνληαη ην ππξνζεξκηθφ θνξηίν θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ππξθαγηά, νη νηθνδνκέο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη γηα λα παξέρνπλ ζηελ ππξνζβεζηηθή
ππεξεζία ηε δπλαηφηεηα λα παξέκβεη ψζηε λα πεξηνξίζεη ηελ εμάπισζε ηεο
ππξθαγηάο.
8.3

Σα κέηξα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Κεθαιαίνπ καδί κε ηηο νδεγίεο πνπ
παξαζέηνληαη ζηνλ ππφινηπν θψδηθα πξαθηηθήο, πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη κηα
ππξθαγηά ζα πεξηνξηζηεί ζηελ ίδηα ηελ νηθνδνκή θαη δελ ζα εμαπισζεί ζε άιια
ππνζηαηηθά. Δπίζεο εάλ ηα κέηξα παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο πνπ
ηνπνζεηνχληαη ζε κηα νηθνδνκή, ζπληεξνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά θαη έρνπλ
ζαλ ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζεο κηαο ππξθαγηάο ηφηε ε ππξνζβεζηηθή
ππεξεζία ζα είλαη ζε ζέζε λα πεξηνξίζεη απηή ζην ππξνδηακέξηζκα αλάθιεμεο ηεο.
8.4

ηελ πεξίπησζε ππξθαγηάο ζε κηα νηθνδνκή, ε νπνία δελ πξνζηαηεχεηαη κε
ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ, ν πειάηεο, ε νκάδα ζρεδηαζκνχ θαη νη ρξήζηεο ηεο
νηθνδνκήο πξέπεη λα αλακέλνπλ φηη ζα ππάξμεη νινθιεξσηηθή απψιεηα ηνπιάρηζην
ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο φπνπ ππήξμε αλάθιεμε, εθηφο θαη εάλ ιεθζνχλ ππφςε
εηδηθέο πξφλνηεο ππξνπξνζηαζίαο γηα κείσζε ησλ δεκηψλ.
8.5

Ζ ηθαλφηεηα ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο λα αληηκεησπίζεη κηα ππξθαγηάο
εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ππξνζβεζηψλ ζηνλ ρψξν
ηνπ επεηζνδίνπ. Ζ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ππξνζβεζηψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ
απφ ην κέγεζνο θαη ην χςνο ηεο νηθνδνκήο θαζψο θαη απφ ην βάζνο ησλ ππφγεησλ
νξφθσλ.
8.6
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Καζνξηζκόο Δπηπέδνπ Πξόζβαζεο
Οη δηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην θαζνξίδνπλ
ηελ απφζηαζε απφ ην επίπεδν πξφζβαζεο ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο, ην νπνίν
είλαη ην επίπεδν απφ ην νπνίν ππάξρεη πξφζβαζε ζηελ νηθνδνκή.
8.7

ηελ πεξίπησζε πνπ ε νηθνδνκή θαηαζθεπάδεηαη ζε ηεκάρην ην νπνίν
βξίζθεηαη ππφ θιίζε, είλαη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ είζνδνη ζηελ νηθνδνκή ζε
πεξηζζφηεξν απφ έλα επίπεδα. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ
φιεο νη είζνδνη ζαλ θαηάιιειεο γηα πξφζβαζε απφ ηνπο ππξνζβέζηεο, αθνχ κπνξεί
λα είλαη πνιχ καθξηά απφ ηνλ θαζνξηζκέλν ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ ππξνζβεζηηθψλ
νρεκάησλ. Γηα απηφ παξνπζηάδνληαη πην θάησ ζρεηηθέο πξφλνηεο.
8.8

Όπνπ ε νηθνδνκή δηαζέηεη πξφζβαζε ππξνζβεζηψλ ζε έλα επίπεδν, ηφηε νη
δηαζηάζεηο πνπ δίλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πξέπεη λα κεηξηνχληαη απφ απηφ
ην επίπεδν. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία έρεη πξφζβαζε ζηελ
νηθνδνκή απφ πνιιαπιέο εηζφδνπο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ηφηε ιακβάλνληαη
ππφςε νη δηαζηάζεηο απφ ην επίπεδν πξφζβαζεο ην νπνίν ζα δψζεη ηηο
δπζκελέζηεξεο ηηκέο, βιέπε Γηάγξακκα 39.
8.9

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην Κεθάιαην απηφ, κηθξά κεραλνζηάζηα ή κηθξνί
ρψξνη κε ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ππνζηαηηθφ θαη βξίζθνληαη ζηελ νξνθή
ηεο νηθνδνκήο, δελ ζεσξνχληαη ζαλ άιινο φξνθνο. Δληνχηνηο, νη απνζηάζεηο απφ ην
πην καθξηλφ ζεκείν ησλ ρψξσλ απηψλ κέρξη ηελ έμνδν πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε
ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 7.
8.10

Γηάγξακκα 39: Πξόζβαζε ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο ζε θεθιηκέλν ρώξν.

Ζ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ππξνζβεζηψλ ζηελ νηθνδνκή θαη ε πξνζέγγηζε
πξνο έλα επεηζφδην ππξθαγηάο εμαζθαιίδεηαη κε ηηο πξφλνηεο πνπ αθνινπζνχλ θαη
αθνξνχλ αξρηθά ηελ πξφζβαζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε
νηθνδνκή θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ πξφζβαζε ησλ ππξνζβεζηψλ εληφο ηεο νηθνδνκήο
8.11
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θαη πξνο ην ζεκείν ηεο ππξθαγηάο δηακέζνπ ππξνπξνζηαηεπκέλνπ θιηκαθνζηαζίνπ,
πξνζαιάκνπ θαη/ή αλειθπζηήξα ππξφζβεζεο.

Πξόζβαζε Ππξνζβεζηηθώλ Ορεκάησλ
Πξέπεη λα ππάξρεη πξφλνηα ψζηε ην φρεκα ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο
λα κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηελ νηθνδνκή εληφο αθηίλαο 45κ. Ζ ππξνζβεζηηθή
ππεξεζία πξέπεη λα ζπκβνπιεχεηαη γηα ηνλ ηχπν νρήκαηνο πνπ ελδέρεηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα ιακβάλνληαη κέηξα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θαηαιιειφηεηα
ηνπ δξφκνπ, αλαθνξηθά κε ην πιάηνο θαη ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηα.
8.12

Ζ νηθνδνκή πξέπεη λα δηαζέηεη πξφζβαζε ζηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα ζε
έλα πνζνζηφ εμσηεξηθήο πεξηκέηξνπ ηεο κνλψξνθεο νηθνδνκήο (βιέπε Πίλαθα 20).
8.13

Δκβαδόλ νξόθνπ m2
Μέρξη 1800
1800 – 8000
8000 – 16,000
16,000 – 24,000
Πάλσ απφ 24,000

Πξόζβαζε ζηα ππξνζβεζηηθά
νρήκαηα
20% ηεο πεξηκέηξνπ
25% ηεο πεξηκέηξνπ
50% ηεο πεξηκέηξνπ
75% ηεο πεξηκέηξνπ
100% ηεο πεξηκέηξνπ

Πίλαθαο 20: Πξόζβαζε ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ ζε κνλώξνθεο νηθνδνκέο

Πξόζβαζε γύξσ από ηελ Οηθνδνκή: Ζ πξφζβαζε γχξσ απφ ηελ νηθνδνκή
πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ζε πεξίπησζε ρξήζεο εηδηθψλ ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ
απφ ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία (π.ρ. θηλεηέο θαη κεραληθέο θιίκαθεο, αληιίεο, θαη
κεραλήκαηα πνπ βνεζνχλ ζηελ ππξφζβεζε ή δηάζσζε)(βιέπε Πίλαθα 21).
8.14

Καηεγνξία
Οηθνδνκήο

Καηνηθίεο
Ξελνδνρεία
Δθπαηδεπηήξηα
Γξαθεία
Καηαζηήκαηα
Υψξνη
ζπλάζξνηζεο
θνηλνχ
Βηνκεραλίεο Απνζήθεο

Μέγηζην Ύςνο Οξόθνπ
Οηθνδνκήο
Μέρξη θαη ηξεηο νξφθνπο
Πέξαλ ησλ ηξηψλ νξφθσλ
Μέρξη θαη ηξεηο νξφθνπο
Πέξαλ ησλ ηξηψλ νξφθσλ
Μέρξη θαη ηξεηο νξφθνπο
Πέξαλ ησλ ηξηψλ νξφθσλ
Μέρξη θαη ηέζζεξηο νξφθνπο
Πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ
νξφθσλ
Μέρξη θαη ηξεηο νξφθνπο
Πέξαλ ησλ ηξηψλ νξφθσλ
Μέρξη θαη ηξεηο νξφθνπο

Διάρηζην απαηηνύκελν
πνζνζηό πεξηκέηξνπ
νηθνδνκήο θαηά κήθνο ηεο
νπνίαο λα αλαπηύζζεηαη ν
ρώξνο πξνζπέιαζεο ηεο
Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο
10%
20%
20%
30%
15%
25%
10%
20%
15%
25%
15%

Πέξαλ ησλ ηξηψλ νξφθσλ

25%

Μέρξη θαη ηξεηο νξφθνπο
Πέξαλ ησλ ηξηψλ νξφθσλ

10%
15%
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Ννζειεπηηθέο
εγθαηαζηάζεηο
Φπιαθέο

Μέρξη θαη δχν νξφθνπο
Πέξαλ ησλ δχν νξφθσλ
Μέρξη θαη δχν νξφθνπο
Πέξαλ ησλ δχν νξφθσλ

15%
35%
10%
15%

Πίλαθαο 21: Πξόζβαζε ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ ζε πνιπώξνθεο νηθνδνκέο

ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξφζβαζε γίλεηαη ζηελ πξφζνςε ηεο νηθνδνκήο
ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα 20 θαη 21, νπνηαδήπνηε εκπφδηα πξέπεη λα
απνθεχγνληαη ζηελ δψλε πνπ ελδείθλπηαη ζην Γηάγξακκα 40.
8.15

Σύπορ Πςποζβεζηικού Οσήμαηορ
Πεπιζηπεθόμενη
Κλίμακα
Γιαζηάζειρ (μέηπα)

Τδπαςλική
Πλαηθόπμα
Γιαζηάζειρ (μέηπα)

Α. Μέγηζηε απόζηαζε ηνπ θνληηλνύ
θξάζπεδνπ από ηελ νηθνδνκή

5.0

4.0

Β. Διάρηζην πιάηνο δξόκνπ πξόζβαζεο

5.0

5.5

10.0

7.5

Ν/Α

2.2

Γ. Διάρηζηε απόζηαζε ηνπ απόκεξνπ
θξάζπεδνπ από ηελ νηθνδνκή
Γ. Διάρηζην πιάηνο ρώξνπ ρσξίο
εκπόδηα (π.ρ. πεξηζηξνθηθή
πιαηθόξκα)
ημειώζειρ:

1. Σν ζηξώκα πξέπεη λα είλαη επίπεδν γηα ρξήζε νρήκαηνο ςειήο ή πεξηζηξεθόκελεο θιίκαθαο θαη δελ
πξέπεη λα ππεξβαίλεη θιίζε 1 πξνο 12.

Γηάγξακκα 40: ρέζε κεηαμύ νηθνδνκήο θαη δξόκσλ πξόζβαζεο ησλ ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ.
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Μέζα ή κέηξα γηα εχθνιε ζηξνθή ησλ νρεκάησλ ηεο ππξνζβεζηηθήο
ππεξεζίαο πξέπεη λα παξέρνληαη ζε θάζε αδηέμνδν κε κήθνο κεγαιχηεξν απφ 20m.
Απηφ κπνξεί λα γίλεηαη κέζσ ελφο θχθινπ ζηξνθήο, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην
Γηάγξακκα 41 θαη Πίλαθα 22.
Πίλαθαο 22: Πξνζδηνξηζκφο ζπλήζνπο δξφκνπ πξφζβαζεο ησλ νρεκάησλ ηεο
ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο.
8.16

Σχπνο
Ορήκαηνο

Αληιία
Φειή
θιίκαθα
εκεηώζεηο:

Διάρηζην
πιάηνο
δξφκνπ
αλάκεζα ζε
θξάζπεδα
(m)

Διάρηζην
πιάηνο
ππιψλ
(m)

Διάρηζηνο
θχθινο
ζηξνθήο
αλάκεζα ζε
θξάζπεδα
(m)

Διάρηζηνλ
θχθινο
ζηξνθήο
αλάκεζα ζε
ηνίρνπο (m)

Διάρηζην
χςνο
δηέιεπζεο
(m)

Διάρηζηε
ηθαλφηεηα
κεηαθνξάο
(ηφλνη)

3.7

3.1

16.8

19.2

3.7

12.5

3.7

3.1

26.0

29.0

4.75

17.0

1.Σα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα δελ είλαη ηππνπνηεκέλα. Μεξηθέο ππξνζβεζηηθέο ππεξεζίεο έρνπλ νρήκαηα κε
κεγαιχηεξν βάξνο ή δηαθνξεηηθφ κέγεζνο. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ν κειεηεηήο ηεο νηθνδνκήο κπνξεί λα
πηνζεηήζεη άιιεο δηαζηάζεηο αθνχ δηαβνπιεπζεί κε ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία.
2. Γηα ην ιφγν φηη ην βάξνο ηνπ νρήκαηνο πνπ κεηαθέξεη ςειή ζθάια θαηαλέκεηαη ζε νξηζκέλνπο άμνλεο,
ζεσξείηαη φηη ε ζπάληα ρξήζε ηνπο ζε νδνζηξψκαηα ή δξφκνπο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα 12.5 ηφλνπο θφξηηζε,
δελ ζα πξνθαιέζεη δεκία. Θα ήηαλ επνκέλσο ινγηθφ φπσο ε βάζε ηνπ δξφκνπ λα ζρεδηάδεηαη γηα 12.5
ηφλνπο, παξφιν πνπ θάπνηεο θαηαζθεπέο φπσο νη γέθπξεο κπνξνχλ λα έρνπλ ζπλνιηθή θφξηηζε ίζε κε 17
ηφλνπο.

Πίλαθαο 22: Πξνζδηνξηζκόο ζπλήζνπο δξόκνπ πξόζβαζεο ησλ νρεκάησλ ηεο ππξνζβεζηηθήο
ππεξεζίαο

Γηάγξακκα 41: Γηαξξύζκηζε ζηξνθήο ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ.
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Πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο ζε λνζειεπηήξηα /
λνζνθνκεία πνπ δελ εγθαηάζηεζαλ μεξνχο ζσιήλεο ππξφζβεζεο πξέπεη λα
ζπκβαδίδνπλ κε ηηο νδεγίεο ησλ Πηλάθσλ 20 θαη 21.
8.17

Πξόζβαζε Ππξνζβεζηώλ (εληόο ηεο νηθνδνκήο)
Ππξνπξνζηαηεπκέλα Κιηκαθνζηάζηα θαη Πξνζάιακνη: Σα θιηκαθνζηάζηα θαη
νη πξνζάιακνη ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ππξνπξνζηαηεπκέλνη θαη λα έρνπλ ηνλ
αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Κεθαιαίνπ 5. Σν
θιηκαθνζηάζην θαη ν πξνζάιακνο ζα πξέπεη λα έρνπλ αλάινγα αλνίγκαηα γηα θπζηθφ
εμαεξηζκφ ζχκθσλα κε ηηο αηηήζεηο ζην Κεθάιαην 7.
8.18

Γηα νηθνδνκέο κε 7 ή πεξηζζφηεξνπο νξφθνπο ή χςνο ηειεπηαίνπ
θαηνηθήζηκνπ νξφθνπ πέξαλ ησλ 18 κέηξσλ απαηηείηαη φπσο ηα εζσηεξηθά
θιηκαθνζηάζηα πξνζηαηεχνληαη ζε θάζε φξνθν κε 3 ζχξεο νη νπνίεο λα έρνπλ δείθηε
ππξαληίζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηψλ. Ζ πξψηε είλαη ε είζνδνο ηνπ δηακεξίζκαηνο,
γξαθείνπ, ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ρψξνπ, ε δεχηεξε είλαη ε είζνδνο ζηνλ πξνζάιακν
ππξνπξνζηαζίαο θαη ε ηξίηε είλαη ε είζνδνο πξνο ην θιηκαθνζηάζην (1νπ βαζκνχ
θιηκαθνζηάζην βιέπε Κεθάιαην 7).
8.19

Γηα νηθνδνκέο απφ 4 έσο θαη 7 νξφθνπο ή χςνο ηειεπηαίνπ θαηνηθήζηκνπ
νξφθνπ κέρξη 18 κέηξα απαηηείηαη φπσο ηα εζσηεξηθά θιηκαθνζηάζηα
πξνζηαηεχνληαη ζε θάζε φξνθν κε 2 ζχξεο νη νπνίεο λα έρνπλ δείθηε ππξαληίζηαζεο
ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηψλ. Ζ κία είλαη ε είζνδνο ηνπ δηακεξίζκαηνο, γξαθείνπ, ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ ρψξνπ θαη ε άιιε είλαη ε είζνδνο πξνο ην θιηκαθνζηάζην (2νπ
βαζκνχ θιηκαθνζηάζην βιέπε Κεθάιαην 7).
8.20

Γηα νηθνδνκέο κε ιηγφηεξν απφ 4 νξφθνπο ή χςνο ηειεπηαίνπ θαηνηθήζηκνπ
νξφθνπ κέρξη 10 κέηξα απαηηείηαη φπσο ηα εζσηεξηθά θιηκαθνζηάζηα
πξνζηαηεχνληαη ζε θάζε φξνθν κε 1 ζχξα ε νπνία λα έρεη δείθηε ππξαληίζηαζεο
ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηψλ θαη είλαη ε είζνδνο ηνπ δηακεξίζκαηνο, γξαθείνπ, ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ ρψξνπ (3νπ βαζκνχ θιηκαθνζηάζην βιέπε Κεθάιαην 7).
8.21

Σν θιηκαθνζηάζην ζε ππφγεην φξνθν πξέπεη λα είλαη 2νπ Βαζκνχ. Πέξαλ ηνπ
ελφο ππφγεηνπ νξφθνπ, ην θιηκαθνζηάζην πξέπεη λα είλαη 1 νπ Βαζκνχ (βιέπε
Κεθάιαην 7 - Γηάγξακκα 17) θαη λα επεθηείλεηαη κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ζε φινπο
ηνπο ππφγεηνπο νξφθνπο.
8.22

Ο πξνζάιακνο ππξνπξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα έρεη εκβαδφλ ηνπιάρηζηνλ 3
ηεηξαγσληθά κέηξα κε ειάρηζηε δηάζηαζε 1,25 κ.
8.23

Αλειθπζηήξαο Ππξόζβεζεο: Γηα νηθνδνκέο κε 7 ή πεξηζζφηεξνπο
ππέξγεηνπο νξφθνπο (4 ή πεξηζζφηεξα επίπεδα γηα ππφγεηνπο νξφθνπο) ή χςνο
ηειεπηαίνπ θαηνηθήζηκνπ νξφθνπ πέξαλ ησλ 18 κέηξσλ (10 κέηξσλ γηα ππφγεηνπο
νξφθνπο) απαηηείηαη φπσο ηνπιάρηζηνλ ην έλα θιηκαθνζηάζην πεξηιακβάλεη
8.24
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αλειθπζηήξα ππξφζβεζεο πνπ λα εμππεξεηεί φινπο ηνπο νξφθνπο ηεο νηθνδνκήο
θαη φια ηα ζεκεία ηνπ θάζε νξφθνπ.
ε νηθνδνκέο κε ππέξγεηνπο νξφθνπο ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη έλαο
επηπιένλ αλειθπζηήξαο ππξφζβεζεο φηαλ ην χςνο ηειεπηαίνπ θαηνηθήζηκνπ νξφθνπ
ππεξβαίλεη ηα 18 κέηξα απφ ην επίπεδν πξφζβαζεο ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο
θαη φηαλ:
8.25

i.
ii.

ην εκβαδφλ νξφθνπ είλαη άλσ ησλ 1800m2 ή/θαη
ε απφζηαζε απφ ην πην απφκεξν ζεκείν ηνπ νξφθνπ κέρξη ην ζηφκην
ιήςεο μεξνχ ζσιήλαο ππξφζβεζεο ππεξβαίλεη ηα 45 κέηξα.

ε νηθνδνκέο κε ππφγεηνπο νξφθνπο ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη έλαο
επηπιένλ αλειθπζηήξαο ππξφζβεζεο φηαλ ην βάζνο ηνπ νξφθνπ ππεξβαίλεη ηα 10
κέηξα απφ ην επίπεδν πξφζβαζεο ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο θαη φηαλ :
8.26

i.
ii.

Όηαλ ην εκβαδφλ νξφθνπ είλαη άλσ ησλ 1000m2 ή/θαη
ε απφζηαζε απφ ην πην απφκεξν ζεκείν ηνπ νξφθνπ κέρξη ην ζηφκην
ιήςεο μεξνχ ζσιήλαο ππξφζβεζεο ππεξβαίλεη ηα 25 κέηξα.

Καηαηνλεηήξεο
Ζ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο θαηάζβεζεο ηχπνπ θαηαηνληζκνχ λεξνχ
ζηελ νηθνδνκή είλαη πηζαλφ λα πεξηνξίζεη θαη κεηψζεη ην κέγεζνο κηα ππξθαγηάο,
γεγνλφο ην νπνίν επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή θάπνηνλ παξαρσξήζεσλ ζηνλ ηξφπν πνπ
ζρεδηάδεηαη, θαηαζθεπάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί κηα νηθνδνκή.
8.27

ηελ πεξίπησζε πνπ επηιέγνληαη κεραληθά ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ γηα λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηεο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ ηφηε ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε, θαηά ην ζρεδηαζκφ κηαο νηθνδνκήο, ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ απφ ηελ παξνπζία θαηαηνλεηήξσλ λεξνχ.
8.28

Ζ ζχζηαζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θψδηθα γηα εγθαηάζηαζε θαηαηνλεηήξσλ
λεξνχ ζε φιεο ηηο νηθνδνκέο πάλσ απφ 28 κέηξα απφ ην επίπεδν πξφζβαζε ηεο
ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο ππνδειψλεη άκεζε αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ δπζθνιηψλ
πνπ αληηκεησπίζεη ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία ζε απηά ηα επίπεδα.
8.29

Ππξνζβεζηηθόο Δμνπιηζκόο
Ο ππξνζβεζηηθφο εμνπιηζκφο απνηειείηαη απφ ζσιήλεο νη νπνίεο
εγθαζίζηαληαη εληφο θαη πεξηκεηξηθά ηεο νηθνδνκήο ψζηε ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία
λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε εχθακπηνπο ζσιήλεο θαη λα ιάβεη λεξφ γηα θαηαπνιέκεζε
ηεο ππξθαγηάο. Ο ππξνζβεζηηθφο εμνπιηζκφο δηαηξείηαη ζε δχν ηχπνπο:
8.30



Δληφο ηεο νηθνδνκήο κε μεξνχο ή πγξνχο ζσιήλεο ππξφζβεζεο·
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Δμσηεξηθά ηεο νηθνδνκήο κε πδξνζηφκηα ππξφζβεζεο

σιήλεο ππξόζβεζεο (εληόο ηεο νηθνδνκήο): Οη ζσιήλεο ππξφζβεζεο εληφο
ηεο νηθνδνκήο, κπνξεί αλ είλαη „Ξεξνχ‟ ή Τγξνχ‟ ηχπνπ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν
BS9990. Οη μεξνχ ηχπνπ ζσιήλεο ππξφζβεζεο είλαη κνλίκσο άδεηνη θαη ζε
πεξίπησζε ππξθαγηάο δηνρεηεχεηαη λεξφ κέζα ζηνλ ζσιήλα απφ ην ππξνζβεζηηθφ
φρεκα. Οη πγξνχ ηχπνπ ζσιήλεο ππξφζβεζεο είλαη κνλίκσο γεκάηνη κε λεξφ ην
νπνίν δηνρεηεχεηαη απφ ληεπφδηηα λεξνχ θαη αληιίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ νηθνδνκή.
8.31

Ξεξόο ζσιήλαο ππξόζβεζεο:
i.

Οηθνδνκέο κε χςνο θαηνηθήζηκνπ νξφθνπ πέξαλ ησλ 15 κέηξσλ,
πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζσιήλα ππξφζβεζεο μεξνχ ηχπνπ·

ii.

Γηα κνλψξνθα ππφγεηα κε εκβαδφλ πέξαλ ησλ 900 η.κ ή γηα
πνιπψξνθα ππφγεηα πέξαλ ησλ 3 κέηξσλ ζε βάζνο ζα πξέπεη λα
πξνλνείηαη ζσιήλαο ππξφζβεζεο μεξνχ ηχπνπ.

Τγξόο ζσιήλαο ππξόζβεζεο:
i.
ii.

Πξέπεη λα γίλεηαη εγθαηάζηαζε θαη πγξνχ ζσιήλα ππξφζβεζεο ζηηο
νηθνδνκέο κε χςνο πέξαλ ησλ 30m απφ ην επίπεδν πξφζβαζεο ηεο
ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο·
Γηα πνιπψξνθα ππφγεηα πέξαλ ησλ 18 κέηξσλ ζε βάζνο ζα πξέπεη λα
πξνλνείηαη ζσιήλαο ππξφζβεζεο πγξνχ ηχπνπ.

Αξηζκόο ζσιήλσλ ππξόζβεζεο: Σνπνζεηείηαη δεχηεξνο μεξφο ή πγξφο
ζσιήλαο ππξφζβεζεο φηαλ ε νξηδφληηα απφζηαζε απφ ηνλ πξψην ζσιήλα κέρξη ην
πην απφκεξν ζεκείν ηνπ νξφθνπ μεπεξλά ηα 45 κέηξα. Θα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη
ζήκαλζε ψζηε λα επηηξέπεη ζηνπο ππξνζβέζηεο λα εληνπίζνπλ ηελ ζέζε ηνπ
ζσιήλα ππξφζβεζεο.
8.32

Θέζε ησλ ζσιήλσλ ππξόζβεζεο: Οη ζσιήλεο ππξφζβεζεο ηνπνζεηνχληαη
ζε αλάινγεο ζέζεηο φπσο θαίλνληαη ζηα Γηαγξάκκαηα 42 θαη 43 πην θάησ ζχκθσλα
κε ηνλ ηχπν ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ (ζχκθσλα κε ηνλ βαζκφ θιηκαθνζηαζίνπ φπσο
παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 7).
8.33

νπ

Γηάγξακκα 42: σιήλαο Ππξόζβεζεο ζε θιηκαθνζηάζην 2

βαζκνύ
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Γηάγξακκα 43: σιήλαο Ππξόζβεζεο ζε Κιηκαθνζηάζην 1

νπ

βαζκνύ.

Ζ εηζαγσγή ηνπ μεξνχ ζσιήλα ππξφζβεζεο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θνληά
ζην θιηκαθνζηάζην ππξφζβεζεο ην νπνίν εμππεξεηεί (βιέπε Γηάγξακκα 44). Θα
πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζήκαλζε ψζηε λα επηηξέπεη ζηνπο ππξνζβέζηεο λα
εληνπίζνπλ ηελ ζέζε ηνπ ζσιήλα ππξφζβεζεο.
8.34

Γηάγξακκα 44: Δηζαγσγή σιήλα Ππξόζβεζεο.
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Τδξνζηόκηα ππξόζβεζεο (εθηόο ηεο νηθνδνκήο)
Όπνπ γίλεηαη αλέγεξζε νηθνδνκψλ πνπ απέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 100 κ.
απφ δεκφζην δξφκν ηνπνζεηνχληαη πδξνζηφκηα ππξφζβεζεο εμσηεξηθνχ ρψξνπ, ζε
ηέηνηα ζεκεία φπνπ απηά κεηαμχ ηνπο λα κελ απέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 300 κ.
8.35

ηελ πεξίπησζε πνπ ην πδξνζηφκην δελ είλαη δηαζέζηκν, πξέπεη λα
πξνβιέπεηαη παξνρή λεξνχ γηα ππξφζβεζε φηαλ ρξεηάδεηαη λα εμαζθαιηζηεί ε
πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο, επηρείξεζεο ππνζηαηηθψλ θνηλήο σθειείαο θιπ .
8.36

Δπηπιένλ Πξόλνηεο
Καηνηθίεο-πίηηα
Ζ ελφηεηα απηή ζρεηίδεηαη κφλν κε ηηο θαηνηθίεο-ζπίηηα. Γηα ηηο κεδνλέηεο θαη ηηο
πνιπθαηνηθίεο δηακεξηζκάησλ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ζηηο επφκελεο
ελφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Κεθαιαίνπ.
8.37

Ζ ζρεδηαζηηθή νκάδα πξέπεη λα θαηαγξάθεη ηα κέηξα θαη παξνρέο πνπ ιακβάλνληαη
ππφςε γηα ιφγνπο ππξφζβεζεο, ψζηε λα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πειάηε θαη ζηελ
ζπλέρεηα λα θαηαιήγνπλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ή ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ ππνζηαηηθνχ.
Μνλώξνθεο νηθνδνκέο
Οη νδεγίεο απηέο εθαξκφδνληαη ζε κνλψξνθεο νηθνδνκέο θαη ζε ηζφγεην επίπεδν
πνιπψξνθσλ νηθνδνκψλ φπνπ ην ηζφγεην είλαη κεγαιχηεξν ζε εκβαδφλ απφ ηνπο
ππέξγεηνπο θαη ππφγεηνπο νξφθνπο.
8.38

Σν ηζφγεην πξέπεη λα έρεη ζεκεία πξφζβαζεο πνπ λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο απνζηάζεηο
ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 7. Σα ζεκεία απηά
κπνξεί λα είλαη θαη νη ηειηθέο έμνδνη δηαθπγήο ησλ θιηκαθνζηαζίσλ.
Μηθξέο Οηθνδνκέο ή Οηθνδνκέο Υακεινύ Ύςνπο
Μηθξέο νηθνδνκέο ή νηθνδνκέο ρακεινχ χςνπο νλνκάδνληαη απηέο πνπ:
8.39








Γελ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 4 νξφθνπο πάλσ απφ ην επίπεδν
πξφζβαζεο (εμαηξνπκέλνπ ηνπ επηπέδνπ ηεο νξνθήο).
Έρνπλ αλψηαην φξνθν (εμαηξνπκέλνπ κηθξνχ κεραλνζηαζίνπ ζηελ
νξνθή) ζε χςνο δαπέδνπ κηθξφηεξν ησλ 10m απφ ην επίπεδν
πξφζβαζεο (βιέπε Γηάγξακκα 45).
Γελ έρνπλ πεξηζζφηεξν απφ έλα ππφγεην επίπεδν θάησ απφ ην
επίπεδν πξφζβαζεο.
Έρνπλ ππφγεην ζε βάζνο κηθξφηεξν ησλ 5m απφ ην επίπεδν
πξφζβαζεο (βιέπε Γηάγξακκα 45).
Γελ έρνπλ ππέξγεην ή ππφγεην φξνθν πνπ λα ππεξβαίλεη ην κέγηζην
εκβαδφλ ππξνδηακεξηζκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5.1-Κεθάιαην 5.
Γελ πξέπεη λα έρνπλ γξήγνξν ή πνιχ γξήγνξν ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο
ππξθαγηάο.
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ηελ πεξίπησζε πνπ κηα κηθξή ή ρακειή νηθνδνκή δηαζέηεη ηζφγεην κε
εκβαδφλ κεγαιχηεξν απφ απηψλ ησλ ππέξγεησλ θαη ππφγεησλ νξφθσλ, κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ νη νδεγίεο ηεο ελφηεηαο απηήο γηα ηνλ ππέξγεην ή ππφγεην φξνθν
θαζψο θαη νη παξαπάλσ νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηελ παξάγξαθν Μνλώξνθεο
Οηθνδνκέο.
8.40

Γηάγξακκα 45: Μηθξέο νηθνδνκέο

Ζ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία ζα πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα επίπεδα
ηεο νηθνδνκήο κέζσ εμσηεξηθήο θηλεηήο ζθάιαο (βιέπε Γηάγξακκα 46). Πξέπεη λα
παξέρεηαη αξθεηφο ρψξνο ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ζθάια κε χςνο
13.5m. Ζ πξφζνςε απηή ηεο νηθνδνκήο πξέπεη λα δηαζέηεη αλνίγκαηα επαξθνχο
κεγέζνπο ψζηε λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ελφο ππξνζβέζηε.
8.41

Σα εμσηεξηθά αλνίγκαηα ζηελ νηθνδνκή πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζηνλ
450mm θαη χςνο ηνπιάρηζηνλ 750mm κε ηελ θάησ πιεπξά λα βξίζθεηαη 1100mm
απφ ην ηειεησκέλν δάπεδν.
8.42

Γηάγξακκα 46: Πξόζβαζε ζε κηθξέο νηθνδνκέο
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Μηθξά ππόγεηα
Μηθξά ππφγεηα νλνκάδνληαη ηα ππφγεηα φπνπ:
8.43




Γελ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα απφ 2 επίπεδα θάησ απφ ην επίπεδν
πξφζβαζεο·
Σν ρακειφηεξν επίπεδφ ηνπο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ
7m απφ ην επίπεδν πξφζβαζεο.

Γηάγξακκα 47: Μηθξό ππόγεην

Σν θιηκαθνζηάζην πξέπεη λα δηαζέηεη (αλεμάξηεην απφ ππέξγεηνπο
νξφθνπο), ζσιήλα ππξφζβεζεο μεξνχ ηχπνπ θαη λα δηαρσξίδεηαη απφ ηνπο
ππφινηπνπο ρψξνπο κε ππξνπξνζηαηεπκέλν πξνζάιακν κε δείθηε ππξαληίζηαζεο
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Κεθαιαίνπ 5.
8.44

Κιηκαθνζηάζηα ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηνπο ππέξγεηνπο νξφθνπο κπνξεί λα
επεθηείλνληαη θαη ζηνπο ππφγεηνπο νξφθνπο δεδνκέλνπ φηη δηαρσξίδνληαη ζχκθσλα
κε ην Γηάγξακκα 48.
8.45
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Γηάγξακκα 48: Γηαρσξηζκόο Κιηκαθνζηαζίσλ πνπ εμππεξεηνύλ ππόγεηνπο νξόθνπο.

Μεγάια Τπόγεηα
Μεγάια ππφγεηα νλνκάδνληαη ηα ππφγεηα φπνπ:
8.46




Έρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 3 επίπεδα θάησ απφ ην επίπεδν πξφζβαζεο
Έρνπλ επίπεδν πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 7m θάησ
απφ ην επίπεδν πξφζβαζεο

Γηάγξακκα 49: Μεγάιν Τπόγεην
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Σν θιηκαθνζηάζην πξέπεη λα δηαζέηεη (αλεμάξηεην απφ ππέξγεηνπο νξφθνπο)
ζσιήλα ππξφζβεζεο μεξνχ ηχπνπ θαη λα δηαρσξίδεηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο
ρψξνπο κε ππξνπξνζηαηεπκέλν πξνζάιακν κε δείθηε ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε
ηηο πξφλνηεο ηνπ Κεθαιαίνπ 5.
8.47

Σν θιηκαθνζηάζην θαη ν πξνζάιακνο πξέπεη λα έρνπλ θπζηθφ ή ηνπιάρηζην
κεραληθφ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ θαη λα έρεη ηνλ αλάινγν ζρεδηαζκφ (θαηάιιειεο
ελαιιαγέο ηνπ αέξα, εθεδξηθή πεγή ελέξγεηαο θιπ) ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN
12101.
8.48

Κιηκαθνζηάζηα ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηνπο ππέξγεηνπο νξφθνπο κπνξεί λα
επεθηείλνληαη θαη ζηνπο ππφγεηνπο νξφθνπο δεδνκέλνπ φηη δηαρσξίδνληαη ζχκθσλα
κε ην Γηάγξακκα 48.
8.49

Απαγσγή Καπλνύ Ππξθαγηάο (Δμαεξηζκόο)
Κιηκαθνζηάζηα: Σα αλνίγκαηα θπζηθνχ εμαεξηζκνχ πξέπεη λα παξέρνληαη
ζην πην ςειφ ζεκείν ζε φια ηα θιηκαθνζηάζηα θαη λα είλαη ίζν κε 1 η.κ. (αλεμάξηεηα
απφ ην εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εθθέλσζε ή παξέκβαζε) θαη ζε θάζε φξνθν λα
δηαζέηεη αλνηγνθιεηλφκελν (λα κελ αλνίγνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηαθπγήο)
παξάζπξν ίζν κε 10% ηνπ εκβαδνχ ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ.
8.50

Πξνζάιακνο
Ππξνπξνζηαζίαο:
Ο
Πξνζάιακνο
Ππξνπξνζηαζίαο
ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ηνπ θνηλφρξεζηνπ δηαδξφκνπ / ρψξνπ πνπ αλνίγεη ν
αλειθπζηήξαο, ηα γξαθεία, ηα δηακεξίζκαηα ή νπνηνζδήπνηε άιινο ρψξνο θαη ηνπ
θιηκαθνζηαζίνπ. Ο πξνζάιακνο ππξνπξνζηαζίαο πξέπεη λα δηαζέηεη 3 ηνπιάρηζηνλ
ηεηξαγσληθά κέηξα εκβαδφλ θαη άλνηγκα γηα κφληκν θπζηθφ αεξηζκφ ζε θάζε φξνθν
θαηά 10% ηνπιάρηζην ηνπ εκβαδνχ ηνπ πξνζαιάκνπ.
8.51

Υώξνη ρξήζεο: Γεληθά νη ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο
παξεπξηζθνκέλνπο ζε κηα νηθνδνκή πξέπεη λα δηαζέηνπλ θάπνηα κέζα εμαεξηζκνχ,
είηε κέζσ παξαζχξσλ, κέζσ εμαεξηζκνχ νξνθψλ είηε κε κεραληθά ζπζηήκαηα
εμαεξηζκνχ. Οη ππξνζβέζηεο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ηνλ εμαεξηζκφ πνπ παξέρεηαη γηα λα απνκαθξχλνπλ ηνλ θαπλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ππξφζβεζεο ή κεηά ηελ θαηάζβεζε ηεο.
8.52

Σα παξάζπξα, ν θσηηζκφο νξνθήο θαη ηα κεραληθά ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ
πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηαθφπηεο ρξήζεο νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
απφ ηνπο ππξνζβέζηεο ηνπηθά, ζηνλ ρψξν ηεο ππξθαγηάο.
8.53

Τπόγεηα: Τπφγεηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εμαεξηζκφ θαπλνχ. Απηφο κπνξεί
λα είλαη θπζηθφο εμαεξηζκφο θαπλνχ ή κεραληθφ ζχζηεκα απαγσγήο θαπλνχ
ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 12101.
8.54

Σν θπζηθφ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ θαπλνχ πξέπεη λα παξέρεηαη ζε θάζε
επίπεδν ππνγείνπ θαη πξέπεη λα δηαζέηεη αλνίγκαηα κε εκβαδφλ φρη ιηγφηεξν απφ
1/40νπ (2.5%) ηνπ εκβαδνχ δαπέδνπ ηνπ ππνγείνπ πνπ εμππεξεηεί. Σα ζεκεία
8.55
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εμαγσγήο πξέπεη λα ξπζκίδνληαη έηζη ψζηε ην 50% ησλ εμφδσλ λα βξίζθνληαη ζε
ςειφηεξν ζεκείν απφ ην ππφινηπν 50% ησλ αλνηγκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα
βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν. Πέξαλ ησλ δχν ππφγεησλ επηπέδσλ, (λα κελ
ππεξβαίλεη ηα 6 κέηξα ζε βάζνο), ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κεραληθφ ζχζηεκα
απαγσγήο ηνπ θαπλνχ.
Σν κεραληθφ ζχζηεκα απαγσγήο θαπλνχ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη ψζηε λα
εμάγεη 10 θνξέο ηνλ φγθν ηνπ αέξα αλά ψξα θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εμάγεη θαπλφ ζε
ζεξκνθξαζία 300°C γηα ηνπιάρηζηνλ κία ψξα. Σν ζχζηεκα κπνξεί λα μεθηλά
ρεηξνθίλεηα απφ ηνπο ππξνζβέζηεο θαηά ηελ άθημή ηνπο.
8.56

Σν κεραληθφ ζχζηεκα απαγσγήο θαπλνχ λα ζρεδηάδεηαη ψζηε λα ιεηηνπξγεί
ζε δχν κέξε θαη ην θάζε κέξνο λα είλαη ηθαλφ λα εμάγεη ηνπιάρηζην 50% ηνπ φγθνπ
πνπ παξαζέηεηαη πην πάλσ (π.ρ. 10 ελαιιαγέο ηνπ φγθνπ ηνπ αέξα ηελ ψξα).
Δπίζεο ην ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε ην θάζε κέξνο ηνπ λα
ιεηηνπξγεί απηφλνκα ή δηαδνρηθά κε ην άιιν κέξνο.
8.57

Κάζε κέξνο ηνπ κεραληθνχ ζπζηήκαηνο απαγσγήο ηνπ θαπλνχ ρξεηάδεηαη λα
θαιχπηεηαη θαη απφ ελαιιαθηηθή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (π.ρ. εθεδξηθή
γελλήηξηα) ψζηε ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο θεληξηθήο παξνρήο ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ηελ εθεδξηθή πεγή ελέξγεηαο.
8.58

ε πεξίπησζε πνπ ην ππφγεην ρσξίδεηαη ζε ππξνδηακεξίζκαηα, θάζε
ππξνδηακέξηζκα πξέπεη λα δηαζέηεη αλεμάξηεην ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ηνπ θαπλνχ.
8.59

Οη αγσγνί ηα ζηεξίγκαηα ή ηα θξεάηηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
απνκαθξχλνπλ ηνλ θαπλφ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ κε εχθιεθηα πιηθά θαη λα
έρνπλ ζεκείν ηήμεο κεγαιχηεξν απφ 8000C ή λα παξέρνπλ δείθηε ππξαληίζηαζεο ίζν
κε ηνλ δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο ηνπ ππνγείνπ.
8.60

Οη εμαγσγέο απφ ηα ζπζηήκαηα απαγσγήο ηνπ θαπλνχ απφ ππφγεηνπο
ρψξνπο πξέπεη λα βξίζθνληαη καθξηά απφ ηηο εμφδνπο δηαθπγήο ηεο νηθνδνκήο ψζηε
λα απνθχγνπλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ εθθέλσζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ
παξέκβαζε ησλ ππξνζβεζηψλ.
8.61

Ππξνκεραληθή βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηεο ρεδηαζηηθήο Απόδνζεο –
Παξέκβαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο
Οη πξφλνηεο ζε απηφ ην θεθάιαην αθνξνχλ ηππνπνηεκέλεο ιχζεηο γηα ζρεηηθά
κηθξέο θαη απιέο νηθνδνκέο. Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο φπνπ ν
εμεηδηθεπκέλνο ζρεδηαζκφο κηαο νηθνδνκήο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
παξνρή κηαο εμίζνπ ή θαιχηεξεο ιχζεο.
8.62

Σππηθά, κηα ιχζε ζρεδηαζηηθήο απφδνζεο-ππξνκεραληθή, ζπγθξίλεη ηνλ
ρξφλν θαη ηνλ αληίθηππν παξέκβαζεο ησλ νκάδσλ επέκβαζεο ζε πεξίπησζε
ππξθαγηάο ζε κηα νηθνδνκή ζε ζρέζε κε ηελ ιχζε πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ φπσο
πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζην Κεθάιαην απηφ.
8.63
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Αμηνινγψληαο ηελ θαηαιιειφηεηα κηαο ελδερφκελεο ιχζεο είλαη ζεκαληηθφ
λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε αμηνιφγεζε θηλδχλνπ πξνζηαζίαο ηεο ηδηνθηεζίαο. Όζν
κηθξφηεξνο είλαη ν αληίθηππνο απφ ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ παξέκβαζε ππξφζβεζεο,
ηφζν ιηγφηεξν ζεκαληηθέο γίλνληαη νη πξφλνηεο γηα απηή ηε παξέκβαζε.
8.64

Δθφζνλ δελ είλαη δπλαηφ λα θαζνξηζηεί επαθξηβψο ην κέγεζνο πξνζηαζίαο
ηεο πεξηνπζίαο πνπ πεηπραίλεηαη κε ηνπ πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ ιχζεηο, θξίλεηαη εχινγν
λα ηαμηλνκείηαη ην κέγεζνο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο
θαηεγνξίεο, μεθηλψληαο απφ ηα πην ζεκαληηθά:
8.65

Φειή Καηεγνξία Πξνζηαζίαο




Κηίξηα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο
Πνιπθαηνηθίεο-Γηακεξίζκαηα
Άιιεο νηθηζηηθέο νηθνδνκέο

Οη νηθνδνκέο απηέο απαηηνχλ κηθξή θαη γξήγνξε αληαπφθξηζε απφ ηελ
ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, θαζψο ε ππξθαγηά κπνξεί λα πεξηνξηζηεί εχθνια ιφγν ηνπ
κεγάινπ αξηζκνχ ππξνδηακεξηζκάησλ. Δληνχηνηο, νη νηθνδνκέο απηέο δελ κπνξνχλ
λα εθθελσζνχλ νινθιεξσηηθά απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη
ρξήζηεο ηεο ππφινηπεο νηθνδνκήο επαλαπαχνληαη ζηελ παξέκβαζε ηεο
ππξνζβεζηηθήο γηα απνθπγή ηεο εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο.
8.66

Δλδηάκεζε Καηεγνξία Πξνζηαζίαο





Υψξνη πλάζξνηζεο Κνηλνχ
Κπβεξλεηηθέο Οηθνδνκέο
Δθπαηδεπηηθέο Οηθνδνκέο
Οηθνδνκέο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ

Δλψ ν θίλδπλνο απψιεηαο αλζξψπηλεο δσήο ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο
νηθνδνκέο είλαη κηθξφο εληνχηνηο απνηεινχλ ζεκαληηθά ππνζηαηηθά γηα ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο. Μπνξεί λα κελ ρξεηάδεηαη αλαγθαζηηθά γξήγνξε
αληαπφθξηζε απφ ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, αιιά ελδέρεηαη λα απαηηνχλ κεγάιν
αξηζκφ ππξνζβεζηψλ θαη ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ θαζψο ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία
ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζεκαληηθέο πεγέο γηα λα πεξηνξίζεη ηε δεκία.
8.67

Υακειή Καηεγνξία Πξνζηαζίαο






Δξγνζηάζηα
Γξαθεία
Οηθνδνκέο απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ
Καηνηθίεο
Θέαηξα, Λέζρεο θαη ηάδηα

Ζ θαηεγνξία απηή ρσξίδεηαη ζε δχν νκάδεο: ρακειφο θίλδπλνο δσήο θαη
κηθξή πηζαλφηεηα δηάζσζεο δσήο.
8.68
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Σα εξγνζηάζηα, ηα γξαθεία θαη νη απνζήθεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
πξνθαιέζνπλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ ππξθαγηέο αιιά δελ ελδέρεηαη λα απεηιήζνπλ
ζνβαξά αλζξψπηλεο δσέο. Δπνκέλσο, ε αλάγθε γηα γξήγνξε ή ζεκαληηθή
παξέκβαζε απφ κέξνπο ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο απνηειεί επηζπκία ησλ
ηδηνθηεηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, λννπκέλνπ δελ ππάξρεη κεγάιε ζεκαζία ή
επηπηψζεηο ζηελ θνηλφηεηα.
8.69

Ζ ηζηνξία καο ππελζπκίδεη φηη φηαλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ππξθαγηέο ζε
θαηνηθίεο, ζέαηξα, ιέζρεο θαη ζηάδηα, νη πεξηζζφηεξνη ηξαπκαηηζκνί θαη απψιεηεο
παξαηεξνχληαη πξηλ ηελ άθημε θαη παξέκβαζε ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο.
8.70

Σν γεγνλφο απηφ δελ έρεη ζθνπφ λα θαηαθξίλεη ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία
θαζφηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν κφλνο ηξφπνο κείσζεο ησλ ηξαπκαηηζκψλ θαη ησλ
απσιεηψλ είλαη λα ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ
ζηαζκεπκέλα έμσ απφ ηελ νηθνδνκή θαηά ηελ ζηηγκή έλαξμεο κηαο ππξθαγηάο, θάηη ην
νπνίν είλαη θαζαξά αδχλαην.
8.71

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο απνθπγήο ηξαπκαηηζκψλ θαη απσιεηψλ, ζηελ νκάδα
απηή ησλ νηθνδνκψλ, είλαη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη κεγάιεο ππξθαγηέο δελ κπνξνχλ λα
μεθηλνχλ θαλ.
8.72

Απηφ δελ είλαη απιφ ζε θαηνηθίεο. Δληνχηνηο, ηα ζέαηξα, ιέζρεο θαη ζηάδηα,
κπνξνχλ λα αζηπλνκεπηνχλ απνηειεζκαηηθά απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ψζηε λα
δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο.
8.73
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9.

ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΤΛΗΚΩΝ,
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ

Απαίηεζε:
Δπηινγή θαη Δθαξκνγή Γνκηθψλ Πξντφλησλ, Τιηθψλ, Δμνπιηζκνχ θαη
πζηεκάησλ Ππξνπξνζηαζίαο.
i.

Σα πξντφληα, πιηθά, εμνπιηζκφο θαη ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο ζα
πξέπεη λα επηιέγνληαη, ζρεδηάδνληαη θαη λα εγθαζίζηαληαη ζηελ
νηθνδνκή κε ηξφπν ψζηε λα κελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ ζηξαηεγηθή
εθθέλσζεο απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο νηθνδνκήο θαη ηελ ζηξαηεγηθή
επέκβαζεο απφ ηηο νκάδεο δηάζσζεο θαη θαηάζβεζεο·

ii. Σα πξντφληα, πιηθά, εμνπιηζκφο θαη ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο ζα
πξέπεη λα επηιέγνληαη, ζρεδηάδνληαη θαη λα εγθαζίζηαληαη ζηελ
νηθνδνκή κε ηξφπν ψζηε λα κελ βνεζνχλ ζηελ αλάθιεμε, αλάπηπμε
θαη επέθηαζε ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ θαπλνχ·
iii. Σα πξντφληα, πιηθά, εμνπιηζκφο θαη ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο ηα
νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ αζθάιεηα ηεο νηθνδνκήο ζε πεξίπησζε
ππξθαγηάο, ζα πξέπεη λα δνθηκάδνληαη ή λα αμηνινγνχληαη βάζε
αλαγλσξηζκέλνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ ή λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε
ζπκκφξθσζεο. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη
ζηελ Αξκφδηα Αξρή γξαπηή απφδεημε ησλ επηδφζεσλ δνθηκήο
ππξθαγηάο ησλ πξντφλησλ, πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ
ππξνπξνζηαζίαο·
iv. Σα ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη,
εγθαζίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε αλαγλσξηζκέλα εζληθά ή
επξσπατθά πξφηππα ή λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο. ε
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζηελ Αξκφδηα Αξρή
γξαπηή απφδεημε ησλ επηδφζεσλ δνθηκήο ππξθαγηάο ησλ ζπζηεκάησλ
ππξνπξνζηαζίαο.
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Δηζαγσγή
Οη ζπζηάζεηο γηα ππξαληίζηαζε εθθξάδνληαη ζε επίπεδα ρξφλνπ θαη ηελ
ηθαλφηεηα δηαρσξηζκνχ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο είλαη νη ηνίρνη ή ηα δάπεδα, ψζηε
λα πεξηνξίζνπλ κηα ππξθαγηά θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο ζηελ
ππξνκφλσζε. Σα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία απαηηείηαη λα δηαηεξνχλ ηελ ζηαηηθή ηνπο
ηθαλφηεηά θαη ηελ αθεξαηφηεηά γηα ηνλ αλάινγν ρξφλν.
9.1

Δίλαη
ζεκαληηθφ
ηα
κέηξα
ππξνπξνζηαζίαο
λα
ζρεδηάδνληαη,
πξνδηαγξάθνληαη θαη λα ηνπνζεηνχληαη κε ηξφπν ψζηε ε νηθνδνκή λα παξέρεη ηελ
απαηηνχκελε ππξνπξνζηαζία ζε πεξίπησζε αλάθιεμεο ππξθαγηάο. Σα κέηξα απηά
είλαη εθ θχζεσο „παζεηηθά‟ πνπ ζεκαίλεη φηη ε απφδνζε ηνπο ζα αλαδεηρζεί επί
ηφπνπ κε ηελ χπαξμε κηαο ππξθαγηάο.
9.2

Ζ παζεηηθή ππξνπξνζηαζία είλαη ζεκαληηθή φζν αθνξά ηελ ζηαζεξφηεηα θαη
ηελ αθεξαηφηεηα ηεο νηθνδνκήο ή ηνπ δνκηθνχ πιαηζίνπ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο.
ηφρνο ηεο παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο, ε νπνία ζρεδηάδεηαη θαη απνηειεί κέξνο ηεο
νηθνδνκήο, είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ επζηάζεηα ηνπ δνκηθνχ πιαηζίνπ θαη λα
δηαρσξίζεη ηελ νηθνδνκή ζε ρψξνπο φπνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ν θίλδπλνο
ππξθαγηάο. Οη ρψξνη απηνί ζρεδηάδνληαη γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο λα δηαθχγνπλ ή ζηηο
ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο λα πξνρσξήζνπλ ζε ελέξγεηεο δηάζσζεο θαη
ππξφζβεζεο.
9.3

Ζ ελ ιφγσ πξνζηαζία παξέρεηαη είηε κέζσ ησλ πιηθψλ απφ ηα νπνία
θαηαζθεπάδεηαη ε νηθνδνκή είηε πξνζηίζεηαη ζηα θαηαζθεπαζηηθά πιηθά ψζηε λα
εληζρχζνπλ ηελ ππξαληίζηαζε ηνπο.
9.4

Καηαζθεπαζηηθά Πξντόληα, Τιηθά, Δμνπιηζκόο θαη πζηήκαηα
Παζεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο
Ο φξνο παζεηηθή ππξνπξνζηαζία αθνξά ηα δνκηθά πξντφληα, πιηθά,
εμνπιηζκφ θαη ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο ηα νπνία δελ ρξεηάδνληαη θάπνηα
ηδηαίηεξε ελεξγνπνίεζε ή έλδεημε γηα ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ψζηε λα
παξέρνπλ ηελ ππξαληίζηαζε ηνπο (παξφιν πνπ κεξηθά ζπζηήκαηα φπσο ηα
κεραληθά ζπζηήκαηα απνθνπήο ππξθαγηάο-fire damper θαη νξηζκέλνη ηχπνη ζπξψλ
κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηηο ελ ιφγσ κεζφδνπο).
9.5

Σα δνκηθά πξντφληα, πιηθά,
ππξνπξνζηαζίαο πεξηιακβάλνπλ:
9.6






εμνπιηζκφο

θαη

ζπζηήκαηα

παζεηηθήο

Οηθνδνκηθά δηάθελα·
πζηήκαηα νξνθήο·
Σνίρνη ππξνδηακεξηζκάησλ·
Ππξάληνρεο ζχξεο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο (π.ρ. απηνθιεηλφκελν ζχζηεκα,
θιεηδαξηέο θ.ιπ.) ·
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Φξεάηην θαη θιηκαθνζηάζην πξφζβαζεο ππξνζβεζηψλ·
πζηήκαηα απνθνπήο ππξθαγηάο (κεραληθά ή δηνγθσκέλα) πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αγσγνχο νξηδφληηαο ή θάζεηεο δηαλνκήο αέξα·
Ππξάληνρνη παινπίλαθεο·
Ππξάληνρνη αγσγνί ππεξεζηψλ θαη θξεάηηα·
Ππξάληνρνη ηνίρνη θαη ρσξίζκαηα·
Γάπεδα·
Αξζξσηέο ή πεξηζηξεθφκελεο ππξάληνρεο ζχξεο (μχιηλεο ή κεηαιιηθέο) ·
Βηνκεραληθά ξνιά γηα απνθνπή ηεο ππξθαγηάο (θπιηφκελα ή αλαδηπισκέλα)·
θξαγίζκαηα αξκψλ δηαζηνιήο θαη ζπζηνιήο·
Ππξνθξαγκνί αλνηγκάησλ κε ζσιήλεο, θαιψδηα θαη άιιεο ππεξεζίεο·
Ππξνπξνζηαζία δνκηθνχ πιαηζίνπ·
Φεπδνξνθή·
Σν εμσηεξηθφ θέιπθνο, π.ρ. ππξάληνρνη εμσηεξηθνί ηνίρνη, εμσηεξηθά
παινπεηάζκαηα θιπ

Δπξσπατθέο Απαηηήζεηο
Γηα λα επηηξέπεηαη ε ειεχζεξε δηαθίλεζε θαη πψιεζε δνκηθψλ πξντφλησλ
εληφο ηεο επξσπατθήο θνηλήο αγνξάο, ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα πηνζέηεζε ηελ Οδεγία
γηα ηα Πξντφληα ηνπ ηνκέα ησλ Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ (Construction Products
Directive) ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1988. Απηφ απαηηνχζε ηελ θαηάξγεζε εζληθψλ
εκπνδίσλ ψζηε λα επηηξέπεηαη ε δηεμαγσγή εκπνξίνπ κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ησλ έμη
„Βαζηθψλ Απαηηήζεσλ‟ γηα πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ ζηελ
Δπξσπατθή Κνηλφηεηα.
9.7

Μέξνο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο ζήκαλζεο CE είλαη θαη ε απφδνζε
ελφο πξντφληνο ή πιηθνχ ζηελ ππξθαγηά. Γηα ηελ απφδνζε απηή, είλαη αλαγθαίν λα
αλαπηπρζνχλ θαη λα πηνζεηεζνχλ ελαξκνληζκέλα Πξφηππα Πξντφληνο θαη κέζνδνη
Γνθηκψλ Ππξθαγηάο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ
φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο.
9.8

Ζ δηαδηθαζία ελαξκνληζκέλεο αμηνιφγεζεο βαζίδεηαη ζηηο πνιιαπιέο
ηδηφηεηεο ησλ πξντφλησλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ απφδνζε θαηά ηα αξρηθά
ζηάδηα κηαο ππξθαγηάο (Αληίδξαζε ζηε Ππξθαγηά) θαη, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ηελ
απφδνζε ζε πιήξσο αλεπηπγκέλε ππξθαγηά σο κέξνο ελφο εγθαηεζηεκέλνπ
ζπζηήκαηνο (Ππξαληίζηαζε).
9.9

Ζ ζήκαλζε CE δελ απνηειείηαη κφλν απφ απνηειέζκαηα δνθηκψλ ζηε
ππξθαγηά. Σν λέν Δπξσπατθφ Πξφηππν Πξντφληνο ή νη Δπξσπατθέο Οδεγίεο
Σερληθήο Απνδνρήο, (European Technical Approval Guideline, ETAG) θαζνξίδνπλ:
9.10




Πνηνο ηχπνο αλαγθψλ απφδνζεο ππξθαγηάο ρξεηάδεηαη αμηνιφγεζε·
Πνίεο δνθηκέο ππξθαγηάο πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ψζηε λα αμηνινγείηαη ε
απφδνζε·
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Πνην επίπεδν Βεβαίσζεο πκκφξθσζεο απαηηείηαη γηα ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ
παξαγσγήο εξγνζηαζίσλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πξντφληνο.

χκθσλα κε ηελ Οδεγία γηα ηα Πξντφληα ηνπ ηνκέα ησλ Γνκηθψλ
Καηαζθεπψλ ν θαηαζθεπαζηήο ελφο πξντφληνο επζχλεηαη γηα λα απνδείμεη φηη ην
πξντφλ πιεξνί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο. Οη
πξνυπνζέζεηο απηέο θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ απηά γηα ηελ απφδνζε
ζηε ππξθαγηά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ ζρεδηάδεηαη γηα λα πιεξνί ηηο
πξνυπνζέζεηο απηέο, παξνπζηάδνληαη ζηελ αλάινγε Δπξσπατθή Σερληθή
Πξνδηαγξαθή γηα ην πξντφλ, είηε κε Δλαξκνληζκέλν Πξφηππν Πξντφληνο είηε κε
Δπξσπατθέο Οδεγίεο Σερληθήο Απνδνρήο.
9.11

Γηα ηελ απφδνζε ζηε ππξθαγηά, ζπκθσλήζεθαλ θαηλνχξηα Δπξσπατθά
ζπζηήκαηα θαηεγνξηνπνίεζεο φπσο είλαη ε „Αληίδξαζε ζηε Ππξθαγηά‟ θαη ε
„Ππξαληίζηαζε‟ (EN 135017). Σν ελ ιφγσ επξσπατθφ πξφηππν είλαη θνηλφ γηα φια ηα
θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Κάζε έγγξαθν ζπζηήκαηνο θαηεγνξνπνίεζεο
πεξηγξάθεη ηηο εηδηθέο δνθηκέο ππξθαγηάο νη νπνίεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη
ηα θξηηήξηα αζηνρίαο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ. Κάζε έγγξαθν νξίδεη επίζεο
πψο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ ζήκαλζε CE.
9.12

‘Αληίδξαζε ζηε Ππξθαγηά’: Ζ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
πεξηγξάςεη ηελ αληίδξαζε ησλ πιηθψλ θαη ησλ πξντφλησλ θαηά ηελ πεξίνδν
„αλάθιεμεο θαη αλάπηπμεο ηεο ππξθαγηάο‟ ζε ζρέζε κε ηελ εμάπισζε ηεο
ππξθαγηάο ζηελ επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο ζην νπνίν δνθηκάδεηαη.
‘Ππξαληίζηαζε’: Ζ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη ηθαλφηεηα
κηαο θαηαζθεπήο ή ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ κηαο νηθνδνκήο λ‟ αληηζηέθεηαη γηα
έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ νλνκάδεηαη δείθηεο ππξαληίζηαζεο,
ζηα ζεξκηθά απνηειέζκαηα κηαο ππξθαγηάο, ρσξίο απψιεηα ηεο επζηάζεηαο,
ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο αληίζηαζεο ζηε δίνδν ηεο ζεξκφηεηαο θαη
νπνηαζδήπνηε άιιεο ηθαλφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ ηππνπνηεκέλε δνθηκή
ππξαληίζηαζεο. Ζ ππξαληίζηαζε ζρεηίδεηαη πξσηίζησο κε ηελ απφδνζε ελφο
δνκηθνχ ζηνηρείνπ φηαλ ε ππξθαγηά θζάζεη ζηελ πιήξσο αλεπηπγκέλε κνξθή
ηεο.

7

EN 13501 Καηεγνξηνπνίεζε θαηαζθεπαζηηθώλ πξντόλησλ θαη δνκηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ ππξθαγηά θαη απνηειείηαη από ηα
αθόινπζα ηκήκαηα:
Μέξνο 1: Καηεγνξηνπνίεζε ρξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλα από δνθηκέο ζε αληίδξαζε ζηελ ππξθαγηά.
Μέξνο 2: Καηεγνξηνπνίεζε ρξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλα δνθηκώλ ππξαληίζηαζεο εθηόο ππεξεζηώλ εμαεξηζκνύ.
Μέξνο 3: Καηεγνξηνπνίεζε ρξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλα δνθηκώλ ππξαληίζηαζεο ζε πξντόληα θαη ζηνηρεία πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηώλ: ππξάληνρνη αγσγνί θαη ζπζηήκαηα απνθνπήο ππξθαγηάο.
Μέξνο 4: Καηεγνξηνπνίεζε ρξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλα από δνθηκέο ππξαληίζηαζεο ζε ζηνηρεία ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηνπ
θαπλνύ
Μέξνο 5: Καηεγνξηνπνίεζε ρξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλα από εμσηεξηθή έθζεζε ζηε ππξθαγηά ζε δνθηκέο νξνθώλ.
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Αληίδξαζε ζηελ Ππξθαγηά
Οξηζκέλα πξντφληα δελ αληηδξνχλ ζε κηα ππξθαγηά ελψ θάπνηα άιια
αληηδξνχλ πνιχ γξήγνξα αθφκα ζε κηα κηθξή έθζεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπο ζε θιφγεο.
Μία ζεηξά απφ Δπξσπατθέο κεζφδνπο δνθηκήο είλαη δηαζέζηκε γηα ρξήζε θαη
επηιέγεηαη φπσο θξίλεηαη θαηάιιειε γηα θάζε επίπεδν θαηεγνξηνπνίεζεο.
9.13

Σν ελαξκνληζκέλν επξσπατθφ ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ αθνξά ηελ
„Αληίδξαζε ζηε Ππξθαγηά‟ ησλ δνκηθψλ πξντφλησλ βαζίδεηαη ζηελ Δπξσπατθή
Απφθαζε 2000/147/ΔΚ ε νπνία παξαζέηεη ηα επίπεδα αζηνρίαο ησλ αθφινπζσλ
δνθηκψλ.
9.14

EN ISO 1182: Γνθηκή κε αθαπζηφηεηαο
EN ISO 1716: Καζνξηζκφο ζεξκαληηθνχ ζπληειεζηή
EN 13823: Γνθηκή Μεκνλσκέλνπ Καηγφκελνπ Αληηθεηκέλνπ (δνθηκή
Single Burning Item-SBI)
o EN ISO 11925-2: Γνθηκή αλαθιεμηκφηεηαο
o EN ISO 9239-1: Αληίδξαζε ζηε ππξθαγηά επελδχζεσλ δαπέδνπ, κε
ρξήζε αθηηλνβνινχκελεο πεγήο ζεξκφηεηαο (ε δνθηκή απηή
αληηθαζηζηά ηε δνθηκή SBI γηα δάπεδα).
o
o
o

ην επξσπατθφ ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο γηα ηελ „Αληίδξαζε ζηε
Ππξθαγηά‟, έλα δνκηθφ πξντφλ θαηεγνξηνπνηείηαη σο Euroclass A1, A2, B, C, D, E ή F
βαζηδφκελν ζηελ ηάζε πνπ δηαζέηεη γηα λα θαεί. Σν Α1 είλαη ε θαιχηεξε
θαηεγνξνπνίεζε, ην Δ θαη ην F είλαη νη ρακειφηεξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο αλάινγα κε
ηελ δπλαηφηεηα ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο ππξθαγηάο. Δπηπξνζζέησο, νη Καηεγνξίεο Β,
C θαη D ζπλνδεχνληαη απφ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ππνδεηθλχνπλ ηνπο
ξπζκνχο εμαγσγήο θαπλνχ ζε έλα απφ ηα ηξία επίπεδα (s1, s2 θαη s3). Ζ κέηξεζε
ηεο εμαγσγήο θαπλνχ κπνξεί λα εξκελεπηεί σο „ιίγνο ή θαζφινπ θαπλφο‟ γηα ην s1,
„αξθεηφο θαπλφο‟ γηα ην s2 θαη „ζεκαληηθή εμαγσγή θαπλνχ‟ γηα ην s3.
9.15

Οη Καηεγνξίεο Euroclass A2 κέρξη E πεξηιακβάλνπλ επίζεο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ
δεκηνπξγία
επηθίλδπλσλ
θιεγφκελσλ
ζηαγνληδίσλ.
Σν
ζχζηεκα
θαηεγνξηνπνίεζεο ηαμηλνκεί ην επίπεδν εμαγσγήο θιεγφκελσλ ζηαγνληδίσλ σο εμήο:
d0 (θαζφινπ), d1 (κεξηθά) θαη d2 (αξθεηά).
9.16

Γηαθνξεηηθνί
πεξηνξηζκνί
ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα
θάζε
επίπεδν
θαηεγνξηνπνίεζεο. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη ζην πξφηππν EN
13501-1 γηα Αληίδξαζε ζηε Ππξθαγηά.
9.17

Ο Πίλαθαο 23 δειψλεη ηηο δνθηκέο πνπ απαηηνχληαη γηα λα νξηζηνχλ νη 7
θαηλνχξηεο θαηεγνξίεο Euroclass.
9.18
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EuroclassΚαηεγνξία
A1

Γνθηκέο πνπ απαηηνύληαη
Γνθηκή αθαπζηφηεηαο θαη
Καζνξηζκφο ζεξκαληηθνχ ζπληειεζηή
Γνθηκή αθαπζηφηεηαο ή

A2

Καζνξηζκφο ζεξκαληηθνχ ζπληειεζηή
Καη Γνθηκή Μεκνλσκέλνπ Καηγφκελνπ Αληηθεηκέλνπ

E

Γνθηκή Μεκνλσκέλνπ Καηγφκελνπ Αληηθεηκέλνπ
ΚΑΗ
Γνθηκή αλαθιεμηκφηεηαο
Γνθηκή αλαθιεμηκφηεηαο

F

Γελ νξίδεηαη θακία απφδνζε

B, C, D

Πίλαθαο 23: πζηήκαηα Τιηθώλ Δπέλδπζεο-Δπηιεγόκελε δνθηκή γηα θάζε θαηεγνξηνπνίεζε.

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο νηθνδνκήο είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνινγείηαη ζσζηά ε
δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ „Αληίδξαζε ηνπο ζηελ Ππξθαγηά‟,
γηα παξάδεηγκα, πξντφλ θαηεγνξίαο C – s1, d0 ή πξντφλ θαηεγνξίαο B – s3, d2. Καηά
ηελ επηινγή ελφο πξντφληνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ε
θαηεγνξηνπνίεζε B ή C ή ε ςειή παξαγσγή θαπλνχ; Ζ δηαθνξνπνίεζε γίλεηαη κε
βάζε ηελ ηθαλφηεηα ησλ πξντφλησλ λα δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο αλάθιεμεο κέζα ζε
έλα δσκάηην ή θιεηζηφ ρψξν.
9.19

EuroclassΚαηεγνξία

Αλάθιεμε κέζα ζε δσκάηηνΓνθηκή αλαθνξάο

A1

Υσξίο αλάθιεμε

A2

Υσξίο αλάθιεμε

B

Υσξίο αλάθιεμε

C

Αλάθιεμε κεηαμχ 10-20 ιεπηψλ

D

Αλάθιεμε κεηαμχ 2-10 ιεπηψλ

E

Αλάθιεμε πξηλ ηα δχν ιεπηά

F

Καλέλα δηαζέζηκν ζηνηρείν

Πίλαθαο 24: πλζήθεο αλάθιεμεο δηαθνξεηηθώλ θιάζεσλ

A1
A2 – s1, d0
A2 - s2, d0
A2 – s3, d0

A2 – s1, d1
A2 – s2, d1
A2 – s3, d1

A2 – s1, d2
A2 – s2, d2
A2 – s3, d2

B θαη C– s1, d0
B θαη C- s2, d0
B θαη C– s3, d0

B θαη C– s1, d1
B θαη C– s2, d1
B θαη C– s3, d1

B θαη C– s1, d2
B θαη C– s2, d2
B θαη C– s3, d2
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D – s1, d0
D – s3, d0

D – s1, d1
D – s3, d1

D – s1, d2
D – s3, d2

E

E – d2
F

Πίλαθαο 25: Οη ζπλνιηθνί ζπλδπαζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο θαηεγνξηνπνίεζεο ζηελ αληίδξαζε ζε ππξθαγηά
(εμαηξνπκέλσλ ησλ επελδύζεσλ δαπέδνπ)
εκείσζε. Ο θαπλφο ζεσξείηαη ζαλ δεδνκέλν φηη παξάγεηαη απφ πξντφληα Καηεγνξίαο
Euroclass E θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ κεηξηέηαη. Μία παξφκνηα ππφζεζε ιακβάλεηαη γηα ηα
θιεγφκελα ζηαγνλίδηα πνπ κεηξηνχληαη κφλν ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο.

A1fl
A2fl-s1

A2fl-s2

Bfl-s1

Bfl-s2

Cfl-s1

Cfl-s2

Dfl-s1

Dfl-s2
Efl
Ffl

Πίλαθαο 26: Οη ζπλνιηθνί ζπλδπαζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο θαηεγνξηνπνίεζεο ζηελ αληίδξαζε ζε ππξθαγηά
γηα επελδύζεηο δαπέδνπ

Ζ αθφινπζε ιίζηα πιηθψλ ζεσξείηαη φηη αληηδξνχλ ζηε ππξθαγηά θαη
θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο Κιάζεηο Α1 θαη A1FL ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Απφθαζε
1996/603/ΔΚ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη δνθηκή:
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Γηνγθσκέλε άξγηινο
Γηνγθσκέλνο πεξιίηεο
Γηνγθσκέλνο βεξκηθνπιίηεο
Πεηξνβάκβαθαο
Αθξψδεο γπαιί
θπξφδεκα
θπξφδεζε (ππθλά θαη ειαθξά
αδξαλή νξπθηά, εθηφο
νινθιεξσηηθήο
ζεξκνκφλσζεο)
Μνλάδεο αθξψδνπο
ζθπξνδέκαηνο
Ηλνηζηκέλην
Σζηκέλην
Αζβέζηεο
θνξία θιηβάλσλ
Αδξαλέο νξπθηφ












Αινπκίλην θαη θξάκαηα
αινπκνπλίνπ
Μφιπβδνο
Γχςνο θαη δνκηθφο γχςνο
Κνλίακα κε νξγαληθέο
ζπλδεηηθέο νπζίεο
Μνλάδεο Αξγίιηνπ
Μνλάδεο ππξηηηθνχ αζβεζηίνπ
Φπζηθή πέηξα θαη πξντφληα
ζρηζηφιηζνπ
Μνλάδεο γχςνπ
Terrazo
Γπαιί φπσο ειαθξά
ζθιεξπκέλν γπαιί,
ζθιεξπκέλν κε ρεκηθή
επεμεξγαζία, γπαιί απφ
ζπγθνιιεκέλα θχιια θαη γπαιί
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ίδεξνο, ράιπβαο θαη
αλνμείδσηνο ράιπβαο
Υαιθφο θαη θξάκαηα ραιθνχ
Φεπδάξγπξνο θαη θξάκαηα
ςεπδάξγπξνπ




νπιηζκέλν κε ζίδεξν
Ταινθεξακηθά πξντφληα
Κεξακηθά πνπ πεξηέρνπλ
ζθφλε.

ην Κεθάιαην 13 παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθνί πίλαθεο πνπ παξαζέηνπλ
δνκηθά πξντφληα θαη/ή πιηθά ηα νπνία πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά
απφδνζεο φζν αθνξά ηελ „Αληίδξαζε ζηελ Ππξθαγηά‟ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα
ππνζηνχλ νπνηαδήπνηε δνθηκή. Οη πίλαθεο βαζίδνληαη ζε Δπξσπατθέο Απνθάζεηο
φπσο θαίλνληαη πην θάησ:
9.21

1. Απφθαζε 2007/348/ΔΚ – Πεηαζκάησλ κε βάζε ην Ξχιν.
2. Απφθαζε 2006/673/ΔΚ - Γπςνζαλίδεο.
3. Απφθαζε 2003/593/ΔΚ - Γηαθνζκεηηθψλ επηθνιιεηψλ πεηαζκάησλ
πςειήο πίεζεο θαη Γνκηθήο Ξπιείαο.
4. Απφθαζε 2005/403/ΔΚ – Υαιχβδηλα θχιια ζηέγεο επηρξηζκέλα κε
πιαζηηζφιε.
5. Απφθαζε 2005/610/ΔΚ – Διαζηηθψλ επηθαιχςεσλ δαπέδσλ,
επηθαιχςεσλ δαπέδσλ απφ
πθαληηθέο
χιεο,
επηθνιιεηηθψλ
επηθαιχςεσλ δαπέδσλ θαη πξντφλησλ GLULAM.
6. Απφθαζε 2006/213/ΔΚ – Ξχιηλσλ επηζηξψζεσλ
επελδχζεσλ θαη επηθαιχςεσλ απφ ζπκπαγή μχιν.

δαπέδσλ

θαη

7. Απφθαζε 2006/600/ΔΚ – Παλέιια νξνθψλ ηχπνπ ζάληνπηηο δηπιή
ζηξψζε κε κεηαιιηθή επηθάιπςε.
8. Απφθαζε 2010/82/ΔΚ – Γηαθνζκεηηθέο επελδχζεηο ηνίρσλ ζε κνξθή
ξνιψλ ή πεηαζκάησλ.
9. Απφθαζε 2000/553/ΔΚ – Δπηθαιχςεσλ ζηεγψλ ζε εμσηεξηθή ππξθαγηά.
Ο Πίλαθαο 27 παξνπζηάδεη ηηο ειάρηζηεο θαηεγνξίεο επηδφζεσλ ζηελ
αληίδξαζε ηεο ππξθαγηάο ησλ επηθαιχςεσλ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ρξήζεο
νηθνδνκψλ νη νπνίεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην ζηάδην ζρεδίαζεο.
9.22

Σνπνζεζία


Υψξνη
θπθινθνξίαο,
θιηκαθνζηάζηα,
πξνζάιακνη,
δηάδξνκνη
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε δηακεξίζκαηα θαη
κεδηνλέηηεο).

Δπξσπατθή Καηεγνξία
A)
Δπηδφζεσλ
B-s1, d0 ή θαιχηεξε
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2



Μηθξά δσκάηηα κε εκβαδφλ πνπ δελ μεπεξλνχλ ηα 4 m ζε κηα νηθηζηηθή
2
νηθνδνκή θαη 30 m ζε κηα κε νηθηζηηθή νηθνδνκή (π.ρ. ζηα κπάληα, ζηηο
ηνπαιέηεο θαη ληνπδηέξεο) θαη ακαμνζηάζηα θαη ρψξνη ζηάζκεπζεο πνπ δελ
2
μεπεξλνχλ ηα 40 m .



Άιια δσκάηηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ρψξσλ ζηάζκεπζεο).



Υψξνη θπθινθνξίαο κέζα ζε νηθηζηηθέο νηθνδνκέο.



Άιινη ρψξνη θπθινθνξίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θιηκαθνζηαζίσλ,
ησλ πξνζαιάκσλ, ησλ δηαδξφκσλ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε
δηακεξίζκαηα θαη κεδηνλέηηεο.



Οηθνδνκηθά δηάθελα θαη πιηθά κέζα ζηα νηθνδνκηθά δηάθελα.



„Υψξνη ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο‟ φπσο δηεπθξηλίδνληαη ζην θεθάιαην
2-Οξηζκνί



2

D-s3, d2

C-s3, d2
C-s3, d2
B-s3, d2

A)

B-s1, d0 ή θαιχηεξε
B-s3, d2 ή θαιχηεξε
B-s3, d2 ή θαιχηεξε

ε δσκάηηα πνπ μεπεξλνχλ ηα 30 m ζε νηθηζηηθέο νηθνδνκέο, ζπιινγηθέο
θαηνηθίεο, ρψξσλ ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, μελνδνρεία, θηίξηα δεκνζίσλ
ζεακάησλ, εθπαίδεπζεο, λνζνθνκείσλ ή θνηλσληθήο πξφλνηαο (Eurostat
θψδηθαο 111, 112,113,121 θαη 126-βιέπε Κεθάιαην 12)
Δπξσπατθέο θαηεγνξίεο επηδφζεσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην EN 13501-1.
A)
Μεγάια δσκάηηα φπσο αλνηθηνί γξαθεηαθνί ρψξνη, θαηαζηήκαηα κε εθζεζηαθνχο ρψξνπο θαη εξγνζηάζηα
πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα ζεσξεζνχλ ζαλ ρψξνη θπθινθνξίαο αθφκα θαη αλ ππάξρνπλ δίνδνη θπθινθνξίαο ζε
απηά.

Πίλαθαο 27: Διάρηζηεο θαηεγνξίεο επηδόζεσλ ζηελ αληίδξαζε ηεο ππξθαγηάο ησλ επελδύζεσλ ζε
ηνίρνπο, νξνθέο θαη παηώκαηα

Σκήκα ηεο επηθάλεηαο ελφο ηνίρνπ ζε έλα ρψξν, κπνξεί λα είλαη
ρακειφηεξεο θαηεγνξίαο απφ φηη πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 27 (αιιά φρη
ρακειφηεξεο απφ ηελ Καηεγνξία D - s3, d2) εάλ ην εκβαδφλ απηνχ ηνπ ηκήκαηνο (ή,
αλ ππάξρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα ηέηνηα ηκήκαηα, ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ απηψλ ησλ
ηκεκάησλ) δελ μεπεξλά ην ειάρηζην απφ ην κηζφ εκβαδφλ δαπέδνπ ηνπ ρψξνπ, ή ηα
20 ηεηξαγσληθά κέηξα.
9.23

ηελ πεξίπησζε επηθάλεηαο ηέηνηνπ ηνίρνπ ζε νηθηζηηθέο νηθνδνκέο,
ζπιινγηθέο θαηνηθίεο, ρψξσλ ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, μελνδνρεία, θηίξηα δεκνζίσλ
ζεακάησλ, εθπαίδεπζεο, λνζνθνκείσλ ή θνηλσληθήο πξφλνηαο (Κψδηθαο Eurostat
111, 112,113,121 θαη 126-βιέπε ηήιε 2-Κεθάιαην 12) ην εκβαδφλ απηνχ ηνπ
ηκήκαηνο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 5m2 θαη πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απφ
νπνηνδήπνηε άιιν παξφκνην ηκήκα κε κηα απφζηαζε φρη κηθξφηεξε απφ 2 κέηξα.
9.24

ηελ πεξίπησζε επηθάλεηαο ηνίρνπ ζε κηα νηθνδνκή νπνηνπδήπνηε Πξνθίι
Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο (βιέπε φιεο ηηο θαηεγνξίεο νηθνδνκψλ ζην Κεθάιαην 12), ην
εκβαδφλ απηνχ ηνπ ηκήκαηνο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 15 m2 θαη πξέπεη λα
δηαρσξίδεηαη νπνηνδήπνηε άιιν παξφκνην ηκήκα κε κηα απφζηαζε φρη κηθξφηεξε
απφ 2 m.
9.25

Σα πξντφληα θαη πιηθά θάιπςεο νξνθψλ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ φηη πιεξνχλ
φιεο ηηο απαηηήζεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά επίδνζεο „εμσηεξηθήο επίδνζεο
ππξθαγηάο‟ ρσξίο λα ππάξμεη αλάγθε δνθηκήο αλ απηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ
9.26
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Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ππφ αξηζκφλ 2000/553/EC ηεο 6εο επηεκβξίνπ ηνπ 2000
εθαξκφδνληαο ηελ Αξρή ηνπ πκβνπιίνπ 89/106/EEC ζχκθσλα κε ηελ εμσηεξηθή
επίδνζε ππξθαγηάο ησλ πιηθψλ θάιπςεο νξνθψλ.

Ππξαληίζηαζε
Ππξαληίζηαζε ζεσξείηαη ε ηθαλφηεηα κηαο θαηαζθεπήο ή ελφο δνκηθνχ
ζηνηρείνπ κηαο νηθνδνκήο λ‟ αληηζηέθεηαη γηα έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ
νλνκάδεηαη δείθηεο ππξαληίζηαζεο, ζηα ζεξκηθά απνηειέζκαηα κηαο ππξθαγηάο,
ρσξίο απψιεηα ηεο επζηάζεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο αληίζηαζεο ζηε δίνδν ηεο
ζεξκφηεηαο απφ ην δσκάηην αλάθιεμεο ηεο ππξθαγηάο ζε έλα παξαθείκελν δσκάηην,
δηάδξνκν ή άιιν ρψξν ππφ ηελ επίδξαζε κηαο πιήξσο αλαπηπγκέλεο ππξθαγηάο.
9.27

Δπίζεο επηζεκαίλνληαη θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ή θξηηήξηα αζηνρίαο, φπσο
παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 28.
9.28

Σν
Δπξσπατθφ
ελαξκνληζκέλν
ζχζηεκα
θαηεγνξηνπνίεζεο
ηεο
Ππξαληίζηαζεο είλαη βαζηζκέλν ζηελ επηιεγκέλε ρξήζε δνθηκψλ ππξθαγηάο (βιέπε
Πίλαθα 29), αλάινγα κε ηελ δνκηθφ πξντφλ, πιηθφ ή ζχζηεκα ππφ δνθηκαζία. Σα
πξφηππα δνθηκήο ηα νπνία αθφκα βξίζθνληαη ππφ δηαδηθαζία πηνζεζίαο
ππνδεηθλχνληαη ζηνλ πίλαθα ζαλ prEN, θαη κε EN φπνπ έρνπλ ήδε εγθξηζεί θαη
θπθινθνξήζεη απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο-CEN θαη ηνλ Κππξηαθφ
Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο.
9.29

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κηα δνθηκή ππξαληίζηαζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα
δνκηθφ ζηνηρείν θαζνξηζκέλνπ κεγέζνπο θαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Γηα λα
επεθηαζεί ε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ζε κεγαιχηεξα δνκηθά ζηνηρεία, απαηηνχληαη
ζπλήζσο λα εθαξκνζηνχλ θαλφλεο γηα Δθηεηακέλεο Δθαξκνγέο (EXAPs). Ο Πίλαθαο
29 επηζεκαίλεη πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ ηέηνηνη θαλφλεο.
9.30
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ΑΚΡΩΝΤΜΗΟ

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

R

Φέξνπζα Ηθαλφηεηα

Γηα λα δηαηεξεζεί ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ρσξίο απψιεηα δνκηθήο
επζηάζεηαο

E

Αθεξαηφηεηα

Γηα λα αληηζηέθεηαη ζηελ έθζεζε ππξθαγηάο, απφ ηελ κηα πιεπξά
κφλν, ρσξίο ηελ δπλαηφηεηα λα πεξάζεη ε ππξθαγηά ζηελ άιιε
πιεπξά (φπσο θιφγεο ή ζεξκά αέξηα), πξάγκα πνπ κπνξεί λα
επηθέξεη αλάθιεμε ζηελ κε εθηεζεηκέλε πιεπξά.

Ππξνκφλσζε
I

Γηα πφξηεο θαη ξνιά, έλα απφ ηα I1
ή I2 ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλάινγα
κε ζπλζήθεο κέηξεζεο

W

Αθηηλνβνιία

M

Μεραληθή Γξάζε

C

χζηεκα απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο

S

Γηαξξνή Καπλνχ
Sa ζηελ ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο.
Sm ζηε ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο θαη ζηνπο 2000C

G

K

Ππξαληίζηαζε „Soot-fire‟

Ηθαλφηεηα Ππξνπξνζηαζίαο

ΚΟΠΟ

Γηα λα αληηζηέθεηαη ζηελ έθζεζε ππξθαγηάο, απφ ηελ κηα πιεπξά
κφλν, ρσξίο ηελ κεηάδνζε ηεο ππξθαγηάο ζαλ απνηέιεζκα κηαο
ζεκαληηθήο κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο απφ ηελ ζεξκή πιεπξά πξνο
ηελ θξχα πιεπξά. Με απηφ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη ε αλάθιεμε
ηεο θξχαο πιεπξάο, ησλ πιηθψλ δίπια απφ απηή ηελ επηθάλεηα,
ή ε αθηηλνβνιία ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε απηή ηελ
επηθάλεηα.
Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ λα αληηζηέθεηαη ζηελ έθζεζε
ππξθαγηάο απφ ηελ κηα πιεπξά κφλν, θαη γηα λα πεξηνξίζεη ηελ
κεηάδνζε ηεο ππξθαγηάο, απφ ζεκαληηθή αθηηλνβνιία
ζεξκφηεηαο κέζα απφ έλα ζηνηρείν, απφ ηελ κε εθηεζεηκέλε
πιεπξά πξνο παξαθείκελα πιηθά.
Ηθαλνπνηψληαο ην θξηηήξην ππξνκφλσζεο Η απηφ ζπλήζσο ζα
ηθαλνπνηνχζε θαη ην θξηηήξην Αθηηλνβνιίαο W γηα ηελ ίδηα
ρξνληθή πεξίνδν.
Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ λα αληηζηέθεηαη ζηελ επηξξνή κηαο
πξνθαζνξηζκέλεο δχλακεο, ιίγν κεηά ηνλ ρξφλν γηα ηελ
επηζπκεηή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ R, E ή I.
Ζ ηθαλφηεηα κηαο ζχξαο ή ελφο ξνινχ λα θιείλνπλ απηφκαηα. Με
απηφ ηνλ ηξφπν ζα θιείλεη έλα άλνηγκα, αλεμάξηεηα κε ηελ
δηαζεζηκφηεηα παξνρήο ειεθηξηζκνχ [πέξαζκα / απνηπρία].
Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ λα κεηψλεη ή λα πεξηνξίδεη ην
πέξαζκα ησλ αεξίσλ ή ηνπ θαπλνχ απφ ηελ κηα πιεπξά ηνπ
ζηνηρείνπ ζηελ άιιε.

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ λα αληηζηέθεηαη ζηηο θσηηέο „‟soot‟‟ ζε
θαπλνδφρνπο θαη ζπλπθαζκέλα πξντφληα ζε θαπλνδφρνπο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ δηαξξνήο θαη ζεξκηθήο
κφλσζεο.
Ζ ηθαλφηεηα κηαο επέλδπζεο ζε ηνίρν ή νξνθή λα παξέρεη ζην
πιηθφ πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ επέλδπζε, πξνζηαζία
ελάληηα ζηελ αλάθιεμε, θάςηκν ή άιιε δεκηά, γηα ζπγθεθξηκέλεο
ρξνληθέο πεξηφδνπο.
Οη επελδχζεηο απνηεινχλ ηα εμσηεξηθά κέξε φπσο γηα
παξάδεηγκα ηνίρνη, δάπεδα θαη νξνθέο.

Πίλαθαο 28: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Κξηηεξίσλ Αζηνρίαο Ππξόο
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ΔΓΓΡΑΦΑ ΓΟΚΗΜΖ ΠΤΡΑΝΣΗΣΑΖ

EN 1363 -1
EN 1363 -2
EN 1363 -3
EN 1364 -1
EN 1364 -2
prEN 1364 -3
prEN 1364 –4
prEN 1364 –5

ΓΔΝΗΚΑ
Γνθηκέο Ππξαληίζηαζεο, γεληθέο πξνυπνζέζεηο
Δλαιιαθηηθέο θαη επηπξφζζεηεο δηαδηθαζίεο
Δπαιήζεπζε ηεο επίδνζεο ηνπ θιηβάλνπ
ΜΖ ΦΔΡΟΝΣΑ ΓΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Σνίρνη
Σαβάληα
Δμσηεξηθά Ταινπεηάζκαηα Πιήξεο δηάξζξσζε
Δμσηεξηθά Ταινπεηάζκαηα- Μεξηθή δηάξζξσζε
Ζκη-θπζηθή δνθηκή ππξφο γηα πξνζφςεηο θαη
εμσηεξηθά παινπεηάζκαηα

EXAP –1 Γεληθέο Αξρέο

EXAP –2 Με-θέξνληεο ηνίρνη
EXAP –3 Με θέξνληεο νξνθέο
EXAP –4 Δμσηεξηθά Ταινπεηάζκαηα

EXAP –5 Βηνκεραληθή επέλδπζε ηνίρσλ
I
prEN 1364 –6 απνηειεί
ηψξα Παξάξηεκα ηνπ
EN 1364-1

Δμσηεξηθά ζπζηήκαηα ηνηρνπνηίαο

EN 1366 –1

Φέξνληα Γνκηθά ηνηρεία
Σνίρνη
Γάπεδα θαη Οξνθέο
Γνθνί
Κνιψλεο
Μπαιθφληα θαη Γηάδξνκνη
Κιηκαθνζηάζηα
ΤΠΖΡΔΗΑΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
Αγσγνί Ππξαληίζηαζεο

EN 1366 –2

πζηήκαηα απνθνπήο ππξθαγηάο

prEN 1366 –3
prEN 1366 –4

Ππξνθξαγκνί
Ππξνθξαγκφο αξκψλ

prEN 1366 –5

Αγσγνί θαη Φξεάηηα ππεξεζηψλ

prEN 1366 –6
prEN 1366 –7
prEN 1366 –8
prEN 1366 –9

Τπεξπςσκέλα δάπεδα
Ππξνθξαγκφο αλνηγκάησλ κεηαθνξψλ
Αγσγνί απαγσγήο θαπλνχ
Αγσγνί απαγσγήο θαπλνχ εληφο
ππξνδηακεξίζκαηνο

prEN 1366 –10

πζηήκαηα απνθνπήο θαπλνχ

EN 1365 –1
EN 1365 –2
EN 1365 –3
EN 1365 –4
prEN 1365 – 5
prEN 1365 -6

prEN 1366 -11
EN 1634 –1
prEN 1634 –2
EN 1634 -3
ENV 1187 ή CR 1187

ENV 13381 –1
ENV 13381 –2
ENV 13381 –3
ENV 13381 –4
ENV 13381 –5
ENV 13381 –6
ENV 13381 -7

πζηήκαηα Ππξνπξνζηαζίαο γηα ζεκαληηθέο
ππεξεζίεο
ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΘΤΡΩΝ ΚΑΗ ΡΟΛΩΝ
Ππξάληνρεο ζχξεο θαη ξνιά
Δμνπιηζκνί γηα ππξάληνρεο ζχξεο
Θχξεο ειέγρνπ θαπλνχ
ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ ΟΡΟΦΩΝ
Δπίδνζε ππξθαγηάο νξνθψλ εθηεζεηκέλεο ζε
εμσηεξηθή ππξθαγηά
ΤΝΔΗΦΟΡΑ Δ ΠΤΡΑΝΣΗΣΑΖ ΦΔΡΟΝΣΩΝ
ΓΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ

EXAP –6 Φέξνληεο ηνίρνη
EXAP – 7 Γάπεδα θαη ζηέγεο
EXAP –8 Γνθνί
EXAP –9 Κνιψλεο

EXAP –10 Αγσγνί ππξαληίζηαζεο
EXAP -11 πζηήκαηα απνθνπήο
ππξθαγηάο
EXAP –12 Ππξνθξαγκνί
EXAP –13 Ππξνθξαγκφο αξκψλ
EXAP –14 Αγσγνί θαη Φξεάηηα
ππεξεζηψλ
EXAP –15 Τπεξπςσκέλα δάπεδα
EXAP –16 Αγσγνί απαγσγήο θαπλνχ
EXAP –17 Αγσγνί απαγσγήο θαπλνχ
εληφο ππξνδηακεξίζκαηνο
EXAP –18 πζηήκαηα απνθνπήο
θαπλνχ

EXAP –19 Ππξάληνρεο ζχξεο θαη ξνιά
EXAP –20 Θχξεο ειέγρνπ θαπλνχ

Πξνζηαζία κε κεκβξάλε-Οξηδφληηα
Πξνζηαζία κε κεκβξάλε-Κάζεηε
ηνηρεία ζθπξνδέκαηνο
Μεηαιιηθά ζηνηρεία
Δπίπεδν ζθπξφδεκα/ πξνθαζνξηζκέλεο
κεκβξάλεο ζχκκεηθησλ ζηνηρείσλ
Μεηαιιηθέο θνιψλεο γεκηζκέλεο κε ζθπξφδεκα
ηνηρεία μπιείαο

Πίλαθαο 29: Γνθηκέο Ππξαληίζηαζεο θαη Γηαηάμεηο Δθηεηακέλσλ Δθαξκνγώλ
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πλδπαζκνί ησλ „αθξσλπκίσλ‟ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ κέξνο ηεο
θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο επίδνζεο ζηελ ππξθαγηά θαη ζπκπιεξψλεηαη κε ηνλ ρξφλν, „tt‟
ζε ιεπηά, ηεο θνληηλφηεξεο πην ρακειήο θαηεγνξίαο πνπ ηθαλνπνηείηαη. Όηαλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ζπλδπάδνληαη, ν ρξφλνο πνπ ηζρχεη είλαη απηφο φπνπ ηα
ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ ηνλ ιηγφηεξν ρξφλν. Γηα παξάδεηγκα, έλα ζηνηρείν κε θέξνπζα
ηθαλφηεηα 155 ιεπηψλ, αθεξαηφηεηα 80 ιεπηψλ, θαη ππξνκφλσζε 42 ιεπηψλ κπνξεί
λα ηαμηλνκεζεί ζαλ R120 / RE60 / REI30.
9.31

Γηα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία, νη θαηεγνξίεο πξέπεη λα εθθξάδνληαη σο:

9.32





REI tt, - φπνπ ην „tt‟ απνηειεί ηνλ ρξφλν πνπ ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα ηεο
θέξνπζαο ηθαλφηεηαο, αθεξαηφηεηαο θαη ππξνκφλσζεο·
RE tt – φπνπ ην „tt‟ απνηειεί ηνλ ρξφλν πνπ ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα ηεο
θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο·
R tt – φπνπ ην „tt‟ απνηειεί ηνλ ρξφλν πνπ ηθαλνπνηεί κφλν ην θξηηήξην ηεο
θέξνπζαο ηθαλφηεηαο.
Γηα κε θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία, νη θαηεγνξίεο είλαη:

9.33



EI tt – φπνπ ην „tt‟ απνηειεί ηνλ ρξφλν πνπ ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα
αθεξαηφηεηαο θαη ππξνκφλσζεο·
E tt – φπνπ ην „tt‟ ηθαλνπνηεί κφλν ηα θξηηήξηα αθεξαηφηεηαο
Δπηπξόζζεηε Παξάκεηξνο Καηεγνξηνπνίεζεο

9.34



W – φηαλ ην θξηηήξην αθηηλνβνιίαο απαηηείηαη θαη ηθαλνπνηείηαη. Σν
αθξσλχκην W ρξεζηκνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα θξηηήξηα R, E θαη
I, π.ρ. REW30 ή EW30.
Δθηεηακέλεο Παξάκεηξνη Δπίδνζεο

9.35

Οκνίσο, ε θαηεγνξηνπνίεζε κπνξεί λα επεθηαζεί, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο, φπσο






M – ρξεζηκνπνηείηαη σο REI30-M·
C – γηα ζχξεο θαη ξνιά κε κεραληζκφ απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο, ε επέθηαζε
είλαη EI230-C0, φπνπ νη θαηεγνξίεο „C0 κέρξη C5‟ πξνζδηνξίδνληαη ζην
πξφηππν δνθηκήο prEN 13916·
S – γηα ζηνηρεία κε απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ δηαξξνή θαπλνχ, σο
EI260-Sm, φπνπ ε θαηεγνξηνπνίεζε πξνζδηνξίδεηαη θάησ ππφ ζπλζήθεο
πεξηβάιινληνο Sa, θαη Sm θάησ απφ κεζαίεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο·
IncSlow – φπνπ ε αληαπφθξηζε ηνπ ζηνηρείνπ ζε αξγή θακπχιε
ζέξκαλζεο έρεη αμηνινγεζεί επηπξφζζεηα, EI30-IncSlow·
sn – φπνπ κηα εκη-θπζηθή ππξθαγηά απνηειεί επηπξφζζεηε πξνυπφζεζε
ζηε ηππνπνηεκέλε έθζεζε θακπχιεο ππξθαγηάο (ζρεηίδεηαη κφλν κε
νξηδφληηεο πξνζηαηεπηηθέο κεκβξάλεο ειαθξηνχ ηχπνπ νη νπνίεο έρνπλ
ρακειή ζεξκηθή αδξάλεηα), θαη εθθξάδεηαη σο R60-sn·
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ef – φπνπ ρξεηάδεηαη ε επίδνζε ελάληηα ζε εμσηεξηθή έθζεζε ππξθαγηάο
αληί ζηε ηππνπνηεκέλε έθζεζε θακπχιεο ππξθαγηάο, θαη εθθξάδεηαη σο
EI60-ef·



r – φπνπ ε επίδνζε ελάληηα ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία 5000C επηδηψθεηαη
(κεησκέλε έθζεζε ζε ζεξκνθξαζία) αληί γηα ηελ ηππνπνηεκέλε έθζεζε
θακπχιεο ππξθαγηάο θαη εθθξάδεηαη σο RE30-r.
πγθεθξηκέλεο Παξάκεηξνη Δπίδνζεο

9.36




G – ε παξάκεηξνο επίδνζεο G ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαπλνδφρνπο θαη
πξντφληα ζπλπθαζκέλα κε θαπλνδφρνπο ζρεδηαζκέλα γηα λα αληέρνπλ ζε
„soot‟ ππξθαγηέο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν δνθηκήο EN 13216-1·
K – ε παξάκεηξνο επίδνζεο K, ε Ηθαλφηεηα Ππξνπξνζηαζίαο, ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηαδήπνηε πιηθά επέλδπζεο, πνπ παξέρνπλ
πξνζηαζία ζε πξντφληα πίζσ απφ απηφ γηα δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο,
ζχκθσλα κε ην πξφηππν δνθηκήο prEN 14135.

Ο ζπλδπαζκφο ηνπ R, E, I θαη W πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα
κηαο δνθηκήο ζε ηππνπνηεκέλε έθζεζε θακπχιεο ππξθαγηάο. Δθηεηακέλνη
παξάκεηξνη επίδνζεο πξέπεη λα πξνζηεζνχλ φπνπ αξκφδεη.
Ζ θαηεγνξηνπνίεζε πξέπεη λα παξνπζηαζηεί αλάινγα κε ην αθφινπζν πίλαθα, θαη
γηα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία ην εθαξκνζκέλν θνξηίν θαη/ή ην επίπεδν θνξηίνπ
πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αλαθνξά θαηεγνξηνπνίεζεο.
9.37

R

E

I

W

t

t

-

M

C

S

IncSlow sn

ef

r

ρεδίαζε γηα Παζεηηθή Ππξνπξνζηαζία
Αθνχ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη απαηηήζεηο ππξνπξνζηαζίαο θαη έρεη
δηελεξγεζεί θαη ζπκθσλεζεί κηα ζηξαηεγηθή ππξνπξνζηαζίαο κεηαμχ ηνπ κειεηεηή
κηαο νηθνδνκήο θαη ηεο Αξκφδηαο Αξρήο, ηφηε απηφ πξέπεη λα κεηαθξαζηεί ζε θπζηθή
ππξνπξνζηαζία κέζσ ηεο ζρεδίαζεο, ηεο ζσζηήο πξνδηαγξαθήο θαη ηνπνζέηεζεο
ησλ πξντφλησλ, ησλ πιηθψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ.
9.38

πζηήκαηα Ππξνπξνζηαζίαο Γνκηθώλ Πιαηζίσλ
Σα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία ελφο πιαηζίνπ ηα νπνία κπνξεί λα είλαη απφ
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κεηαιιηθά ή μχιηλα ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ηελ αλάινγε
ππξαληίζηαζε ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν θαη ρξήζε ηεο νηθνδνκήο (βιέπε Κεθάιαην 4).
9.39

Μεηαιιηθό Γνκηθό Πιαίζην: Σα παζεηηθά ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο
κεηαιιηθψλ θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζπκπεξηιακβάλνπλ:
9.40
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Ππξάληνρεο πιάθεο (ζπζηήκαηα εγθηβσηηζκνχ κε ζαλίδεο θαη θνπβέξηεο)·
Αληηππξηθή Θεξκνδηνγθνχκελε Βαθή. Σα ζεξκνδηνγθνχκελα ζπζηήκαηα βαθήο είλαη
ζρεηηθά ιεπηά ζε ζρέζε κε άιια ζπζηήκαηα παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο θεξφλησλ
δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Σν πάρνο ηεο κεκβξάλεο πνπ απαηηείηαη ζα πξέπεη λα
ππνινγίδεηαη κεηά απφ κειέηε θαη ζα δηαθέξεη αλάινγα κε ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα
βαθήο, ηε ιεηηνπξγία θαη ην κέγεζνο ηνπ κεηαιιηθνχ ζηνηρείνπ. Ζ αθξηβήο κέηξεζε ηνπ
απαηηνχκελνπ πάρνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απαηηνχκελε
ππξνπξνζηαζία. Μηα ηειηθή ζηξψζε βαθήο κπνξεί λα απαηηεζεί είηε γηα
καθξνπξφζεζκε πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ππξνπξνζηαζίαο είηε γηα
δηαθνζκεηηθνχο ιφγνπο·
Φεθαζηηθά Τιηθά (επηθάιπςε κε ζπζηήκαηα ηα νπνία έρνπλ βάζε ην ηζηκέλην ή ην
γχςν).

εκείσζε: Ζ κεηαιιηθή επηθάλεηα ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλε θαη
αζηαξσκέλε ψζηε λα κπνξεί λα δερζεί ην ζχζηεκα αληηππξηθήο ζεξκνδηνγθνχκελεο
βαθήο ή ην ςεθαζηηθφ ζχζηεκα ππξνπξνζηαζίαο.
Όζν αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παρψλ ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ
παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο, ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, ζα πξέπεη λα
παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ πιηθψλ νη ζρεδηαζηηθνί πίλαθεο
ππνινγηζκνχ απηψλ ησλ παρψλ νη νπνίνη πίλαθεο ζα παξέρνπλ ηηκέο γηα δείθηεο
ππξαληίζηαζεο απφ 15 κέρξη 240 ιεπηά θαη ζεξκνθξαζίεο απφ 3500C κέρξη 7500C
αλάινγα κε ηνλ ζπληειεζηή δηαηνκήο A/V ηνπ θάζε κεηαιιηθνχ ζηνηρείνπ.
9.41

Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο-Ππξνκεραληθήο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ (βιέπε Δπξσπατθφ ρεδηαζηηθφ Κψδηθα 1 ή 3: Μέξνο 1.2).
9.42

Σα κεηαιιηθά πξνθίι (trapezoidal deck) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παηψκαηα
ζχκκεηθησλ θαηαζθεπψλ δηαζέηνπλ ηνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε
ην επίπεδν θνξηίνπ, νπιηζκνχ θαη αλνηγκάησλ ζηα νπνία ππφθεηληαη.
9.43

Γνκηθό Πιαίζην θπξνδέκαηνο: Σα δνκηθά πιαίζηα ζθπξνδέκαηνο γεληθά δελ
απαηηνχλ επηπιένλ παζεηηθή ππξνπξνζηαζία γηα ην ιφγν φηη κπνξεί λα ζρεδηαζηνχλ
ψζηε λα παξνπζηάζνπλ ηνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο (π.ρ. Δπξνθψδηθαο
ΔΝ1992: Μέξνο 1.2). Κάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο φπνπ ε απνθφιιεζε ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο κπνξεί λα απνηειέζεη δήηεκα θαη λα
απαηηεζεί παζεηηθή ππξνπξνζηαζία. Υξεζηκνπνηνχληαη κφλν πξντφληα ηα νπνία
απεπζχλνληαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαη έρνπλ ππνζηεί ηηο αλάινγεο δνθηκέο
ππξαληίζηαζεο.
9.44

Ξύιηλα Γνκηθά Πιαίζηα: Ζ ππξνπξνζηαζία μχιηλσλ δνκηθψλ πιαηζίσλ, φπνπ
ρξεηάδεηαη, κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ αλάινγν ζρεδηαζκφ (π.ρ. Δπξνθψδηθαο
ΔΝ1995: Μέξνο 1.2) ψζηε λα παξνπζηάζνπλ ηνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο ή
λα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ππξάληνρσλ πιαθψλ ηχπνπ
γπςνζαλίδσλ ή ζαλίδσλ ππξηηηθνχ αζβεζηίνπ. Οη πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπαζηέο
απηψλ ησλ πξντφλησλ παξέρνπλ θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη θαζνδήγεζε γηα
ηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν αλάινγνο δείθηεο
ππξαληίζηαζεο.
9.45
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Ππξάληνρεο Θύξεο
Μηα ππξάληνρε ζχξα ή ξνιφ, πνπ παξέρεηαη γηα ηελ δηέιεπζε ησλ αηφκσλ,
ηνπ αέξα ή αληηθεηκέλσλ, πνπ καδί κε ην πιαίζην θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο φπσο
απηά εγθαζίζηαληαη ζε κηα νηθνδνκή, απνζθνπνχλ ζην λα απνηξέςνπλ ην πέξαζκα
ηεο ππξθαγηάο θαη ησλ πξντφλησλ θαχζεο (π.ρ. θαπλφο, ζεξκνθξαζία θιπ) φηαλ
απηή είλαη ζηελ θιεηζηή ζέζε. Οη ππξάληνρεο ζχξεο κπνξεί λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλεο απφ μχιν ή κέηαιιν.
9.46

Οπνηαδήπνηε αλαθνξά γίλεηαη ζε απηφ ηνλ θψδηθα πξαθηηθήο θαη αθνξά
ππξάληνρε ζχξα ελλνείηαη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζχξαο πνπ πεξηιακβάλεη ην
πιαίζην / θάζηα, ηε ζχξα θαη φινπο ηνπο κεραληζκνχο (κεληεζέδεο, θιεηδαξηέο,
θχιηλδξν, ρεξνχιηα, παινπίλαθεο, βαθή, κεραληζκφ απηφκαηεο επαλαθνξάο ζηελ
θιεηζηή ζέζε, ζχξηε παληθνχ), πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη λα
δηαζθαιίδεηαη ε πηζηνπνηεκέλε ππξαληίζηαζε γηα 30, 45, 60, 90 ή 120 ιεπηά.
9.47

Οη ππξάληνρεο ζχξεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε
ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ13501-Μέξνο 2 γηα ηνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο
θαη ηε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπξψλ. χκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ13501-Μέξνο
2, ην θξηηήξην αζηνρίαο ππξαληίζηαζεο C θαηαπηάλεηαη κε ην ζχζηεκα απηφκαηνπ
θιεηζίκαηνο θαη ην θξηηήξην αζηνρίαο ππξαληίζηαζεο S κε ην θξηηήξην δηαξξνήο ηνπ
θαπλνχ / θαπλνζηεγαλφηεηα.
9.48

Οη ππξάληνρεο ζχξεο θαη ξνιά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθφ
πηζηνπνηεηηθφ δνθηκήο ππξαληίζηαζεο ή πηζηνπνηεηηθφ ππξαληίζηαζεο απφ ηξίην
νξγαληζκφ ή εξγαζηήξην φηη ίδην ζχζηεκα ππξάληνρεο ζχξαο ή ξνινχ έρεη
ηθαλνπνηήζεη ηα θξηηήξηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ αλάινγν ρξφλν δνθηκήο
ππξαληίζηαζεο, βάζεη ησλ Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ δνθηκψλ ππξαληίζηαζεο ΔΝ
1634-1 θαη ΔΝ 1634-3 ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνηχπνπ Δπξσπατθήο ρψξαο.
9.49

Κακία ππξάληνρε ζχξα δελ πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη ζε κέγεζνο κεγαιχηεξν
απφ απηφ ην νπνίν έρεη δνθηκαζηεί θαη πηζηνπνηεζεί εθηφο θαη αλ έρεη απνδεηρζεί
δηαθνξεηηθά απφ έλα αλαγλσξηζκέλν, αλεμάξηεην ζψκα ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο
ηνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ δνθηκήο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ.
9.50

Μεραληζκόο Απηόκαηεο Δπαλαθνξάο ζηελ Κιεηζηή Θέζε: Οη ππξάληνρεο
ζχξεο δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο εθηφο θαη αλ είλαη θιεηζηέο. Ο κεραληζκφο
απηφκαηεο επαλαθνξάο δηαζθαιίδεη ην θιείζηκν ησλ ππξάληνρσλ ζπξψλ θάζε θνξά
πνπ απηέο αλνίγνπλ. Όιεο νη ππξάληνρεο ζχξεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε
κεραληζκφ απηφκαηεο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε ην νπνίν ζα κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη απφ νπνηαδήπνηε γσληά κπνξεί λα βξίζθεηαη ε ζχξα. Ο κεραληζκφο
απηφκαηεο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε δελ είλαη αλαγθαίνο ζε ππξάληνρεο ζχξεο
νη νπνίεο ζπλήζσο παξακέλνπλ θιεηζηέο (π.ρ. θξεάηηα ή αγσγνί
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ππεξεζηψλ θιπ).
9.51

Όηαλ ε ζχξα βαζίδεηαη ζε έλα κεραληζκφ απηφκαηεο επαλαθνξάο ζηελ
θιεηζηή ζέζε, είλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζηεί φηη ε δχλακε θιεηζίκαηνο ηίζεηαη ζηελ
9.52
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αμία ηελ νπνία έρεη δνθηκαζηεί, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο ππξαληίζηαζεο, κε ηελ
ειάρηζηε δχλακε θιεηζίκαηνο (κέγεζνο ηζρχο 3) φπσο απαηηείηαη ζην EN 1154:1997.
Όπνπ έλαο κεραληζκφο απηφκαηεο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κπνξεί
λα ζεσξεζεί εκπφδην ζηελ θπζηνινγηθή ρξήζε κηαο νηθνδνκήο, νη ππξάληνρεο ζχξεο
κπνξεί λα θξαηεζνχλ αλνηθηέο απφ:
9.53

α) Έλα απηφκαην κεραληζκφ απειεπζέξσζε ν νπνίνο ελεξγνπνηείηαη κε
ην απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο θαη δελ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο
 ην κνλαδηθφ θιηκαθνζηάζην δηαθπγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
νηθνδνκή (ή ζε κέξνο ηεο νηθνδνκήο)˙
 ην θιηκαθνζηάζην ππξφζβεζεο·
 ην θιηκαθνζηάζην δηαθπγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα
νηθηζηηθή νηθνδνκή (Κψδηθαο Eurostat 111, 112, 113, 121 θαη
126-βιέπε Κεθάιαην 12, Πίλαθεο 38-42) ή
β) Μηα ζπζθεπή θαζπζηέξεζεο θιεηζίκαηνο ηεο ζχξαο
Γηα κεραληζκνχο αλνίγκαηνο ή ειεθηξηθνχο κεραληζκνχο νη νπνίν θξαηνχλ
ηηο ππξάληνρεο ζχξεο αλνηθηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά
πξφηππα ΔΝ 1158 θαη ΔΝ 1155 αληίζηνηρα.
9.54

Μεραληζκνί θαη πζηήκαηα θιεηδαξηώλ: Σα ζεκαληηθά κέξε ελφο
νπνηνπδήπνηε ζπλδέζκνπ (π.ρ. κεληεζηέδεο) πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη κηα
ππξάληνρε ζχξα ζα κπνξεί λα απνηειείηαη εμνινθιήξνπ απφ πιηθά ηα νπνία έρνπλ
ζεκείν ηήμεο ηνπιάρηζηνλ 8000C. Γηα ηα δηάθνξα είδε ζπζηεκάησλ θιεηδαξηψλ πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πάλσ ζε ζχξεο έθηαθηεο αλάγθεο ή παληθνχ ζα πξέπεη
λα ηθαλνπνηνχλ ηα επξσπατθά πξφηππα ΔΝ 179 θαη ΔΝ 1125 αληίζηνηρα. ε απηέο ηηο
ζχξεο ζπζηήλεηαη φπσο εθαξκφδνληαη θαη κεραληθά ζπζηήκαηα αλνίγκαηνο (π.ρ.
ρεξνχιηα, ξάβδνο παληθνχ θιπ) ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε επθνιία
ζην λα αλνίγεη ε ζχξα ζηελ θαηεχζπλζε δηαθπγήο ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο θιεηδηνχ.
9.55

Όπνπ ε αζθάιεηα ζηηο ηειηθέο ζχξεο εμφδνπ είλαη ζεκαληηθή ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ξάβδνη παληθνχ. Οη αθφινπζεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη ζηηο
νηθνδνκέο, ή ζε ηκήκαηα νηθνδνκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπλάζξνηζε θνηλνχ ή
ςπραγσγίαο8:
9.56

8

Υώξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνύ ή ςπραγσγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθόινπζσλ:
(i) ζέαηξν, δεκόζηα βηβιηνζήθε, αίζνπζεο ή άιιε νηθνδνκή δεκόζηνπ ζέξεηξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θνηλσληθνύο θαη
ςπραγσγηθνύο ζθνπνύο,
(ii) κε νηθηζηηθό ζρνιείν ή άιιν εθπαηδεπηηθό ίδξπκα,
(iii) ρώξνο δεκόζηαο ιαηξείαο
(iv) έλα δεκόζην νίθεκα, εζηηαηόξην ή παξόκνηεο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα πώιεζε θαγεηνύ ή πνηνύ γηα
θαηαλάισζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο.
(v)έλα αζιεηηθό πάλζενλ, ζηάδην, εμέδξα επηζήκσλ, ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο ζέαζεο .
(vi) ηεξκαηηθόο ζηαζκόο, (π.ρ. αεξνδξόκηα, ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί, ζηαζκνί ιεσθνξείσλ θαη ιηκεληθνί ζηαζκνί θαη ρώξνη
αλακνλήο).
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α) Θχξεο εμφδνπ απφ πεξηνρέο ρσξεηηθφηεηαο πάλσ απφ 50 άηνκα ζα πξέπεη
είηε λα απαιιαρηνχλ απφ ζπζηήκαηα θαη κεραληζκνχο θιεηδψκαηνο είηε λα έρνπλ
ξάβδνπο παληθνχ ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 1125 1997.
β) ε ζχξεο, άιιεο απφ απηέο πνπ θαιχπηνληαη ζην (α), πξέπεη λα εθαξκφδνληαη
κεραληθφ ζχζηεκα αλνίγκαηνο (π.ρ. ρεξνχιηα) ηα νπνία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ κε επθνιία, ζην λα αλνίγεη ε ζχξα ζηελ θαηεχζπλζε δηαθπγήο,
ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο θιεηδηνχ.
Καηεύζπλζε Αλνίγκαηνο: Οη ζχξεο ζηηο δηαδξνκέο δηαθπγήο πξέπεη λα
αλνίγνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαθπγήο. ηελ πεξίπησζε κηθξψλ δσκαηίσλ ή
θηηξίσλ, απηφ κπνξεί λα κελ είλαη πξαθηηθφ ή θαη αλαγθαίν. ηηο αθφινπζεο
πεξηπηψζεηο, νη ζχξεο ζηηο δηαδξνκέο δηαθπγήο πξέπεη πάληα λα είλαη αλεκπφδηζηεο
ψζηε λα αλνίγνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηαθπγήο:
9.57

α) Απφ έλα ρψξν ή δσκάηην ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο, ή
β) ε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, απνζήθεο θαη ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ
θαη ςπραγσγίαο φπνπ πεξηζζφηεξα απφ 20 άηνκα αλακέλεηαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο, ή
γ) ηελ πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε άιιεο νηθνδνκήο φπνπ αλακέλεηαη φηη ζα ηελ
ρξεζηκνπνηήζνπλ πέξαλ ησλ 50 αηφκσλ.
αλ κηα ελαιιαθηηθή ιχζε θαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, ζχξεο
νη νπνίεο αλνίγνπλ αληίζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηαθπγήο λα αθήλνληαη ζηελ
αλνηθηή ζέζε φηαλ ε νηθνδνκή ρξεζηκνπνηείηαη.
9.58

Πεξηζηξεθόκελεο θαη απηόκαηα αλνηγόκελεο ζύξεο: Οη πεξηζηξεθφκελεο,
απηφκαηα αλνηγφκελεο ζχξεο θαη νη πεξηζηξεθφκελνη δίνδνη (turnstiles) κπνξνχλ λα
εκπνδίζνπλ θαη θαζπζηεξήζνπλ ηε δηαθπγή ησλ αηφκσλ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο.
Απηνί νη ηχπνη ζπξψλ δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε δηαδξνκέο δηαθπγήο εθηφο
εάλ:
9.59

i. Απνηεινχλ απηφκαηεο αλνηγφκελεο ζχξεο θαη είηε:
(α)
(β)

Δίλαη πξνγξακκαηηζκέλεο ψζηε λα αλνίγνπλ πξνο ηελ
θαηεχζπλζε δηαθπγήο ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπο (fail safe position) ή
Δίλαη εμνπιηζκέλεο κε πξνγξακκαηηζκέλν ζχζηεκα αζθαινχο
αζηνρίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο πξνο ηε αλνηθηή ζέζε (fail safe)
εάλ δηαθνπή ε θχξηα ειεθηξηθή παξνρή (Γηάγξακκα 50) ή

ii. πκβαηηθέο ζχξεο κε ην απαηηνχκελν πιάηνο νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη
δίπια απφ ηηο πεξηζηξεθφκελεο ζχξεο θαη αλνίγνπλ πξνο ηελ
θαηεχζπλζε δηαθπγήο (Γηάγξακκα 50).
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Γηάγξακκα 50: Πεξηζηξεθόκελεο θαη απηόκαηα αλνηγόκελεο ζύξεο

9.60

ήκαλζε: Σα αθφινπζα αθνξνχλ ηελ ζήκαλζε πάλσ ζηηο ππξάληνρεο

ζχξεο:
α) εμαηξνχληαη νη ζχξεο πνπ παξνπζηάδνληαη πην θάησ, φιεο νη
ππξάληνρεο ζχξεο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ αλάινγε ζήκαλζε θαη ζηηο δχν
πιεπξέο (θαηά πξνζέγγηζε ζην χςνο ηνπ καηηνχ) ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο
δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην αλ ε ζχξα:



πξέπεη λα δηαηεξείηαη θιεηζηή φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη
(Ππξάληνρε Θχξα - Πάληα Κιεηζηή) ·
λα δηαηεξείηαη θιεηδσκέλε φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη (Ππξάληνρε
Θχξα – Πάληα Κιεηδσκέλε)·

2189



λα δηαηεξείηαη αλνηθηή κε ηελ βνήζεηα κηα ειεθηξνκαγλεηηθή ή
ειεθηξνκεραληθήο ζπζθεπήο (Απηφκαηε Ππξάληνρε Θχξα –
Πάληα Πξνζβάζηκε).

β) Οη αθφινπζεο ππξάληνρεο ζχξεο ππξφο δελ απαηηείηαη λα ζπκθσλνχλ
κε ην (α) παξαπάλσ ˙




Θχξεο κέζα ζε θαηνηθίεο·
Θχξεο δηακεξηζκάησλ ή κεδνλέησλ·
Θχξεο ππλνδσκαηίσλ ζε άιιεο νηθηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο.

Όιεο νη ππξάληνρεο ζχξεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε επίδνζε ζε
πεξίπησζε ππξθαγηάο ε νπνία δίδεηαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα 30:
9.61

1. ε έλα ηνίρν ππξνδηακεξίζκαηνο πνπ δηαρσξίδεη νηθνδνκέο

Διάρηζηε ππξαληίζηαζε ζηα πιαίζηα ηεο αθεξαηφηεηαο (ιεπηά)
φηαλ απηή δνθηκάδεηαη θαηά ηα ζρεηηθά Δπξσπατθά πξφηππα
Όζνλ αθνξά ηνλ ηνίρν ζηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ε ζχξα, αιιά κε
ηνπιάρηζηνλ 60 ιεπηά ή ζχκθσλα κε ηνπο δείθηεο ππξαληίζηαζεο
πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 5 (ειάρηζηε απαίηεζε E60 Sa)

2. ε έλα ηνίρν ππξνδηακεξίζκαηνο:
α) Αλ δηαρσξίδεη έλα δηακέξηζκα ή κεδνλέηα απφ έλα
θνηλφρξεζην ρψξν ˙

EΗ30 Sa(1)

Θέζε Θχξαο

β) Πεξηηνηρίδεη έλα ππξνπξνζηαηεπφκελν θιηκαθνζηάζην ζε
πνιπθαηνηθίεο δηακεξηζκάησλ, άιιεο νηθηζηηθέο νηθνδνκέο,
θηίξηα γξαθείσλ θαη ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ θαη ςπραγσγίαο
(Κεθάιαην 12) ˙

EΗ30 Sa(1)

γ) Πεξηηνηρίδεη έλα ππξνπξνζηαηεπφκελν θιηκαθνζηάζην πνπ
δελ πεξηγξάθεηαη ζην (β) παξαπάλσ ˙

Μηζή απφ ηελ πεξίνδν ηεο ππξαληίζηαζεο ηνπ ηνίρνπ ζηνλ νπνίν
εθαξκφδεηαη, αιιά φρη ιηγφηεξν απφ 30 ιεπηά κε θαηάιεμε Sa(1)

δ) Πεξηηνηρίδεη έλα ππξνπξνζηαηεπφκελν θξεάηην αλειθπζηήξα
θαη αλειθπζηήξα ππεξεζηψλ ˙

Μηζή απφ ηελ πεξίνδν ηεο ππξαληίζηαζεο ηνπ ηνίρνπ ζηνλ νπνίν
εθαξκφδεηαη, αιιά φρη ιηγφηεξν απφ 30 ιεπηά

ε) Γελ πεξηγξάθεηαη ζηα (α), (β) (γ) ή (δ) παξαπάλσ

Όζνλ αθνξά ηνλ εθαξκνζκέλν ηνίρν, αιιά εθαξκφδεηαη ην Sa(1) αλ
ε ζχξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηκεκαηηθή νξηδφληηα εθθέλσζε.
Όζνλ αθνξά ηνλ φξνθν ζην νπνίν εθαξκφδεηαη

3. ε έλα φξνθν ππξνδηακεξίζκαηνο
4. Γεκηνπξγεί κέξνο ηνπ πεξηηνηρίζκαηνο (πνπ δελ δεκηνπξγεί
έλα ππξνπξνζηαηεπφκελν θξεάηην) ζε:
α) Έλα ππξνπξνζηαηεπφκελν θιηκαθνζηάζην (εμαηξείηαη φηη
πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ζην ζεκείν 9) ˙

EΗ30 Sa(1)

β) Φξεάηην αλειθπζηήξα πνπ δελ δεκηνπξγεί έλα
ππξνπξνζηαηεπφκελν θξεάηην φπσο ζηα ζεκεία 2 (β), (γ) ή (δ)
παξαπάλσ ˙

E30

γ) Έλα θξεάηην ππεξεζηψλ
5. Γεκηνπξγεί κέξνο ηνπ πεξηηνηρίζκαηνο ζε:

E30 Sa

α) Ππξνπξνζηαηεπφκελν πξνζάιακν (ή ππξνπξνζηαηεπφκελνπ
δηαδξφκνπ) πξηλ ην θιηκαθνζηάζην˙

EΗ30 Sa(1)

β) Οπνηνζδήπνηε άιινο πξνζηαηεπφκελνο δηάδξνκνο

EΗ30 Sa(1)

γ) Ππξνπξνζηαηεπφκελν πξνζάιακν πξν ηνπ θξεαηίνπ ηνπ
αλειθπζηήξα
6. Παξνρή πξφζβαζεο ζε κηα εμσηεξηθή δηαδξνκή δηαθπγήο
7. Θέζε ζχξαο ζε δηαρσξηζκφ:

EΗ30 Sa(1)

α) Γηαδξφκσλ πνπ ζπλδένπλ ελαιιαθηηθέο εμφδνπο,

EΗ30 Sa(1)

β) κεξψλ ησλ αδηεμφδσλ απφ ηνλ ελαπνκέλνληα δηάδξνκν

EΗ30 Sa(1)

E30
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8.Οπνηαδήπνηε ζχξα ζε νηθνδνκηθφ δηάθελν
9. Οπνηαδήπνηε ζχξα δεκηνπξγεί κέξνο ηνπ πεξηηνηρίζκαηνο ζε
κηα ππξνπξνζηαηεπφκελε είζνδν ή ππξνπξνζηαηεπκέλε είζνδν
πξνο έλα δηακέξηζκα
10. Οπνηαδήπνηε ζχξα πνπ ζρεκαηίδεη κέξνο ηνπ
πεξηηνηρηζκνχ:
α) ε έλα κέξνο ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο

E30
EΗ30

Αλαθνξηθά κε ην δάπεδν ζην νπνίν εθαξκφδεηαη αιιά φρη ιηγφηεξν
απφ E30
Αλαθνξηθά κε ην δάπεδν ζην νπνίν εθαξκφδεηαη αιιά φρη ιηγφηεξν
απφ E30

β) ε βνεζεηηθνχο ρψξνπο ζε λνζειεπηήξηα
εκείσζε:
1. Δθηφο θαη αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηερληθέο δηαθνξεηηθψλ πηέζεσλ αέξα (π.ρ. pressurization techniques) νη νπνίεο ζπκκνξθψλνληαη κε
ην πξφηππν EN 2101-6:2005/ πζηήκαηα ειέγρνπ Καπλνχ θαη Θεξκφηεηαο-Μέξνο 6, απηέο νη ζχξεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο
επηπξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο ηαμηλφκεζεο ηνπ Sa φηαλ δνθηκάδνληαη θαηά ην πξφηππν EN 1634-3:2001 Γνθηκέο Ππξαληίζηαζεο γηα
ζχξεο θαη ξνιά, Μέξνο 3-Θχξεο ειέγρνπ Καπλνχ.

Sa ζσξεί ηελ δηαξξνή θαπλνχ κφλν ζε ζεξκνθξαζίεο δσκαηίνπ

Sm ζεσξεί ηελ δηαξξνή θαπλνχ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη ζε ζεξκνθξαζία 200°C.

Πίλαθαο 30: Πξόλνηεο Ππξάληνρσλ Θπξώλ

Ππξάληνρα Γηαθξάγκαηα (Fire Shutters)
Σα ππξάληνρα δηαθξάγκαηα κπνξεί λα απνηεινχληαη απφ έλα ή
πεξηζζφηεξα κέξε, θαη ν φξνο ζπκπεξηιακβάλεη έλα θάιπκκα ή έλα άιιν είδνο
πξνζηαζίαο ζε έλα άλνηγκα ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ππξάληνρν ηνίρν ή δάπεδν
ππξνδηακεξίζκαηνο, ή ζε κηα δνκή πνπ πεξηηξηγπξίδεη έλα ππξνπξνζηαηεπφκελν
θξεάηην.
9.62

Όια ηα δηαθξάγκαηα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλνίγνπλ θαη λα θιείλνπλ
ρεηξνθίλεηα γηα ζθνπνχο ππξφζβεζεο.
9.63

Σα δηαθξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε έλα δηάδξνκν δηαθπγήο πξέπεη λα
ειεπζεξψλνληαη θαη λα θιείλνπλ κφλν κε ηε βνήζεηα ελφο αληρλεπηή ζεξκφηεηαο. Σν
θιείζηκν ησλ δηαθξαγκάησλ ζε ηέηνηεο ζέζεηο δελ πξέπεη λα γίλεηαη απφ αληρλεπηέο
θαπλνχ ή απφ ην ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο, εθηφο θαη εάλ ην δηάθξαγκα είλαη
θαηαζθεπαζκέλν έηζη ψζηε λα θαηεβαίλεη κεξηθψο ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ληεπφδηην
θαπλνχ.
9.64

Σν Γηάγξακκα 51 παξνπζηάδεη ην πξνθίι αθηηλνβνιίαο γηα έλα δηάθξαγκα
δηαζηάζεσλ 7x7 m. Οπνηνδήπνηε θαχζηκν πιηθφ πξέπεη λα απνζεθεχεηαη ζχκθσλα
κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.
9.65

Γηάγξακκα 51: Πξνθίι αθηηλνβνιίαο γηα εδξαίσζε αζθαιώλ απνζηάζεσλ γηα ηελ απνζήθεπζε
θαύζηκσλ πιηθώλ από έλα δηάθξαγκα δηαζηάζεσλ 7m x 7m, κνλό ή δηπιό
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Σνίρνη θαη Γάπεδα Ππξνδηακεξηζκάησλ
Ζ δεκηνπξγία ηνίρσλ θαη δαπέδσλ ππξνδηακεξηζκάησλ απνζθνπνχλ ζηνλ
νξηδφληην θαη θάζεην πεξηνξηζκφ κηαο ππξθαγηάο ζην ππξνδηακέξηζκα αλάθιεμεο
ηεο. Οη ζηφρνη είλαη:
9.66

α) Να πεξηνξηζηεί ή γξήγνξε εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο θαη ησλ πξντφλησλ
θαχζεο ηα νπνία κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηεο δσέο ησλ ρξεζηψλ.
β) Να πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην ε αλάπηπμε κηα κηθξήο ππξθαγηάο ψζηε λα κελ
κπνξεί λα απεηιήζεη ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ππξνζβέζηεο νη νπνίνη ζα ρξεηαζηεί
λα κπνπλ ζηελ νηθνδνκή γηα λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ ππξθαγηά.
Έλαο ηνίρνο ππξνδηακεξίζκαηνο ν νπνίνο βξίζθεηαη θάησ απφ έλα αγσγφ
ππεξεζηψλ πξέπεη λα δηαπεξλά θαη λα ρσξίδεη ηνλ αγσγφ ψζηε λα εκπνδίζεη ηελ
νξηδφληηα εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο κέζα απφ ηνλ αγσγφ. Όπνπ ππάξρεη
ςεπδνξνθή, ηφηε ν ηνίρνο πξέπεη λα θηάζεη ην επίπεδν ηεο νξνθήο ή λα πεξάζεη θαη
λα επεθηαζεί πάλσ απφ ηελ νξνθή, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν χςνο, ψζηε λα εκπνδίζεη
ηελ νξηδφληηα εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο δηακέζνπ ηεο νξνθήο. Οη ζχλδεζκνη κεηαμχ
ησλ ηνίρσλ ή νξνθψλ ππξνδηακεξηζκάησλ, κε εμσηεξηθνχο ηνίρνπο ή νξνθέο πξέπεη
λα δηαηεξνχλ ηνλ δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνπο.
9.67

Οπνηνδήπνηε ζηνηρείν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ) ην
νπνίν πεξλά κέζα απφ ηνίρνπο ή δάπεδα ππξνδηακεξηζκάησλ πξέπεη λα
ππξνπξνζηαηεχνληαη ζην ζεκείν δηείζδπζεο θαη ην άλνηγκα λα δηαηεξείηαη φζν πην
κηθξφ γίλεηαη. Ζ ζρεδίαζε πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ε αζηνρία ηνπ αλνίγκαηνο ιφγσ
ππξθαγηάο δελ ζα πξνθαιέζεη αζηνρία θαη ζην παξαθείκελν ππξνδηακέξηζκα. Ζ ίδηα
παξαηήξεζε εθαξκφδεηαη ζηα ζεκεία δηέιεπζεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ππεξεζηψλ,
θαη εηδηθέο δηαηάμεηο απαηηνχληαη γηα ππξνπξνζηαηεπφκελα θξεάηηα.
9.68

Σνίρνη Ππξνδηακεξηζκάησλ: Οη ηνίρνη ππξνδηακεξηζκάησλ ή ηα δνκηθά
ζηνηρεία δηαρσξηζκνχ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηνχλ φρη κφλν ζαλ ηνίρνη
ππξνδηακεξηζκάησλ θαη δαπέδσλ φπσο πην πάλσ, αιιά επίζεο ζαλ νηθνδνκηθά
δηάθελα θαη σο θαηαζθεπή πνπ πεξηβάιιεη κηα πξνζηαηεπφκελε δηαδξνκή δηαθπγήο
θαη ρψξνο εηδηθνχ θηλδχλνπ ππξθαγηάο π.ρ. ππνδηαίξεζε ηνπ θελνχ ηεο ςεπδνξνθήο,
δηαρσξηζκφο ησλ δηαδξφκσλ δηαθπγήο, δηαρσξηζκφο θνπδηλψλ ζε έλα εξγνζηάζην
ηξνθίκσλ, ή δηαρσξηζκφο ηνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο θαπζίκσλ. Σέηνηα ζηνηρεία
κπνξεί λα είλαη θέξνληα ή κε, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεδίαζεο, θαη πξέπεη
λα έρνπλ ηελ αλάινγε ππξαληίζηαζε ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο.
9.69

Οη ζχλδεζκνη κεηαμχ ησλ ηνίρσλ ή νξνθψλ ππξνδηακεξηζκάησλ, κε
εμσηεξηθνχο ηνίρνπο ή νξνθέο πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηνλ δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνπο.
Οπνηνδήπνηε ζηνηρείν ην νπνίν πεξλά κέζα απφ ηνίρνπο ππξνδηακεξηζκάησλ
πξέπεη λα ππξνπξνζηαηεχνληαη ζην ζεκείν δηείζδπζεο.
9.70

Γάπεδα: Σα δάπεδα κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ μχιν, ζθπξφδεκα,
κέηαιιν ή λα είλαη ζχκκεηθηε θαηαζθεπή (π.ρ. κέηαιιν θαη ζθπξφδεκα). Ζ
9.71
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ππξαληίζηαζε ελφο δαπέδνπ ζα εμαξηεζεί απφ ην πιηθφ ην νπνίν είλαη θηηαγκέλν, ηηο
κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ ζε κηα ππξθαγηά, ζηα πιηθά ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά
γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ δαπέδνπ, θαη ζηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν απηά ηα πιηθά ή
πξντφληα είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο.
Ο ξπζκφο πνπ θαίγεηαη ην μχιν είλαη πξνβιεπφκελνο θαη κεηξήζηκνο. Καηά
ηελ θαχζε ελφο μχιηλνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ δεκηνπξγείηαη κηα ζηξψζε απφ θάξβνπλν
ην νπνίν βνεζά ζηελ ππξαληίζηαζε. Σν πάρνο ηνπ μχινπ είλαη ζεκαληηθφ φζν αθνξά
ηελ επίδνζε ηνπ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο θαη γηα απηφ ην ιφγν πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεηαη νξζά κέζα απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Δπξνθψδηθα ΔΝ 1995: Μέξνο 1.2.
9.72

Σα δνκηθά ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα πεξηέρνπλ πγξαζία. ε πεξίπησζε
ππξθαγηάο απηή ε παγηδεπκέλε πγξαζία ζα κεηαηξαπεί ζε αηκφ. Ζ πίεζε πνπ
δεκηνπξγείηαη ιφγν ηνπ αηκνχ ζα πξνζπαζήζεη λα βξεη αλαθνχθηζε δξαπεηεχνληαο
απφ ην ζθπξφδεκα. Ο κεραληζκφο δηαθπγήο κπνξεί λα απνβεί βίαηνο θαη κεγάια
θνκκάηηα ζθπξνδέκαηνο κπνξεί λα απνθνιιεζνχλ „Δθξεθηηθή Απνθινίσζε‟.
Οπνηνζδήπνηε νπιηζκφο ζην ζθπξφδεκα ζα πξνζηαηεπηεί αξρηθά απφ ην ζθπξφδεκα
(π.ρ. πάρνο επηθάιπςεο), κέρξηο φηνπ ε απνθινίσζε λα εθζέζεη ηνλ νπιηζκφ θαη λα
επεθηαζεί ζεκαληηθά ψζηε λα απεηιήζεη ηελ ζηαηηθή επζηάζεηα ηνπ δαπέδνπ. Σν
πάρνο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ ππξαληίζηαζε ησλ
δνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη γηα απηφ πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεηαη ζσζηά (βιέπε Κεθάιαην 13).
9.73

Σα ζχκκεηθηα δάπεδα έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο ζηελ ππξθαγηά, γηα ην
ιφγν φηη ε ζεξκφηεηα κεηαθέξεηαη πην εχθνια κέζα απφ ηελ κεηαιιηθή βάζε ε νπνία
ζα ππνζηεί θαη δηαζηνιή. Ο ξπζκφο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο εληζρχεηαη ζηα
θξίζηκα ζεκεία ηνπ δαπέδνπ θαη κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε ζρέζε κφλν κε ην
ζθπξφδεκα. Ο αηκφο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί ζην ζθπξφδεκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ
παξακφξθσζε ηνπ κεηαιιηθνχ ζηξψκαηνο θαη λα δεκηνπξγήζεη θελά ηα νπνία
κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζηαηηθή αλεπάξθεηα.
9.74

Ζ ππξαληίζηαζε ησλ δαπέδσλ κπνξεί λα εληζρπζεί κέζα απφ ηελ ρξήζε
παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο. Απηά ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ κε ην λα
παξέρνπλ κφλσζε ζηα δνκηθά ζηνηρεία απφ μχιν, ζθπξφδεκα θαη κέηαιιν γηα κηα
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ο πξνζηαηεπηηθφο κεραληζκφο εμαξηάηαη απφ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παζεηηθνχ ζπζηήκαηνο ππξνπξνζηαζίαο θαη ζεσξείηαη
ζεκαληηθή ε πξνζεθηηθή ζρεδίαζε ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηηο δνθηκέο ππξφο απφ ηελ
νπνία πξνθχπηνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία φζν αθνξά ηελ ππξαληίζηαζε ηνπ
παζεηηθνχ ζπζηήκαηνο.
9.75

Οηθνδνκηθά Γηάθελα θαη Ππξνθξαγκνί
Σα νηθνδνκηθά δηάθελα κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ζαλ κηα θαηαζθεπή πνπ
παξέρεηαη γηα λα θιείζεη έλα ζθξαγηζκέλν θελφ, (π.ρ. θελφ κέζα ζε δηπιφ ηνίρν ή
ςεπδνξνθή), θαη λα απνηξέςεη ηελ δηείζδπζε ηνπ θαπλνχ θαη ησλ θινγψλ κέζα ζε
έλα ηέηνην θελφ.
9.76
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Σα νηθνδνκηθά δηάθελα κπνξεί λα επηηξέςνπλ ηελ γξήγνξε εμάπισζε ηεο
ππξθαγηάο θαη ηνπ θαπλνχ κέζα ζε νιφθιεξε ηελ νηθνδνκή. Δίλαη πηζαλφλ, ε
ππξθαγηά θαη ν θαπλφο λα κεηαθεξζεί ζε ρψξνπο καθξηά απφ ην αξρηθφ ζεκείν
αλάθιεμεο ηεο ππξθαγηάο δηακέζνπ απηψλ ησλ απξνζηάηεπησλ δηάθελσλ (π.ρ. κέζα
απφ ην ςεπδνηάβαλν, κέζα απφ ηνίρνπο ή νξνθέο). Γηα απηφ ην ιφγν είλαη ζεκαληηθφ
λα παξέρνληαη ππξνθξαγκνί ζε απηά ηα νηθνδνκηθά δηάθελα ψζηε λα απνηξέπεηαη ε
απξφζθνπηε εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ θαπλνχ.
9.77

Έλα νηθνδνκηθφ δηάθελν νξνθήο, κέζα ζε έλα ππξνδηακέξηζκα, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλα θελφ κεηαθνξάο ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ (βιέπε
Γηάγξακκα 52) αλ ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη αθφινπζεο δηαηάμεηο:
9.78

α) Σν νηθνδνκηθφ δηάθελν νξνθήο δελ επεθηείλεηαη ζε έλα άιιν ππξνδηακέξηζκα·
β) Ζ ςεπδνξνθή, ηα ζηεξίγκαηα ηεο θαη ε επηθάλεηα ηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο
θαπζηφηεηαο·
γ) Ζ ειεθηξηθή θαισδίσζε έρεη δηθή εο αλεμάξηεηε ζηήξημε εθηφο απφ απηή ηεο
ςεπδνξνθήο θαη άιινπ εμνπιηζκνχ.

Γηάγξακκα 52: Οηθνδνκηθά Γηάθελα αλάκεζα ζηα Ππξνδηακεξίζκαηα.

Γελ πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη νηθνδνκηθά δηάθελα πάλσ απφ ηνπο ηνίρνπο
ππξνδηακεξηζκάησλ εθφζνλ είλαη απαξαίηεην φπσο απηνί νη ηνίρνη λα
θαηαιακβάλνπλ φιν ην χςνο ηνπ νξφθνπ, θαη λα θαηαιήγνπλ ζην δάπεδν ηνπ πάλσ
ππξνδηακεξίζκαηνο ή ζηε νξνθή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Δπίζεο, ε ζχλδεζε
νξηδφληησλ θαη θάζεησλ δηάθελσλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη θαη λα απνηξέπεηαη
ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια ζπζηήκαηα ππξνθξαγκψλ.
9.79

ην Γηάγξακκα 53 απεηθνλίδνληαη ηα ζπζηήκαηα ππξνθξαγκψλ ζηα ζεκεία
ηνκήο ηεο ππξάληνρεο θαηαζθεπήο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ
νηθνδνκηθφ δηάθελν.
9.80
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Οη δηαζηάζεηο ησλ νηθνδνκηθψλ δηάθελσλ (π.ρ. ην κέγηζην κέγεζνο
αδηαίξεηνπ νηθνδνκηθνχ δηάθελνπ) δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 400m² (ή ε απφζηαζε
κεηαμχ ησλ νηθνδνκηθψλ δηαθέλσλ ζε θάζε θαηεχζπλζε είλαη 20m) αλ ην βάζνο ηνπ
θελνχ είλαη ιηγφηεξν απφ 600mm. Γηα θελά κεγαιχηεξα 600mm ηφηε ην κέγεζνο ηνπ
κεγαιχηεξνπ αδηαίξεηνπ νηθνδνκηθνχ δηαθέλνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 100η.κ. (ή ε
απφζηαζε κεηαμχ ησλ νηθνδνκηθψλ δηαθέλσλ ζε θάζε θαηεχζπλζε είλαη 10κ).
9.81

9.82

Σα αλνίγκαηα ζηα νηθνδνκηθά δηάθελα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζε:

α) ζχξεο κε ππξαληίζηαζε ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηψλ·
β) αλνίγκαηα ζσιήλσλ κε δηάκεηξν φρη κεγαιχηεξε απφ 160mm ηα νπνία εάλ
εθηεζνχλ ζε ζεξκνθξαζία 800°C, δελ καιαθψλνπλ νχηε ζπάδνπλ ζε βαζκφ πνπ
νη θιφγεο ή ηα ζεξκά αέξηα λα δηαπεξάζνπλ ηνλ ηνίρν ηνπ ζσιήλα·
γ) Καιψδηα ή κηθξέο πιαζηηθέο ζσιήλεο·
δ) αλνίγκαηα ζηα νπνία εθαξκφδεηαη απηφκαην κεραληθφ ζχζηεκα απνθνπήο ηεο
ππξθαγηάο (fire damper) ·
ε) αγσγνί νη νπνίνη εθηφο εάλ είλαη ππξάληνρνη, εθαξκφδεηαη απηφκαην κεραληθφ
ζχζηεκα απνθνπήο ηεο ππξθαγηάο (fire damper) φηαλ πεξλνχλ απφ ην
νηθνδνκηθφ δηάθελν.

Γηάγξακκα 53: Ππξνθξαγκνί ζε νηθνδνκηθά δηάθελα.

ε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο θαζίζηαηαη εχθνιε ε κεηάδνζεο κηαο ππξθαγηάο
απφ ππξνδηακέξηζκα ζε ππξνδηακέξηζκα επεηδή νη κεηαμχ ηνπο δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη
θέξνπλ απξνζηάηεπηα αλνίγκαηα ή πεξάζκαηα θαισδίσλ, ζσιελψζεσλ θαη άιισλ
ζηνηρείσλ ηα νπνία απνηεινχλ δηφδνπο κεηαδφζεσο ηεο ππξθαγηάο.
9.83

Καηά κήθνο θαισδηψζεσλ ή ζσιελψζεσλ πνπ πεξλνχλ κέζα απφ έλα ηνίρν
ή δάπεδν ππξνδηακεξίζκαηνο κπνξεί λα ππάξμεη κηα αηέιεηα ζηελ εθαξκνγή,
9.84
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πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί θελά ζηνπο ηνίρνπο κεηαμχ ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ. Απηφ
παξνπζηάδεη θίλδπλν δηαξξνήο θαπλνχ θαη θιφγαο κέζα απφ απηά ηα θελά ζηνπο
ηνίρνπο κεηαμχ ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ. Δίλαη αλαγθαίν λα γεκίδνπλ απηά ηα θελά
κε θαηάιιεια πιηθά θαη ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο ηα νπνία ζα εκπνδίδνπλ ην
πέξαζκα ηνπ θαπλνχ θαη ηεο θιφγαο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα πιηθά
θαη ζπζηήκαηα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
Ζ δηακεξηζκαηνπνίεζε επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή κεηαμχ ησλ ρψξσλ,
πιήξσλ δηαρσξηζηηθψλ ηνίρσλ, ζπξψλ απφ ππξάληνρα πιηθά θαη νινθιεξψλεηαη κε
ηελ θαηαζθεπή εηδηθψλ ππξνθξαγκψλ γηα ηελ ζθξάγηζε ησλ αλνηγκάησλ ζηνπο
ηνίρνπο, δάπεδα, νρεηνχο θ.ι.π. απφ ηα νπνία πεξλνχλ θαιψδηα ή ζσιελψζεηο.
Σνλίδεηαη φηη κε ηελ θαηαζθεπή ππξνθξαγκψλ δηαθφπηεηαη θαη ε κεηαθνξά ησλ
θαπλψλ θαη θαπζαεξίσλ πνπ πνιιέο θνξέο απνδεηθλχνληαη ηδηαηηέξσο επηβιαβή δηα
ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη εκπνδίδνπλ ηνλ εληνπηζκφ ηεο εζηίαο ηεο ππξθαγηάο.
9.85

Ππξνθξαγκνί πξέπεη λα παξέρνληαη ψζηε λα ζθξαγίδνπλ αλνίγκαηα γχξσ
απφ θαισδηψζεηο, ζσιελψζεσλ θαη ελψζεσλ δηαθφξσλ δηάθελσλ ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε ππξνδηακεξηκαηνπνίεζε. Πξέπεη επίζεο λα παξέρνληαη ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα Γηαγξάκκαηα 54 θαη 55 θαη γηα ηα εμήο:
9.86

α) ζηε ζχλδεζε αλάκεζα ζε εμσηεξηθφ δηπιφ ηνίρν θαη θάζε ηνίρν θαη δάπεδν
ππξνδηακεξηζκάησλ·
β) ζηε ζχλδεζε αλάκεζα ζε εζσηεξηθφ δηπιφ ηνίρν θαη θάζε ηνίρν θαη δάπεδν
ππξνδηακεξηζκάησλ, ή άιιν ζχζηεκα ηνίρσλ ή ζπξψλ πνπ ζρεκαηίδνπλ
ππξάληνρν εκπφδην·
γ) θάζεηε εμάπισζε ππξθαγηάο αλάκεζα ζε νξφθνπο ιφγσ εμσηεξηθνχ
παινπεηάζκηνο „curtain wall‟ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κεγάια δηάθελα (π.ρ.
Γηάγξακκα 56). Σν θελφ αλάκεζα ζην πάησκα θαη ην εμσηεξηθφ παινπέηαζκα δελ
πξέπεη λα μεπεξλά ηα 50mm.

Γηάγξακκα 54: Κελά νξνθήο πάλσ από ππξνπξνζηαηεπόκελν θιηκαθνζηάζην ζε θαηνηθίεο ηξηώλ ή
πεξηζζόηεξσλ νξόθσλ (ελαιιαθηηθέο δηαξξπζκίζεηο).
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Γηάγξακκα 55: Τπνδηαίξεζε δηαδξόκνπ (ελαιιαθηηθέο δηαξξπζκίζεηο)
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Γηάγξακκα 56: Οηθνδνκηθό δηάθελν ζε εμσηεξηθό παινπέηαζκα

Ζ ππξθαγηά θαη ηα θαπζαέξηα ηεο εμαπιψλνληαη ζε δσηηθέο εγθαηαζηάζεηο
δηα κέζνπ νρεηψλ θαισδίσλ θαη άιισλ αλνηγκάησλ γη‟ απηφ θαη επηβάιιεηαη ε
δεκηνπξγία ππξνθξαγκψλ. Οη ππξνθξαγκνί πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη:
9.87

(α)
(β)
(γ)
(δ)

ηα ζεκεία δηφδνπ θαισδίσλ θαη ζσιελψζεσλ απφ ρψξν ζε ρψξν ή
θαηά κήθνο ησλ νδεχζεσλ απηψλ·
ε νπνηαδήπνηε κνξθήο θαη πξννξηζκνχ αλνίγκαηα ζηνπο ηνίρνπο ή
δάπεδα κεηαμχ ησλ ρψξσλ·
ε ζέζεηο αιιαγήο δηεπζχλζεσο θαισδηψζεσλ ή αλαρσξήζεσλ
δηαθιαδψζεσλ·
ηηο εηζφδνπο θαισδίσλ ζε πίλαθεο, ζπζθεπέο, κεραλήκαηα θ.ιπ.

Σα ζπζηήκαηα ππξνθξαγκψλ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε
λα εμαθνινπζνχλ λα παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε ππξνπξνζηαζία θαη λα κελ
αζηνρνχλ εμαηηίαο:
9.88

α) κεηαθίλεζεο ηεο νηθνδνκήο απφ θαζίδεζε, ζπξξίθλσζε ή αιιαγή ηεο
ζεξκνθξαζίαο θαη θίλεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πιαηζίνπ ιφγσ θνξηίσλ αλέκνπ·
β) θαηάξξεπζεο νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο πνπ δηαπεξλά ηνλ ππξνθξαγκφ ζε
πεξίπησζε ππξθαγηάο·
γ) απνηπρίαο ησλ ζηεξηγκάησλ ηνπ ππξνθξαγκνχ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο·
δ) απνηπρίαο νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ή θαηαζθεπήο κε ηα νπνία ζπλνξεχνπλ.
Γηα λα απνηξαπεί ε δηάηκεζε, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηαζθεπή
ππξνθξαγκψλ πξέπεη λα εληζρπζνχλ κε (ή λα ζηεξηρζνχλ) πιηθά πεξηνξηζκέλεο
θαπζηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:
9.89

α) ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην κήθνο αλνίγκαηνο πνπ δελ ππνζηεξίδεηαη
είλαη κεγαιχηεξν απφ 100 mm·
β) ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε-δχζθακπηα
πιηθά (εθηφο θαη αλ απνδείρζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά κεηά απφ δνθηκέο).
πζηήκαηα ππξνθξαγκψλ θαη ζθξαγίζεσλ αλνηγκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη
απφ ζσιελψζεηο θαη θαισδηψζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δεδνκέλνπ φηη
9.90
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εμαζθαιίδεηαη ην αλάινγν επίπεδν ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε ην αλάινγν
πξφηππν δνθηκήο βάζε ηνπ EN 1634-1.
ε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ παξαηεξείηαη δνκηθή κεηαθίλεζε θαη φπνπ ην θελφ
δελ μεπεξλά ηα 25mm, ηα αθφινπζα πιηθά ππξνθξαγκνχ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο απνδεηθηηθά ζηνηρεία δνθηκήο:
9.91

α) ηζηκεληνθνλίακα·
β) Κνλίακα κε βάζε ην γχςν·
γ) ζθπξφδεκα ή βεξκηθνπιίηεο κε βάζε ην γχςν / κίγκαηα πεξιίηε·
δ) Ταινβάκβαθαο,
νξπθηνβάκβαθαο,
ζξπκκαηηζκέλε
πέηξα,
ζθνπξηά
πςηθακίλσλ ή θεξακηθά πξντφληα (κε ή ρσξίο ζπγθνιιεηηθά κέζα ξεηίλεο)·
ε) Θεξκνδηνγθνχκελν κάζηηρν.
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Αγσγνί Τπεξεζηώλ
Αγσγνί ππεξεζηψλ νη νπνίνη πεξηθιείνπλ ζσιήλεο θαη θαιψδηα ηα νπνία
πεξλνχλ κέζα απφ ηνίρνπο θαη δάπεδα ππξνδηακεξηζκάησλ ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη
ζε δνθηκέο ππξθαγηάο βάζε ηνπ πξνηχπνπ EN 1366: Μέξνο 5.
9.92

Οη αγσγνί ππεξεζηψλ κπνξεί λα πεξάζνπλ κέζα απφ έλα ηνίρν ή δάπεδν
ππξνδηακεξίζκαηνο λννπκέλνπ φηη δηαηεξεζεί ν δείθηεο ππξαληίζηαζεο ηνπ
ππξνδηακεξίζκαηνο (βιέπε Κεθάιαην 5 γηα δείθηεο ππξαληίζηαζεο ησλ
ππξνδηακεξηζκάησλ) ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα αζηνρίαο πνπ αθνξνχλ ηελ
αθεξαηφηεηα θαη ππξνκφλσζε.
9.93

ε αγσγνχο ππεξεζηψλ πνπ θηινμελνχλ ζσιήλεο κε θαχζηκα πγξά θαη
εχθιεθηα αέξηα ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζην πην ςειφ ζεκείν θπζηθφο εμαεξηζκφο
ίζν κε 10% ηνπ εκβαδνχ ηνπ αγσγνχ ή κε ειάρηζην εκβαδφλ 0.5 η.κ.
9.94

Όπνπ κεηαιιηθέο, πιαζηηθέο ζσιήλεο ή θαιψδηα δηαπεξλνχλ δνκηθά ζηνηρεία
ππξνδηακεξηζκάησλ, είλαη ζεκαληηθφ λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα παζεηηθφ ζχζηεκα
ππξνπξνζηαζίαο ή ππξνθξαγκνχ ην νπνίν είλαη θαηάιιειν ζχκθσλα κε ην ηχπν,
είδνο θαη δηαξξχζκηζε ησλ ζσιελψζεσλ θαη θαισδίσλ κέζα ζην άλνηγκα.
9.95

Τπάξρεη
δηαζέζηκνο
κεγάινο
αξηζκφο
παζεηηθψλ
ζπζηεκάησλ
ππξνπξνζηαζίαο θαη πιηθψλ επηζθξάγηζεο θαη ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε δνθηκέο
ππξθαγηάο βάζε ηνπ πξνηχπνπ EN 1366: Μέξνο 5. Παξαδείγκαηα πιηθψλ δίλνληαη
παξαθάησ:
9.96










Ππξάληνρν ηζηκέλην·
Θεξκνδηνγθνχκελα κάζηηρα·
Ππξάληνρεο πιάθεο νξπθηνβάκβαθα·
θξαγηζηηθέο πιάθεο / ηνχβια·
Κιεηζηνχ ηχπνπ θνιάξα ππξνπξνζηαζίαο (πιαζηηθέο ζσιήλεο) ·
χζηεκα αλνίγκαηνο γηα δηέιεπζε θαισδίσλ·
Θεξκνδηνγθνχκελα καμηιαξάθηα 9·
Θεξκνδηνγθνχκελα πεξηηπιίγκαηα πιαζηηθψλ ζσιήλσλ.

Πιαζηηθέο σιήλεο: Οη πιαζηηθέο ζσιήλεο, νη νπνίεο έρνπλ ρακειφ ζεκείν
ηήμεο, κπνξνχλ λα επηθέξνπλ έλα ξήγκα ζην ππξνδηακέξηζκα εθηφο εάλ γίλεη
θαηάιιεινο ππξνθξαγκφο. Όιεο νη πιαζηηθέο ζσιήλεο πνπ πεξλνχλ κέζα απφ
ηνίρνπο ή δάπεδα ππξνδηακεξίζκαηνο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζθξαγηζκέλεο κε
αλάινγν θιεηζηνχ ηχπνπ θνιάξν ππξνπξνζηαζίαο.
9.97

Καιώδηα: Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία επίδνζεο, ζε δνθηκή ππξαληίζηαζεο
ζρεηηθνχ ππξνθξαγκνχ, πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηνλ ηχπν ηεο κεηαιιηθήο ζράξαο
κεηαθνξάο θαισδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, καδί κε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ
9.98

9

Θεξκνδηνγθνύκελα καμηιαξάθηα κπνξεί λα επηηξαπνύλ κόλν εάλ ππάξρεη δηαδηθαζία ζπρλήο επίβιεςεο θαη αμηνιόγεζεο θαη
ζύζηεκα αδεηνδόηεζεο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο ηνπο εξγνιάβνπο πνπ εγθαζηζηνύλ λέεο ππεξεζίεο. Απηό επίζεο
κπνξεί λα ρξεηαζηεί όπνπ πξνζζέηνληαη ζπρλά λέεο ππεξεζίεο, γηα παξάδεηγκα, δσκάηηα επηθνηλσλίαο.
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θαισδίσλ. Σα θαιψδηα πξέπεη λα είλαη ηεο δηακέηξνπ, κνλσηηθνχ πάρνπο θαη ηχπνπ,
ίδηα κε απηά πνπ θαιχπηνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο ή ζηελ αλαθνξά
εθαξκνγήο (πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δνθηκή ππξαληίζηαζεο).
Όηαλ ηα θαιψδηα βξίζθνληαη ζε νηθνδνκηθά δηάθελα νξνθήο ηφηε πξέπεη λα
θαηαζθεπάδνληαη ππξνθξαγκνί ζε θάζε θαηεχζπλζε θαη ζε απφζηαζε ην πνιχ 20m
(λννπκέλν φηη δελ ππάξρεη ηνίρνο ππξνδηακεξίζκαηνο ζε κηθξφηεξε απφζηαζε) θαη
ζα πξέπεη λα έρνπλ ππξαληίζηαζε ίζε κε απηή ησλ παξαθείκελσλ
ππξνδηακεξηζκάησλ.
9.99

Όπνπ ην βάζνο ηνπ δηάθελνπ νξνθήο είλαη κεγαιχηεξν απφ 600mm θαη ην
ζπλνιηθφ εκβαδφλ ησλ θαισδίσλ μεπεξλά ηα 0.2m2/m ζε πιάηνο ηνπ ππξνθξαγκνχ
ηφηε ην ςεπδνηάβαλν πξέπεη λα έρεη ειάρηζην δείθηε ππξαληίζηαζεο 60 ιεπηψλ φζν
αθνξά ηα θξηηήξηα αζηνρίαο ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ππξνκφλσζεο.
9.100

Όηαλ ηα θαιψδηα βξίζθνληαη ζε δηάθελα νξνθήο θαη έρνπλ ζπλνιηθφ εκβαδφλ
(ζχξκα, κφλσζε, ζσξάθηζε, πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα θηι) κεγαιχηεξν απφ 0.1η.κ./κ.
ζε πιάηνο ηνπ ππξνθξαγκνχ ηφηε ε νξνθή πξέπεη λα έρεη ειάρηζην δείθηε
ππξαληίζηαζεο 30 ιεπηψλ φζν αθνξά ηα θξηηήξηα αζηνρίαο ηεο αθεξαηφηεηαο θαη
ππξνκφλσζεο.
9.101

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, νη παξαθάησ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο κπνξεί λα
ιακβάλνληαη ππφςε:
9.102

 Σα ειεθηξηθά θαιψδηα ζα πξέπεη λα έρνπλ δνθηκαζηεί θαη εγθξηζεί ζχκθσλα
κε ην IEC 60332: Μέξνο 3 ή άιιε αλάινγε πξνδηαγξαθή, ή ην δηάθελν λα
πξνζηαηεπζεί κε απηφκαην ζχζηεκα θαηάζβεζεο κε αέξην ή θαηαηνληζκφ
λεξνχ, ή
 Σα θαιψδηα είλαη ζθξαγηζκέλα ζε έλα ζχζηεκα εγθηβσηηζκνχ, αγσγψλ θηι
(δελ είλαη απνδεθηφ γηα εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ εθηεηακέλε ιεηηνπξγία
θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ππξθαγηάο). Πξέπεη λα κειεηεζεί ε ζθξάγηζε κέζα
ζην ζχζηεκα εγθηβσηηζκνχ ζηα ζεκεία πνπ δηαπεξλνχλ ηνπο ηνίρνπο θαη
δάπεδα ππξνδηακεξηζκάησλ.
Σα θαιψδηα δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε ιηγφηεξε απφ 500mm
απφ αγσγνχο θαηαλνκήο αέξα εθηφο θαη αλ ε εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ έρεη
ηελ αλάινγε κφλσζε.
9.103

Μεηαιιηθέο σιήλεο: Ο θίλδπλνο εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο κέζσ ηεο
ρξήζεο κεηαιιηθψλ ζσιήλσλ νη νπνίεο δηεηζδχνπλ ηνπο ηνίρνπο θαη δάπεδα
ππξνδηακεξηζκάησλ απνηειεί γεληθά απνηέιεζκα θζνξάο ηεο κφλσζεο ηεο ζσιήλαο
ή απψιεηαο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ ππξνθξαγκνχ γχξσ απφ ηελ ζσιήλα. Όηαλ γίλεηαη
εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παζεηηθήο ζθξάγηζεο γχξσ απφ κεηαιιηθέο ζσιήλεο ηφηε
ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία επίδνζεο, ζε δνθηκή ππξαληίζηαζεο ζρεηηθνχ ππξνθξαγκνχ
πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζχκθσλα κε:
 Γηάκεηξν ηνπ ζσιήλα·
 Τιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ζσιήλα·
9.104
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Πξνζαλαηνιηζκφο·
πλζήθεο ηέινπο (αλνηθηέο ή θιεηζηέο ζσιήλεο) ·
Σξφπνο ζηήξημεο ηεο ζσιήλαο.

Σν παζεηηθφ ζχζηεκα ππξνθξαγκνχ ην νπνίν ζα επηιεγεί γηα ζθξάγηζε
κεηαιιηθψλ ζσιήλσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δερζεί ζεξκηθέο κεηαθηλήζεηο
ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζσιήλαο. Ο ηχπνο ηνπ πιηθνχ πνπ εηζξέεη
κέζα ζηηο κεηαιιηθέο ζσιήλεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο
ζπλζήθεο, γηα παξάδεηγκα πγξά θαη αέξηα ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ.
9.105

Οηθνδνκηθνί Αξκνί: Οη αξκνί κπνξεί λα θαηαζθεπαζηνχλ ζε ηνίρνπο ή
δάπεδα ππξνδηακεξηζκάησλ γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:
9.106






Αξκνί δηαζηνιήο θαη ζπζηνιήο·
Καηαζθεπαζηηθνί αξκνί·
Αξκνί πνπ νθείινληαη ζε αηέιεηεο ζηελ εθαξκνγή ή ζε θελά θαηαζθεπήο·
Αξκνί γχξσ απφ αληηθείκελα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα θ.ηι.

Οη αξκνί ζε ηνίρνπο θαη δάπεδα ππξνδηακεξίζκαησλ ζα πξέπεη λα
ζθξαγίδνληαη κε θαηάιιεια παζεηηθά ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο ηα νπνία
ππφθεηληαη ζε δνθηκέο ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 1366: Μέξνο 3
θαη ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα αζηνρίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ
ππξνκφλσζε. Γηα ζθξάγηζε αξκψλ γχξσ απφ ππξάληνρνπο αγσγνχο θαηαλνκήο
αέξα, ηέηνηα παζεηηθά ζθξαγηζηηθά ζα πξέπεη λα δνθηκάδνληαη ζαλ κέξνο ηνπ
ζπζηήκαηνο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ αγσγνχ ζχκθσλα κε ην EN 1366: Μέξνο 1.
9.107

Καπλνδόρνη ή Καπλαγσγνί
αλ ζέκα ζρεδηαζηηθήο αξρήο θαπλνδφρνη ή θαπλαγσγνί δελ πξέπεη λα
δηαπεξλνχλ ηνίρνπο ή νξφθνπο ππξνδηακεξηζκάησλ εθηφο θαη αλ θξίλεηαη εληειψο
αλαπφθεπθην.
9.108

Καπλνδφρνη ή θαπλαγσγνί πνπ δηαπεξλνχλ ζηνηρεία ππξνδηακεξίζκαηνο ή
πνπ απνηεινχλ ηκήκα ηνίρνπ ππξνδηακεξίζκαηνο (Γηάγξακκα 57) πξέπεη
ππνρξεσηηθά λα απνηεινχλ ππξνδηακέξηζκα κε δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνλ
απαηηνχκελν γηα ην ππφινηπν θηίξην θαη φρη κηθξφηεξν ησλ 60 ιεπηψλ.
9.109
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Γηάγξακκα 57: Καπλαγσγόο θαη ηνίρνο ή δάπεδν ππξνδηακεξίζκαηνο

Ππξάληνρεο Κνπξηίλεο (Καπλνπεηάζκαηα)
Οη ππξάληνρεο θνπξηίλεο πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο επέιηθηα πιηθά ηα νπνία
ρξεζηκεχνπλ γηα επέθηαζε ηνίρσλ ππξνδηακεξίζκαηνο κέζα ζε δηάθελα, ζπλήζσο
πάλσ απφ ην επίπεδν νξνθήο. Οη θνπξηίλεο ηθαλνπνηνχλ ην θξηηήξην αζηνρίαο πνπ
αθνξά ηελ αθεξαηφηεηα κφλν. Γελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη ην θξηηήξην πνπ αθνξά
ηελ ππξνκφλσζε. Ζ ππξαληίζηαζε ηεο θνπξηίλαο εμαξηάηαη απφ ηελ ππξαληίζηαζε
ησλ ζηεξίμεσλ, ησλ πιαγίσλ θαη άλσ ζηεξεψζεσλ θαζψο θαη ησλ ζπζηεκάησλ
ζχλδεζεο ηεο. Οη ππεξεζίεο πνπ δηαπεξλνχλ ηελ θνπξηίλα ζα πξέπεη λα
ππξνπξνζηαηεπζνχλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ππξαληνρή ηνπ ζπζηήκαηνο.
9.110

ε πεξίπησζε πνπ απηέο νη θνπξηίλεο ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
θαπλνπεηάζκαηα, απηά δελ ζα έρνπλ ηελ ίδηα ςειή ππξαληίζηαζε φπσο απηά ησλ
ππξνθξαγκψλ κε ζπκβαηηθά παζεηηθά ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο.
9.111

πζηήκαηα Καηαλνκήο Αέξα (Αεξαγσγνί)
Οη αγσγνί εμαεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ νη νπνίνη πεξλνχλ απφ ην έλα
ππξνδηακέξηζκα ζην άιιν πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλνη απφ ππξθαγηά θαη θαπλφ.
Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο κέζνδνη ππξνπξνζηαζίαο:
 Μέζνδνο 1 – Πξνζηαζία κε ρξήζε κεραληθνχ ζπζηήκαηνο απνθνπήο
ππξθαγηάο (fire damper-Γηάγξακκα 58)
 Μέζνδνο 2 – Πξνζηαζία κε ππξάληνρν εγθηβσηηζκφ ησλ αεξαγσγψλ
(Γηάγξακκα 59)
 Μέζνδνο 3 – Πξνζηαζία κε ρξήζε ππξάληνρνπ δηθηχνπ αγσγψλ
(Γηάγξακκα 60)
9.112

Οη αγσγνί εμαεξηζκνχ δελ πξέπεη λα δηαπεξλνχλ ηνίρνπο ή νξφθνπο
ππξνδηακεξηζκάησλ εθηφο θαη αλ θξίλεηαη εληειψο αλαπφθεπθην.
9.113
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Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ππξάληνρν δίθηπν αγσγψλ
παξνπζηάδνληαη ζην βηβιίν ASFP Blue Book: Ππξάληνρν δίθηπν αγσγψλ (ISBN: 1
87040 926 4) πνπ εθδίδεηαη απφ Association for Specialist Fire Protection (ASFP).
Δίλαη δηαζέζηκν δσξεάλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνχ ζην www. asfp.org.uk. Σα
Γηαγξάκκαηα 58-60 πξνέξρνληαη απφ ην βηβιίν ASFP Blue Book ηνπ νξγαληζκνχ.
9.114

Ζ Μέζνδνο 1 δελ πξνυπνζέηεη φηη ην δίθηπν αγσγψλ πξέπεη λα παξέρεη
νπνηνδήπνηε βαζκφ ππξαληίζηαζεο εθφζνλ ε ππξθαγηά απνκνλψλεηαη ζην αξρηθφ
ππξνδηακέξηζκα ελ κέζσ απηφκαηεο ελεξγνπνίεζεο κεραληθψλ ζπζηεκάησλ
απνθνπήο ππξθαγηάο (fire damper) πνπ ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηνπο αεξαγσγνχο. Σν
κεραληθφ ζχζηεκα απνθνπήο ηεο ππξθαγηάο πξέπεη επνκέλσο λα ηνπνζεηείηαη κέζα
ζηνλ αεξαγσγφ ζην ζεκείν πνπ δηαπεξλά ηνλ ηνίρν ή δάπεδν ηνπ
ππξνδηακεξίζκαηνο (βιέπε Γηάγξακκα 58).
9.115

Ζ κέζνδνο 1 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε αγσγνχο εμαεξηζκνχ πνπ
ηνπνζεηνχληαη ζε θνπδίλεο. Οη αγσγνί εμαεξηζκνχ κέζα ζε θνπδίλεο παξνπζηάδνπλ
έλα ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν ζηνλ νπνίν εχθιεθηα ηδήκαηα φπσο ιίπε ζπζζσξεχνληαη
ζηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ αγσγνχ. Δπηπξφζζεηα νπνηαδήπνηε ππξθαγηά ζε
γεηηνληθφ ππξνδηακέξηζκα απφ ηελ νπνία πεξλά ν αγσγφο εμαεξηζκνχ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ππξθαγηά ζην εζσηεξηθφ ηνπ ελ ιφγσ αγσγνχ. Ζ κέζνδνο 2 θαη 3 κπνξεί
λα εθαξκνζηεί ζε αγσγνχο εμαεξηζκνχ θνπδηλψλ.
9.116

Δπεξήγηζη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μεραλνζηάζην
Σνίρνο ή δάπεδν ππξνδηακεξίζκαηνο
Μεραληθό ζύζηεκα απνθνπήο ππξθαγηάο
(Fire damper).
Ρνή αέξα
Με ππξάληνρνο αγσγόο
Δπέθηαζε ηππηθνύ ππξνδηακεξίζκαηνο

Γηάγξακκα 58: Μέζνδνο 1: Πξνζηαζία κε ρξήζε κεραληθνύ ζπζηήκαηνο απνθνπήο ππξθαγηάο (fire
damper)
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χκθσλα κε ηε Μέζνδν 2, παξέρεηαη έλα θξεάηην απφ ηνλ νπνίν δηαπεξλά
ην δίθηπν αγσγψλ εμαεξηζκνχ, θαη εάλ ην θξεάηην απηφ θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε
ηα αλψηαηα πξφηππα ππξαληίζηαζεο ηεο δνκήο ζηελ νπνία εηζέξρεηαη, ζρεκαηίδεη
έλα ππξνδηακέξηζκα γλσζηφ ζαλ ππξνπξνζηαηεπκέλν θξεάηην. Ζ κέζνδνο απηή
επηηξέπεη ζε πνιιαπιέο ππεξεζίεο λα κεηαθέξνληαη καδί κε έλαλ αγσγφ,
δηαζρίδνληαο έλαλ αξηζκφ ππξνδηακεξηζκάησλ θαη θζάλνληαο επνκέλσο ζε
απφκαθξα κέξε κηαο νηθνδνκήο, ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν λα ππάξρνπλ πεξαηηέξσ
εζσηεξηθνί δηαρσξηζκνί θαηά κήθνο ηνπ αγσγνχ. Σα κεραληθά ζπζηήκαηα απνθνπήο
ππξθαγηάο ρξεηάδνληαη κφλν ζηα ζεκεία φπνπ ην δίθηπν αγσγψλ εμαεξηζκνχ
μεπεξλά ηα φξηα ηνπ ππξνπξνζηαηεπκέλνπ θξεαηίνπ (βιέπε Γηάγξακκα 59).
9.117

Δπεξήγηζη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μεραλνζηάζην
Σνίρνο ή δάπεδν ππξνδηακεξίζκαηνο
Μεραληθό ζύζηεκα απνθνπήο ππξθαγηάο (Fire
damper).
Ρνή αέξα
Ππξνθξαγκόο αλνηγκάησλ γύξσ από ηνλ αγσγό
Με ππξάληνρνο αγσγόο
Ππξάληνρν Σαβάλη

Γηάγξακκα 59: Μέζνδνο 2: Πξνζηαζία κε ππξάληνρν εγθηβσηηζκό ησλ αεξαγσγώλ.

Ζ ππξαληίζηαζε ηνπ θξεαηίνπ φηαλ δνθηκάδεηαη απφ νπνηαδήπνηε πιεπξά
δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ππξαληίζηαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηα
θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ζην ρψξν ηνλ νπνίν δηαπεξλά.
9.118

χκθσλα κε ηε Μέζνδν 3, ην ίδην ην δίθηπν αγσγψλ απνηειεί
ππξνπξνζηαηεπκέλν αγσγφ. Ζ ππξαληίζηαζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ην ίδην ην
9.119
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πιηθφ ηνπ δηθηχνπ αγσγψλ ή ελ κέζσ εθαξκνγήο ελφο ππξνπξνζηαηεπηηθνχ πιηθνχ
(βιέπε Γηάγξακκα 60).

Δπεξήγηζη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μεραλνζηάζην
Ππξάληνρνο αγσγόο
Μεραληθό ζύζηεκα απνθνπήο ππξθαγηάο (Fire damper).
Ρνή αέξα
Ππξνθξαγκόο αλνηγκάησλ γύξσ από ηνλ αγσγό
Σνίρνο ή δάπεδν ππξνδηακεξίζκαηνο

Γηάγξακκα 60: Μέζνδνο 3: Πξνζηαζία κε ρξήζε ππξάληνρνπ δηθηύνπ αγσγώλ.

Ζ ππξαληίζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο αγσγψλ, φηαλ απηφ δνθηκάδεηαη απφ
νπνηαδήπνηε πιεπξά, δελ πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξε απφ ηελ ππξαληίζηαζε πνπ
απαηηείηαη γηα ηα ζηνηρεία θαηαζθεπήο ζην ρψξν ηνλ νπνίν δηαπεξλά. Σα ζηεξίγκαηα
αλάξηεζεο ηνπ αγσγνχ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζηεξίδνπλ ην δίθηπν αγσγψλ γηα
ρξνληθή δηάξθεηα φρη κηθξφηεξε ηεο δηάξθεηαο ππξαληίζηαζεο ηνπ δηθηχνπ αγσγψλ.
9.120

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ κεραληθψλ ζπζηεκάησλ απνθνπήο ηεο ππξθαγηάο (fire
damper) πξέπεη λα γίλεηαη ζε δίθηπν αγσγψλ εμαεξηζκνχ ζηηο αθφινπζεο
πεξηπηψζεηο:
9.121

α)
Μέζνδνο 1 (απξνζηάηεπην δίθηπν αγσγψλ): ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
δίθηπν αγσγψλ εμαεξηζκνχ δηαπεξλά ππξάληνρν ηνίρν ή ππξάληνρν δάπεδν
ή νπνηνδήπνηε άιιν ππξάληνρν δηαρσξηζηηθφ·
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β)
Μέζνδνο 2 (δίθηπν αγσγψλ ζε ππξάληνρν εγθηβσηηζκφ): ζε φια ηα
ζεκεία θαηά ηα νπνία ην δίθηπν αγσγψλ εμαεξηζκνχ πεξλά κέζα απφ
ππξάληνρν θξεάηην·
γ)
Μέζνδνο 3 (ππξάληνρν δίθηπν αγσγψλ): ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
δίθηπν αγσγψλ εμαεξηζκνχ δηαπεξλάηαη απφ απξνζηάηεπηε δηαθιάδσζε,
εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή.
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη πάληα ζην επίπεδν ηνπ
ππξάληνρνπ δηαρσξηζηηθνχ, θαη φρη νπνπδήπνηε αιινχ ζηνλ αγσγφ.
9.122

Κάπνηα κεραληθά ζπζηήκαηα απνθνπήο ππξθαγηάο (Fire damper)
ιεηηνπξγνχλ φηαλ ηα δηαπεξάζνπλ θαπηά αέξηα. Γηνγθψλνληαη ή ιεηηνπξγνχλ κε
εχηεθην ζχλδεζκν. Κάπνηα άιια κεραληθά ζπζηήκαηα απνθνπήο ππξθαγηάο /
θαπλνχ ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο
θαη πξνεηδνπνίεζεο.
9.123

Σα κεραληθά ζπζηήκαηα απνθνπήο ππξθαγηάο / θαπλνχ ηείλνπλ λα
αληαπνθξίλνληαη γξεγνξφηεξα εθφζνλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ην ζχζηεκα
ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ν θξχνο θαπλφο, θαηά ηα
αξρηθά ζηάδηα ηεο ππξθαγηάο θαη ν θαπηφο θαπλφο κε ηελ αλάπηπμε ηεο ππξθαγηάο,
δελ πεξλνχλ εθφζνλ ην ζπζηήκαηα απνθνπήο ππξθαγηάο / θαπλνχ είλαη ήδε θιεηζηφ
θαη παξέρεη ππξνπξνζηαζία θαη θαπλνζηεγαλφηεηα.
9.124

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηεο νηθνδνκήο πεξηιακβάλεη θαηάθιηζε,
φπσο μελνδνρεία ή ηδξχκαηα θξνληίδαο, ηα ζπζηήκαηα απνθνπήο ππξθαγηάο /
θαπλνχ πξέπεη λα ελεξγνπνηνχληαη απφ αληρλεπηή θαπλνχ.
9.125

Σα κεραληθά ζπζηήκαηα απνθνπήο ππξθαγηάο / θαπλνχ πνπ
ελεξγνπνηνχληαη κφλν απφ εχηεθηνπο ζπλδέζκνπο δελ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο. Δληνχηνηο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεραληθφ
ζχζηεκα απνθνπήο ππξθαγηάο / θαπλνχ Καηεγνξίαο ES ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη κε
θαηάιιειν ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο.
9.126

Γπάιηλα πζηήκαηα Ππξαληίζηαζεο
Γηαδξνκέο Γηαθπγήο (θιηκαθνζηάζηα, πξνζάιακνη, δηάδξνκνη): ε νηθηζηηθέο
νηθνδνκέο (ηδξχκαηα), λνζειεπηήξηα, ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ θαη ςπραγσγηθνχο
(Κψδηθαο Eurostat 111, 112,113,121 θαη 126-βιέπε Πίλαθεο 28-42, Κεθάιαην 12) ή
νπνηαδήπνηε νηθνδνκή κε έλα θιηκαθνζηάζην, δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη γπάιηλα
ρσξίζκαηα ζε δηαδξνκέο δηαθπγήο (π.ρ. θιηκαθνζηάζηα, πξνζάιακνη, δηάδξνκνη
θηι).
9.127

Γηα άιινπο ηχπνπο ρξήζεο νηθνδνκψλ (Πίλαθεο 38-42, Κεθάιαην 12) νη
νπνίνη εμππεξεηνχληαη κε πεξηζζφηεξα απφ έλα θιηκαθνζηάζην, ν πξνζάιακνο θαη νη
ηνίρνη ηνπ δηαδξφκνπ κπνξεί λα έρνπλ έλα γπάιηλν ζχζηεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα
ηθαλνπνηεί ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξαθάησ παξάγξαθν γηα
ηνπο ηνίρνπο.
9.128
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Σνίρνη: Με κνλσηηθά ππξάληνρα γπάιηλα ρσξίζκαηα κπνξεί λα
ηνπνζεηνχληαη ζε ππξνδηαρσξηζηηθνχο ηνίρνπο δεδνκέλνπ φηη ηθαλνπνηνχλ ηα
παξαθάησ:
9.129

α)

β)

Σα γπάιηλα ρσξίζκαηα πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην δείθηε
ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνπ
ππξνδηακεξίζκαηνο - Κεθάιαην 5 (Κξηηήξηα Αζηνρίαο E-Αθεξαηφηεηα,
κε βάζε ηνλ Πίλαθα 28)·
Σν εκβαδφλ ησλ γπάιηλσλ ρσξηζκάησλ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε έλα
αλψηαην φξην ησλ 10000 cm² ζε νπνηνδήπνηε δσκάηην.
εκείσζε: δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηελ ρξήζε γπάιηλσλ ρσξηζκάησλ ηα
νπνία έρνπλ ειάρηζην δείθηε ππξαληίζηαζεο φπνπ ηθαλνπνηνχληαη θαη ηα
δχν θξηηήξηα αζηνρίαο θαη αθνξνχλ ηελ αθεξαηφηεηα- Δ θαη ππξνκφλσζε-Η
κε βάζε ηνλ Πίλαθα 28.

Οπνηαδήπνηε γπάιηλα ρσξίζκαηα πνπ παξέρνληαη ζε έλα ηνίρν
ππξνδηακεξίζκαηνο πξέπεη λα έρνπλ ηνλ ίδην δείθηε ππξαληίζηαζεο (αθεξαηφηεηα-Δ,
αθηηλνβνιία-W θαη/ή ππξνκφλσζε-Η κε βάζε ηνλ Πίλαθα 28) φπσο ν ηνίρνο
ππξνδηακεξίζκαηνο. Σα γπάιηλα ρσξίζκαηα πξέπεη λα έρνπλ κφληκε, επαλάγλσζηε
ζήκαλζε, ε νπνία δίλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, θαη λα πεξηιακβάλεη ην φλνκα ηνπ
πξντφληνο, ην δείθηε ππξαληίζηαζεο θαη νπνηαδήπνηε δηάηαμε αζθάιεηαο
πξφζθξνπζεο κε βάζε ην EN 12600.
9.130

Δλεξγεηηθά πζηήκαηα Ππξνπξνζηαζίαο
Ππξνζβεζηηθόο Δμνπιηζκόο
Σππηθφο ππξνζβεζηηθφο εμνπιηζκφο ν νπνίνο εγθαζίζηαηαη ζηηο νηθνδνκέο
παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 31 πην θάησ.
9.131
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Πεξηγξαθή

Δπεμήγεζε
α. Ππξνζβεζηήξεο θαη θνπβέξηεο ππξνπξνζηαζίαο .
β. Σπιηθηήξεο λεξνχ
γ. σιήλεο Ππξφζβεζεο:
i.
Ξεξνχ ηχπνπ ζσιήλεο ππξφζβεζεο
ii.
Τγξνχ ηχπνπ ζσιήλεο ππξφζβεζεο

Ππξνζβεζηηθφο
Δμνπιηζκφο

δ. Απηφκαηα θαηαζβεζηηθά ζπζηήκαηα
i.
Καηαηνληζκνχ λεξνχ
ii.
Δθλέθσζεο λεξνχ
iii.
Αδξαλή αεξίσλ,
iv.
Αεξίσλ πδξνγνλαλζξάθσλ,
v.
Αεξνδφι,
vi.
Γηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα,
vii.
Αθξνχ θαη μεξήο ζθφλεο
Πίλαθαο 31: Ππξνζβεζηηθόο Δμνπιηζκόο

Ππξνζβεζηήξεο θαη θνπβέξηεο ππξνπξνζηαζίαο: Οη ζρεδηαζηέο ησλ
νηθνδνκψλ ζα πξέπεη λα πξνλννχλ ηελ εγθαηάζηαζε ππξνζβεζηήξσλ θαη
ππξάληνρσλ θνπβεξηψλ ζηηο νηθνδνκέο ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ππξθαγηάο πνπ
αλακέλεηαη λα εθδεισζεί. Σππηθά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ηνπιάρηζην δχν
ππξνζβεζηήξεο ζε θάζε φξνθν θνληά ζηηο εμφδνπο δηαθπγήο. Οη ππξνζβεζηήξεο
απηνί δελ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεο φπνπ κπνξεί λα κεηψζνπλ ην
πιάηνο ηεο δηαδξνκήο δηαθπγήο.
9.132

Οη ππξνζβεζηήξεο ηνπνζεηνχληαη θνληά ζηηο εμφδνπο δηαθπγήο θαη ζε
απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 30κ. κεηαμχ ηνπο (π.ρ. λα κελ ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα
δηαλχζεη πεξηζζφηεξν απφ 15κ. γηα λα θηάζεη ζε έλα ππξνζβεζηήξα). ε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο νη ππξνζβεζηήξεο κπνξεί λα ηνπνζεηνχληαη ζε θιεηζηά εξκάξηα γηα λα
απνηξέπεηαη ε άζθνπε θαη παξάλνκε ρξήζε ηνπο.
9.133

Δπηπξφζζεηνη ππξνζβεζηήξεο κπνξεί λα ηνπνζεηνχληαη θνληά ζην θίλδπλν ή
ρψξν εθδήισζεο ππξθαγηάο (π.ρ. θνπδίλεο, ιεβεηνζηάζην, δσκάηην ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ θιπ). Δπηπιένλ επηπξφζζεηνη ππξνζβεζηήξεο κπνξεί λα ρξεηάδνληαη
ζε ρψξνπο κε κεγάιν εκβαδφλ (ηππηθά θάζε 200m2 ρξεηάδεηαη έλαο ππξνζβεζηήξαο
θαηεγνξίαο ππξθαγηάο Α).
9.134

Ο ηχπνο θαη ην κέγεζνο ησλ ππξνζβεζηήξσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν
ππξθαγηάο πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί κέζα ζηελ νηθνδνκή.
9.135

Σπιηθηήξεο λεξνύ: Ζ ρξήζε ησλ ηπιηθηήξσλ λεξνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα άηνκα. Οη ηπιηθηήξεο λεξνχ ηνπνζεηνχληαη ζε νηθνδνκέο
αλάινγα κε ηελ ρξήζε, ην εκβαδφλ θαη ην χςνο ηεο, ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ
πξφηππν ΔΝ 671: Μέξνο 1. Σπιηθηήξεο λεξνχ ηνπνζεηνχληαη ζε νηθνδνκέο
ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, θαηαζηεκάησλ, ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, εκπνξηθψλ
9.136
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θέληξσλ, βηνκεραλίεο, απνζήθεο, θηίξηα πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ρψξνπο
ζηάζκεπζεο φηαλ ην χςνο ηεο νηθνδνκήο ππεξβαίλεη ηα 2 επίπεδα ή ην εκβαδφλ
νξφθνπ ππεξβαίλεη ηα 500 η.κ. Γηα νηθνδνκέο γξαθείσλ ηνπνζεηνχληαη ηπιηθηήξεο
λεξνχ φηαλ ην χςνο ηειεπηαίνπ θαηνηθήζηκνπ νξφθνπ ππεξβαίλεη ηα 12 κέηξα απφ ην
επίπεδν πξφζβαζεο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ην εκβαδφλ νξφθνπ
ππεξβαίλεη ηα 2,000 η.κ.
σιήλεο Ππξόζβεζεο: Ξεξνχ θαη πγξνχ ηχπνπ ζσιήλεο ππξφζβεζεο ζα
πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε ηελ βαιβίδα εηζαγσγήο λα κελ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε
πέξαλ ησλ 18κ. απφ ην δεκφζην δξφκν ή πξνθαζνξηζκέλν ρψξν ζηάζκεπζεο
ππξνζβεζηηθνχ νρήκαηνο.
9.137

Ξεξόο ζσιήλαο ππξόζβεζεο:
i.

Οηθνδνκέο κε χςνο θαηνηθήζηκνπ νξφθνπ πέξαλ ησλ 15 κέηξσλ,
πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζσιήλα ππξφζβεζεο μεξνχ ηχπνπ·

ii.

Γηα κνλψξνθα ππφγεηα κε εκβαδφλ πέξαλ ησλ 900 η.κ ή γηα
πνιπψξνθα ππφγεηα πέξαλ ησλ 3κ. ζε βάζνο ζα πξέπεη λα πξνλνείηαη
ζσιήλαο ππξφζβεζεο μεξνχ ηχπνπ.

Τγξόο ζσιήλαο ππξόζβεζεο:
i.

Πξέπεη λα γίλεηαη εγθαηάζηαζε θαη πγξνχ ζσιήλα ππξφζβεζεο ζηηο
νηθνδνκέο κε χςνο πέξαλ ησλ 30κ. απφ ην επίπεδν πξφζβαζεο ηεο
ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο·

ii.

Γηα πνιπψξνθα ππφγεηα πέξαλ ησλ 18κ. ζε βάζνο ζα πξέπεη λα
πξνλνείηαη ζσιήλαο ππξφζβεζεο πγξνχ ηχπνπ.

Οη ζσιήλεο ππξφζβεζεο ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε κηα νηθνδνκή ζχκθσλα κε
ηηο πξφλνηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 8.
9.138

Οη νηθνδνκέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζε πδξνζηφκην ζηα 100m απφ
ηελ νηθνδνκή.
9.139

Απηόκαηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο: ηνλ Πίλαθα 31 θαη ζεκείν δ
παξνπζηάδνληαη ηα δηάθνξα απηφκαηα θαηαζβεζηηθά ζπζηήκαηα πνπ κπνξεί λα
εγθαηαζηαζνχλ ζε κηα νηθνδνκή ψζηε λα πεξηνξίζνπλ ην κέγεζνο θαη ηελ αλάπηπμε
κηαο ππξθαγηάο. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα ζπζηήκαηα ηνπνζεηνχληαη γηα
κεηξηαζκφ θαη κείσζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ ππξθαγηάο.
9.140

Καηαηνληζκόο λεξνύ: Γηα κεηξηαζκφ θαη κείσζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ
ππξθαγηάο ζπζηήλεηαη φπσο ηνπνζεηνχληαη απηφκαηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο
ππξθαγηάο ηχπνπ λεξνχ ζε νηθνδνκέο κε χςνο ηειεησκέλνπ παηψκαηνο νξφθνπ
πάλσ απφ 28 κέηξα θαη ζε ππφγεηνπο νξφθνπο κε βάζνο πέξαλ ησλ 5 κέηξσλ (δχν
επίπεδα). Χζηφζν, ε ζρεδηαζηηθή νκάδα αλακέλεηαη λα κειεηήζεη ηα πιενλεθηήκαηα
ηα νπνία κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαηαηνλεηήξσλ ή άιισλ
απηφκαησλ ζπζηεκάησλ θαηάζβεζεο κέζα ζηελ νηθνδνκή.
9.141
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Έλα απηφκαην ζχζηεκα θαηάζβεζεο ηχπνπ θαηαηνληζκνχ λεξνχ έρεη δχν
ιεηηνπξγίεο:
α) Να αληρλεχζεη κηα ππξθαγηά ζην αξρηθφ ηεο ζηάδην, θαη λα ζεκάλεη
πξνεηδνπνίεζε·
β) Να θαηαλέκεη λεξφ ζηελ πεξηνρή ηεο ππξθαγηάο ψζηε λα πεξηνξίζεη ηελ
επέθηαζε θαη αλάπηπμε ηεο.
9.142

Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζα κπνξνχζαλ λα
ηνπνζεηεζνχλ θεθαιέο θαηαηνληζκνχ „άκεζεο αληαπφθξηζεο‟ φπνπ επηηξέπνπλ ηελ
γξήγνξε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάζβεζεο ακέζσο κεηά πνπ νη θεθαιέο
ζα θηάζνπλ ζηελ ζεξκνθξαζία ελεξγνπνίεζεο ηνπο. Ζ αληαπφθξηζε είλαη πην άκεζε
ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο θεθαιέο φπνπ ζρεδηάδνληαη γηα λα παξέρνπλ θπξίσο
πξνζηαζία ζηελ πεξηνπζία.
9.143

Ο ελδηάκεζνο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη κηα θεθαιή γηα λα θηάζεη ζηε
ζεξκνθξαζία ελεξγνπνίεζεο θαη έθιπζεο ηνπ λεξνχ, εμαξηάηαη απφ ηελ ζεξκηθή
αδξάλεηα ηεο θεθαιήο. Ο βαζκφο ηεο ζεξκηθήο αδξάλεηαο ζηελ θεθαιή
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ επαηζζεζία ηεο. Ζ επαηζζεζία ηεο θεθαιήο θαηαηνληζκνχ
εθθξάδεηαη κε ηνλ Υξνληθφ Γείθηε Αληαπφθξηζεο (Response Time Index) ε νπνία
είλαη κηα ζηαζεξά. Οη θεθαιέο θαηαηνληζκνχ „άκεζεο αληαπφθξηζεο‟ έρνπλ κηα πνιχ
ρακειή ηηκή ηνπ Υξνληθνχ Γείθηε Αληαπφθξηζεο (RTI) φηαλ ζπγθξίλνληαη κε έλα
ζπκβαηηθφ ηχπν θεθαιή. Ζ θεθαιή θαηαηνληζκνχ „άκεζεο αληαπφθξηζεο‟ ζα
αληηδξάζεη πην γξήγνξα ζε κηα ππξθαγηά ιφγσ ηεο ρακειήο ηεο ζεξκηθήο αδξάλεηαο,
αλ θαη ε ζεξκνθξαζία ελεξγνπνίεζεο είλαη ε ίδηα κε ηηο άιιεο θεθαιέο θαηαηνληζκνχ.
9.144

Όπνπ έλα ζχζηεκα θαηάζβεζεο ηχπνπ θαηαηνληζκνχ λεξνχ ζπζηήλεηαη
εηδηθά κέζα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θψδηθα ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη ηνπνζεηείηαη
ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 12845, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζρεηηθήο
ηαμηλφκεζεο θηλδχλνπ ππξθαγηάο.
9.145

Σν δίθηπν θαηαηνληζκνχ λεξνχ πξέπεη γεληθά λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
άιιεο ππεξεζίεο ή άιια ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο.
9.146

ε λνζνθνκεία, ηα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ πξέπεη λα απνηεινχλ
ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη
θεθαιέο θαηαηνληζκνχ „άκεζεο αληαπφθξηζεο‟.
9.147

Σν ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ λεξνχ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη ζε δψλεο (π.ρ.
φξνθν ζε φξνθν) θαη ε θάζε δψλε λα είλαη ελσκέλε κε ην ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο.
9.148

ε πεξίπησζε πνπ ηνπνζεηείηαη απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ λεξνχ γηα
πξνζηαζία νηθνδνκψλ θνηλήο σθέιεηαο ηφηε ην ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα ελσζεί,
θαηφπη αίηεζεο, κε ην θέληξν ειέγρνπ ηεο Αζηπλνκίαο.
9.149
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πζηήκαηα Πξνεηδνπνίεζεο θαη Αλίρλεπζεο Ππξθαγηάο
χζηεκα Πξνεηδνπνίεζεο Ππξθαγηάο: Ζ αλάγθε εγθαηάζηαζεο ελφο
ζπζηήκαηνο πξνεηδνπνίεζεο ζε κηα νηθνδνκή, θαζνξίδεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο
Αξκφδηαο Αξρήο θαη απφ ηα απνηειέζκαηα κηαο εθηίκεζεο θηλδχλνπ ππξφο πνπ
δηελεξγείηαη απφ ηνλ κειεηεηή, ηδηνθηήηε, ελνηθηαζηή θαη ηνπο ρξήζηεο αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε.
9.150

Κχξηνο ζηφρνο ελφο πζηήκαηνο Πξνεηδνπνίεζεο Ππξθαγηάο είλαη λα
εμαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο ηφζν κέζα ζηελ ίδηα ηελ νηθνδνκή
φζν θαη ζε γεηηνληθέο νηθνδνκέο. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κε ηελ έγθαηξε θαη
έγθπξε πξνεηδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ θαη παξεπξηζθνκέλσλ ζε κηα νηθνδνκή, γηα
ελδερφκελν θίλδπλν ππξθαγηάο, ψζηε λα εθθελψζνπλ ην ίδην ή γεηηνληθφ ππνζηαηηθφ
ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ πξηλ νη ζπλζήθεο θαηαζηνχλ επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία ηνπο.
9.151

ε άιιεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απαηηεζεί ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο
πξνεηδνπνίεζεο ππξθαγηάο γηα πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο (απαηηήζεηο απφ ηνλ ίδην ηνλ ηδηνθηήηε, Αξκφδηαο
Αξρήο, αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θ.ιπ.).Ζ παξνρή ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο
ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο ππξθαγηάο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο
φιεο ζηξαηεγηθήο ππξνπξνζηαζίαο ζε κηα νηθνδνκή, ψζηε λα πξνζηαηεπηνχλ νη
ρξήζηεο θαη ε πεξηνπζία απφ κηα ππξθαγηά.
9.152

Όπνπ παξέρεηαη έλα ζχζηεκα πζηήκαηνο Πξνεηδνπνίεζεο θαη Αλίρλεπζεο
Ππξθαγηάο, απηφ πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ζρεδίαζεο θαη
εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ην CEN TS 54: Μέξνο 14: 2004, πζηήκαηα
ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο- Οδεγίεο γηα πξνγξακκαηηζκφ, ζρεδίαζε,
εγθαηάζηαζε, πξνκήζεηα, ρξήζε θαη ζπληήξεζε (Δπξσπατθφο).
9.153

Δπηπιένλ πιεξνθφξεζε φζν αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ
πξνεηδνπνίεζεο θαη αλίρλεπζεο ππξθαγηάο ζχκθσλα κε ην πην πάλσ επξσπατθφ
πξφηππν (ΔΝ 54) παξνπζηάδεηαη ζην Κεθάιαην 13.
9.154

Σύπνη πζηεκάησλ Πξνεηδνπνίεζεο Ππξθαγηάο: ε γεληθέο γξακκέο, είλαη
ζθφπηκν λα εγθαζίζηαηαη θάπνην είδνο πζηήκαηνο Πξνεηδνπνίεζεο Ππξθαγηάο ζε
φιεο ζρεδφλ ηηο νηθνδνκέο. Σα πζηήκαηα Πξνεηδνπνίεζεο Ππξθαγηάο ρσξίδνληαη ζε
δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο:
9.155

o

Υεηξνθίλεηα πζηήκαηα Πξνεηδνπνίεζεο - ζπζηήκαηα ηα νπνία δελ
ρξεηάδνληαη βνεζήκαηα φπσο ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο γηα λα
ιεηηνπξγήζνπλ θαη δηαρσξίδνληαη:




Πξνεηδνπνίεζε ρσξίο ηελ ρξήζε ζπζθεπψλ κε ειεθηξηθή
παξνρή (π.ρ. Κψδσλεο ρεξηνχ)·
Ζιεθηξηθφ ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο κε ζεκεία θιήζεο (π.ρ.
αγγειηήξεο κε θνπηηά πξφθιεζεο ζπλαγεξκνχ) ·
Ζιεθηξνληθφ
ζχζηεκα
πξνεηδνπνίεζεο
κε
θσλεηηθή
επηθνηλσλία, αλαθνηλψζεηο θαη ζεκεία θιήζεο (π.ρ. θνπηηά
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πξφθιεζεο ζπλαγεξκνχ θαη ερνγξαθεκέλα κελχκαηα-Public
Address System).
o

Απηφκαηα πζηήκαηα Πξνεηδνπνίεζεο κε αληρλεπηέο ππξθαγηάο είλαη
ζπζηήκαηα
πνπ
ρξεηάδνληαη
βνεζήκαηα
φπσο
ζπζηήκαηα
ππξαλίρλεπζεο θαη ππξφζβεζεο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ.
i.

Αληρλεπηέο ππξθαγηάο
 Αληρλεπηέο κφλν ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο·
 Αληρλεπηέο ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο θαη γεηηληάδνπζα κε ηηο
νδεχζεηο δηαθπγήο δσκάηηα·
 Αληρλεπηέο ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο, ζηα δσκάηηα
γεηηληάδνπζα κε ηηο νδεχζεηο δηαθπγήο θαη ζε ρψξνπο
ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο·
 Αληρλεπηέο ζε φια ηα δσκάηηα, ρψξνπο θαη νηθνδνκηθά
δηάθελα·
 Αληρλεπηέο πνπ ηνπνζεηνχληαη γηα λα θαιχςνπλ εηδηθνχο
θηλδχλνπο.
ii. Αλίρλεπζε ππξθαγηάο απφ ηηο θεθαιέο θαηαηνληζκνχ λεξνχ
ε απηή ηελ θαηεγνξία ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα αζχξκαηα ζπζηήκαηα
πξνεηδνπνίεζεο θαη αλίρλεπζεο ππξθαγηάο ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη
κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πξνηχπνπ EN54-25.
9.156

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θψδηθα νη δηάθνξνη ηχπνη ησλ
πζηεκάησλ Πξνεηδνπνίεζεο Ππξθαγηάο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 32 πην θάησ.
9.157
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Κψδηθαο

Πεξηγξαθή

Π1

Υεηξνθίλεην
ζχζηεκα
πξνεηδνπνίεζεο

Δπεμήγεζε

α. Ζιεθηξηθφ ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο (π.ρ. αγγειηήξεο) κε ζεκεία
θιήζεο (π.ρ. θνπηηά πξφθιεζεο ζπλαγεξκνχ).
β. Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο κε θσλεηηθή επηθνηλσλία,
αλαθνηλψζεηο θαη ζεκεία θιήζεο (π.ρ. θνπηηά πξφθιεζεο ζπλαγεξκνχ).

α. Απηφλνκνη ή ζε θχθισκα δηθηπσκέλνη αληρλεπηέο νη νπνίνη
ιεηηνπξγνχλ κε καθξάο δηαξθείαο κπαηαξία θαη ηνπνζεηνχληαη ζηηο
νδεχζεηο δηαθπγήο.

Π2

χζηεκα
πξνεηδνπνίεζεο
κε αληρλεπηέο
ππξθαγηάο γηα
θαηνηθίεο

β. Απηφλνκνη ή ζε θχθισκα δηθηπσκέλνη αληρλεπηέο νη νπνίνη
ιεηηνπξγνχλ κε θαλνληθή ειεθηξηθή παξνρή θαη εθεδξηθή κπαηαξία θαη
ηνπνζεηνχληαη ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο.
γ. ε θχθισκα δηθηπσκέλνη αληρλεπηέο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ κε
θαλνληθή ειεθηξηθή παξνρή θαη εθεδξηθή κπαηαξία θαη ηνπνζεηνχληαη
ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο θαη γεηηληάδνπζα κε ηηο νδεχζεηο δηαθπγήο
δσκάηηα.
δ. Απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο κε εθεδξηθή
κπαηαξία θαη αληρλεπηέο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο
θαη γεηηληάδνπζα κε ηηο νδεχζεηο δηαθπγήο δσκάηηα.

Π3

Απηφκαην
ζχζηεκα
πξνεηδνπνίεζεο
(αγγειηήξεο) κε
αληρλεπηέο
ππξθαγηάο

Π4

Απηφκαην
ζχζηεκα
πξνεηδνπνίεζεο
(θσλεηηθή
επηθνηλσλία) κε
αληρλεπηέο
ππξθαγηάο

α. Αληρλεπηέο κφλν ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο.
β. Αληρλεπηέο ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο θαη γεηηληάδνπζα κε ηηο νδεχζεηο
δηαθπγήο δσκάηηα.
γ. Αληρλεπηέο ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο, ζηα δσκάηηα γεηηληάδνπζα κε ηηο
νδεχζεηο δηαθπγήο θαη ζε ρψξνπο ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο.
δ. Αληρλεπηέο ζε φια ηα δσκάηηα, ρψξνπο θαη νηθνδνκηθά δηάθελα.
ε. Αληρλεπηέο πνπ ηνπνζεηνχληαη γηα λα θαιχςνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο.

Πίλαθαο 32: πζηήκαηα Ππξαλίρλεπζεο θαη Πξνεηδνπνίεζεο
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Δγθαηάζηαζε πζηεκάησλ Πξνεηδνπνίεζεο Ππξθαγηάο: Γεληθά ζπζηήλεηαη
φπσο εγθαζίζηαηαη ζε φιεο ηηο νηθνδνκέο θάπνηνπ είδνπο πζηήκαηνο
Πξνεηδνπνίεζεο.
9.158

1. Οηθνδνκέο πνπ δελ ρξεηάδνληαη ύζηεκα Πξνεηδνπνίεζεο
Ππξθαγηάο: Μπνξεί λα κελ ρξεηάδεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο πζηήκαηνο
Πξνεηδνπνίεζεο Ππξθαγηάο ζε κηα νηθνδνκή ε νπνία είλαη κηθξή θαη
κνλψξνθε, απνηειείηαη απφ έλα κφλν ππξνδηακέξηζκα κε αλνηθηφ ρψξν
φπνπ κηα ππξθαγηά ζα κπνξνχζε λα εληνπηζηεί εχθνια απφ ηνπο
παξεπξηζθφκελνπο, ν ξπζκφο εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο πνπ αλακέλεηαη
είλαη αξγφο, ην ππξνζεξκηθφ θνξηίν λα είλαη κηθξφ θαη δελ ππάξρεη
δπλαηφηεηα θαηάθιηζεο αηφκσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ππνζηαηηθφ.
2. Οηθνδνκέο πνπ ρξεηάδνληαη ύζηεκα Πξνεηδνπνίεζεο Ππξθαγηάο:
ηελ ηήιε (11) ησλ Πηλάθσλ 38-42 ζην Κεθάιαην 12 πξνηείλεηε ν ηχπνο
θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνεηδνπνίεζεο ππξθαγηάο
πνπ ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζε κηα νηθνδνκή, αλάινγα κε ηνλ ηχπν
θαη ηελ ρξήζε ηεο. Πξνηξέπεηαη φκσο φπσο ν κειεηεηήο γηα θάζε
ππνζηαηηθφ ην νπνίν ζρεδηάδεη, λα θαζνξίζεη ηνλ ηχπν θαη ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (ζχκθσλα κε ηνλ πην πάλσ πίλαθα)
αλάινγα κε ηα δεδνκέλα ηνπ ππνζηαηηθνχ θαη ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ
ππξφο. Καηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ππξφο ζα πξέπεη λα
αμηνινγνχληαη ηα αθφινπζα ζεκεία απφ ηνλ κειεηεηή ψζηε λα θαηαζηεί
επθνιφηεξε ε απφθαζε ηνπ:
α.

Τπνζηαηηθφ
 Σχπνο θαηαζθεπήο (κπεηφλ, κεηαιιηθφ, μχιηλν θ.ιπ.)·
 Ύςνο θαη φγθνο νηθνδνκήο (πνιπψξνθν, κνλψξνθν θ.ιπ.)·
 Αξηζκφο, κέγεζνο θαη θαηαλνκή ππξνδηακεξηζκάησλ (έλα
ππξνδηακέξηζκα,
πνιιαπιά
ππξνδηακεξίζκαηα,
άιιεο
ηδηνθηεζίεο θ.ιπ.)·
 Πξφζβαζε ζην ππνζηαηηθφ (ρξφλνο αληαπφθξηζεο ηεο
Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο).

β.

Ππξνζεξκηθφ θνξηίν θαη Κίλδπλνο Αλάπηπμεο Ππξθαγηάο
 Πνζφηεηα θαη ηχπνο ππξνζεξκηθνχ θνξηίνπ (θαχζηκν ή άθαπζην
πιηθφ)·
 Καηαλνκή ππξνζεξκηθνχ θνξηίνπ (ζηνηβαγκέλν ζε ξάθηα ή
δηάζπαξην ζην ρψξν)·
 Ρπζκφο Αλάπηπμεο Ππξθαγηάο (αξγφο, κέηξηνο, ηαρχο θαη πνιχ
ηαρχο)·
 Παξαγσγή θαπλνχ απφ ηελ θαχζε (ππξνζεξκηθφ θνξηίνπ πνπ
παξάγεη κεγάιεο ή κηθξέο πνζφηεηεο θαπλνχ θαηά ηελ θαχζε)·
 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επελδχζεηο επηθαλεηψλ (ηαρεία
εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο θαη παξαγσγή θαπλνχ)·

2215

 Αλάπηπμε ππξθαγηάο ζε απφκεξα δσκάηηα ή ρψξνπο πνπ αλ
δελ γίλεη αλίρλεπζε ηεο ππξθαγηάο ζα εγθισβίζεη ηηο δηαδξνκέο
δηαθπγήο
γ.

Παξεπξηζθφκελνη θαη ρξήζε ππνζηαηηθνχ
 Αξηζκφο παξεπξηζθνκέλσλ·
 Κηλεηηθφηεηα θαη θπζηθή θαηάζηαζε παξεπξηζθνκέλσλ ζην
ππνζηαηηθφ (Υξήζηεο πνπ ιακβάλνπλ ηαηξηθή πεξίζαιςε,
ειηθησκέλνη, παηδηά, αζζελείο, άηνκα κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο
θ.ιπ.)·
 Υξήζε ηνπ ππνζηαηηθνχ απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο (γξαθείν,
μελνδνρείν, λνζνθνκείν θ.ιπ.)·
 Γπλαηφηεηα θαηάθιηζεο ζην ππνζηαηηθφ (νηθηζηηθέο κνλάδεο,
μελνδνρεία, γξαθεία θ.ιπ.)·
 Γλσξίδνπλ ηνπο ρψξνπο (εκπνξηθφ θέληξν, ζέαηξα,
θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο θ.ιπ.)·
 Δπίπεδα θσηηζκνχ θαη ήρνπ ζην ππνζηαηηθφ (κππξαξίεο,
θιακπ, αίζνπζεο ζπλαπιηψλ θ.ιπ.)·
 Πνιιαπιή θαη κηθηή ρξήζε ηνπ ππνζηαηηθνχ (θαηαζηήκαηα κε
γξαθεία ή δηακεξίζκαηα θ.ιπ.)

δ.

Γηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ ππξθαγηάο
 Σξφπνο εθθέλσζεο (νιηθή εθθέλσζε ηνπ ππνζηαηηθνχ,
ηκεκαηηθή νξηδφληηα ή θάζεηε εθθέλσζε ζε γεηηνληθά
ππξνδηακεξίζκαηα, ππάξρνπλ νκάδεο ππξαζθάιεηαο θ.ιπ.)·
 Πξνζηαζία μέλεο πεξηνπζίαο θαη ρψξσλ ζηελ ίδηα ή γεηηνληθή
νηθνδνκή·
 Πηζαλφηεηα πξφθιεζεο θαθφβνπισλ ελεξγεηψλ (Δκπξεζκφο,
Σξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο).

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απαηηεζεί ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο
πξνεηδνπνίεζεο θαη ππξαλίρλεπζεο γηα πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο θαη ηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο (απαηηήζεηο απφ ηνλ ίδην ηνλ ηδηνθηήηε,
αξκφδηα αξρή, αζθαιηζηηθή εηαηξεία θ.ιπ.).
9.159

Οηθνδνκέο κηθηήο ρξήζεο - Έλα ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη
πξνεηδνπνίεζεο πξέπεη λα παξέρεηαη ζε νηθνδνκέο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ έλα
αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ρξήζεο. Ο ηχπνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ν βαζκφο
πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο ζηε θχζε ησλ ρξήζεσλ θαη
ζην κέγεζνο ηεο νηθνδνκήο, ηεο γεσκεηξηθήο δηάηαμεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηεο.
9.160
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Φσηηζκόο Έθηαθηεο Αλάγθεο
9.161

Ο θσηηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο:
1. Φσηηζκφο Έθηαθηεο Αλάγθεο Οδεχζεσλ Γηαθπγήο.
i. θσηηζκφ ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο·
ii. θσηηζκφο αλνηθηψλ ρψξσλ·
iii. θσηηζκφο ρψξσλ ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο ή ρψξσλ φπνπ
δηεμάγνληαη επηθίλδπλεο εξγαζίεο.
2. Φσηηζκφο Αζθαιείαο. Ο θσηηζκφο αζθαιείαο παξέρεηαη γηα ηελ
ζπλέρηζε ησλ θαλνληθψλ εξγαζηψλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζηελ
νηθνδνκή, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ή αζηνρίαο ηεο θεληξηθήο παξνρήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

Ο θσηηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο ζε δηαδξνκέο δηαθπγήο πξέπεη λα παξέρεηαη
ζε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 33. Γηα ην ζθνπφ απηνχ
ηνπ πίλαθα ν θσηηζκφο δηαθπγήο ζε έθηαθηε αλάγθε πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηα
αθφινπζα κέξε:
9.162

i. Απξνζδηφξηζηεο δηαδξνκέο δηαθπγήο: αλνηθηέο πεξηνρέο ζε
νηθνδνκέο φπνπ νη δηαδξνκέο δηαθπγήο δελ είλαη
πξνζδηνξηζκέλεο απφ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία·
ii. Πξνζδηνξηζκέλεο δηαδξνκέο δηαθπγήο: δηαδξνκέο, φπσο είλαη νη
έμνδνη, δηάδξνκνη θαη θιηκαθνζηάζηα δηαθπγήο, κέζα απφ ηα
νπνία ή θαηά κήθνο ησλ νπνίσλ, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα
δηαθηλεζνχλ άηνκα ψζηε λα θηάζνπλ ζηελ ηειηθή έμνδν απφ ηελ
νηθνδνκή·
iii. Δμσηεξηθέο δηαδξνκέο δηαθπγήο: ηκήκαηα κηαο εμσηεξηθήο
δηαδξνκήο δηαθπγήο κεηά ηελ ηειηθή έμνδν, γεγνλφο πνπ
απαηηείηαη γηα άηνκα ψζηε λα θηάζνπλ ζε έλα αζθαιέο κέξνο.
Υξήζε ηεο νηθνδνκήο
ή κέξνο ηεο

Σκήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη θσηηζκό έθηαθηεο αλάγθεο

Γηακεξίζκαηα

Πξνζδηνξηζκέλεο δηαδξνκέο δηαθπγήο

Οηθηζηηθέο Οηθνδνκέο
(ζπιινγηθέο)
Άιιεο Οηθηζηηθέο Οηθνδνκέο
Γξαθεία
Καηαζηήκαηα

Πξνζδηνξηζκέλεο δηαδξνκέο δηαθπγήο, αίζνπζεο λνζειείαο θαη
ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, βνεζεηηθνί ρψξνη, απνρσξεηήξηα, θνπδίλεο
θαη άιια θαηνηθήζηκα δσκάηηα κε εκβαδφλ κεγαιχηεξν απφ 30 η.κ.
Πξνζδηνξηζκέλεο δηαδξνκέο δηαθπγήο, δσκάηηα θαηάθιηζεο, ρψξνη
ζπλάζξνηζεο, θνπδίλεο θαη άιια θαηνηθήζηκα δσκάηηα κε εκβαδφλ
κεγαιχηεξν απφ 30 η.κ.
Πξνζδηνξηζκέλεο δηαδξνκέο δηαθπγήο
Πξνζδηνξηζκέλεο θαη απξνζδηφξηζηεο δηαδξνκέο δηαθπγήο*
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Δκπνξηθφ Κέληξν
Υψξνη πλάζξνηζεο Κνηλνχ

Πξνζδηνξηζκέλεο θαη απξνζδηφξηζηεο δηαδξνκέο δηαθπγήο κέζα
ζηα ίδηα ηα θαηαζηήκαηα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ θέληξνπ.
Πξνζδηνξηζκέλεο θαη απξνζδηφξηζηεο δηαδξνκέο δηαθπγήο**

Βηνκεραλίεο

Πξνζδηνξηζκέλεο δηαδξνκέο δηαθπγήο

Απνζήθεο

Πξνζδηνξηζκέλεο δηαδξνκέο δηαθπγήο

Άιιεο κε-Οηθηζηηθέο
Οηθνδνκέο
Άιιε ρξήζε εθηφο απφ
θαηνηθίεο

Πξνζδηνξηζκέλεο δηαδξνκέο δηαθπγήο, θνηλφρξεζηνί ρψξνη θαη
άιια θαηνηθήζηκα δσκάηηα κε εκβαδφλ κεγαιχηεξν απφ 30 η.κ.
Γσκάηην γελλήηξηαο, ειεθηξνζηάζηα, ιεβεηνζηάζηα, κεραλνζηάζηα,
απνζήθεο εχθιεθησλ θαη θαχζηκσλ πιηθψλ θαη δσκάηηα κε
εθεδξηθέο κπαηαξίεο

Δμσηεξηθέο δηαδξνκέο δηαθπγήο*** φπνπ ρξεηάδεηαη
* εθηφο απφ ηζφγεηα θαηαζηήκαηα φπνπ ν ρψξνο πσιήζεσλ είλαη κηθξφηεξνο απφ 100η.κ. θαη ε
κέγηζηε απφζηαζε κέρξη ηελ έμνδν δηαθπγήο είλαη 15κ.
** εθηφο απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο αλνηθηνχο ζηελ κηα πιεπξά φπνπ παξέρεηαη θπζηθφο θσηηζκφο
ησλ δηαδξνκψλ δηαθπγήο (ζηάδηα, ακθηζέαηξα) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο
κφλν; θαη εθηφο απφ απνρσξεηήξηα κε εκβαδφλ κηθξφηεξν απφ 8 η.κ.
***εθηφο φπνπ ππάξρεη θπζηθφο εμσηεξηθφο θσηηζκφο ή παξέρεηαη απφ δεκφζηα ή αλεμάξηεηε πεγή
ελέξγεηαο
Πίλαθαο 33: Παξνρή θσηηζκνύ δηαθπγήο ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο

Σνπνζέηεζε Φσηηζηηθώλ Έθηαθηεο Αλάγθεο θαη Δπίπεδα Φσηηζκνύ: Ζ
αζθαιήο κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ θαηά κήθνο ησλ δηαδξνκψλ δηαθπγήο, πξνο θαη
κέζα απφ ηηο εμφδνπο, εμαξηάηαη απφ ηνλ θσηηζκφ απηψλ ησλ δηαδξνκψλ θαη ηελ
ηθαλφηεηα ησλ ρξεζηψλ λα δνπλ ηνπο θηλδχλνπο. Δπαξθήο ηερληθφο θσηηζκφο πξέπεη
λα παξέρεηαη ζε φιεο ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δηαδξνκήο δηαθπγήο,
εμαηξνχκελεο ηεο πεξίπησζεο φπνπ ππάξρεη επαξθήο θσηηζκφο θαη ε νηθνδνκή
ρξεζηκνπνηείηαη κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο (βιέπε Γηάγξακκα 61).
9.163

Φσηηζηηθά έθηαθηεο αλάγθεο ηνπνζεηνχληαη ζηνπο αθφινπζνπο ρψξνπο:
α) Γηαδξνκέο Γηαθπγήο
πγθεθξηκέλεο Θέζεηο Φσηηζηηθψλ Έθηαθηεο Αλάγθεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη:
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ε φιεο εμφδνπο δηαθπγήο

εκάλζεσλ Αζθαιείαο θαη
Οδεχζεσλ δηαθπγήο

Δμσηεξηθά ησλ ηειηθψλ εμφδσλ δηαθπγήο

Γίπια απφ ζθάιεο ψζηε λα
θσηίδνληαη φιεο νη βαζκίδεο

Αιιαγή θαηεχζπλζε δηαθπγήο ή
δηαθίλεζεο

Γίπια απφ θνπηηά πξψησλ βνεζεηψλ

ε θάζε δηαζηαχξσζε
ε ζεκεία ππξνζβεζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη
δηαδξφκσλ δηαθπγήο ή
ζεκείσλ θιήζεο ζπλαγεξκνχ ππξθαγηάο.
δηαθίλεζεο
εκείσζε: Γίπια ζεκαίλεη κηα νξηδφληηα απφζηαζε κηθξφηεξε ή ίζε κε 2 κέηξσλ.
Γίπια απφ επίπεδα ηα νπνία
έρνπλ πςνκεηξηθή δηαθνξά

Γηάγξακκα 61: Θέζεηο θσηηζηηθώλ έθηαθηεο αλάγθεο

β) ε αλνηθηνχο ρψξνπο – Υψξνη κε εκβαδφλ πέξαλ ησλ 60 ηεηξαγσληθψλ
κέηξσλ, αλνηθηνί ρψξνη φπνπ πεξλά δηακέζνπ ηνπο κηα δηαδξνκή δηαθπγήο
θαη επηθίλδπλνη ρψξνη (π.ρ. ρεκηθφ εξγαζηήξην θιπ).
γ) Υψξνη ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο ή ρψξνη φπνπ δηεμάγνληαη
επηθίλδπλεο εξγαζίεο (βιέπε Κεθάιαην 2 γηα νξηζκφ. Υψξνη κεηαζρεκαηηζηψλ,
ειεθηξνζηάζηα θαη ζπζθεπψλ ειεθηξηθήο ζχλδεζεο, κεγάιεο εκπνξηθέο
θνπδίλεο, δσκάηηα πνπ γίλεηαη ρξήζε γπκλήο θιφγαο, ιεβεηνζηάζηα,
απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαπζίκσλ θαη άιισλ εμαηξεηηθά εχθιεθησλ νπζηψλ,
ρψξνη ρξήζεο θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο θαη ρψξνη κε κεγάιε πηζαλφηεηα
λα παξνπζηάζνπλ εχθιεθηεο αλαζπκηάζεηο ζηελ αηκφζθαηξα.).
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δ) Δπηπξφζζεηα απφ ηηο πην ζέζεηο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θσηηζηηθά
έθηαθηεο αλάγθεο ζε:
i.
Βαγφληα αλειθπζηήξσλ·
ii.
Απνρσξεηήξηα ή άιινη παξφκνηνη ρψξνη φπνπ ην εκβαδφλ ηνπο
ππεξβαίλεη ηα 8 ηεηξαγσληθά κέηξα·
iii.
Κηλνχκελεο ζθάιεο (escalators)·
iv.
Γσκάηηα κε πίλαθεο ειέγρνπ, ειεθηξνζηάζηα, κεραλνζηάζηα, δσκάηηα
γελλεηξηψλ·
v.
Γηαδξνκέο δηαθίλεζεο ή δηαθπγήο ζε θαιπκκέλνπο ρψξνπο
ζηάζκεπζεο
Δπίπεδα θσηηζκνύ: Όζν αθνξά ην επίπεδν θσηηζκνχ απαηηνχληαη ηα
αθφινπζα ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ1838:
9.164

α) Γηαδξνκέο Γηαθπγήο - 1 lux θαηά κήθνο ηεο θεληξηθή γξακκήο ησλ
δηαδξνκψλ δηαθπγήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ κε εκπφδηα φπσο ηα
ηξφιετ ζε μελνδνρεία. Σν πξφηππν ΔΝ50172 ζπζηήλεη φπσο
ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα θσηηζηηθά ζψκαηα ρακειήο ηζρχνο παξά
ιηγφηεξα ζψκαηα πςειήο ηζρχνο·
β) Αλνηθηνί ρψξνη – 0.5 lux ζε ρψξνπο κε εκβαδφλ πέξαλ ησλ 60
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, ζε αλνηθηνχο ρψξνπο φπνπ πεξλά δηακέζνπ ηνπο κηα
δηαδξνκή δηαθπγήο θαη επηθίλδπλσλ ρψξσλ (π.ρ. ρεκηθφ εξγαζηήξην θ.ιπ.)·
γ) Υψξνη ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο (βιέπε Κεθάιαην 2 γηα νξηζκφ) ή
ρψξνη φπνπ δηεμάγνληαη επηθίλδπλεο εξγαζίεο – Όρη ιηγφηεξν απφ 10% ηνπ
θαλνληθνχ θσηηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, ή 15 lux, φπνηα απφ ηηο δχν
ηηκέο είλαη ε κεγαιχηεξε. Σν επίπεδν θσηηζκνχ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη εληφο
ησλ 0.5 δεπηεξνιέπησλ θαη λα ζπλερίζεη λα θσηίδεη ην ρψξν φπνπ
εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ν θίλδπλνο.
ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θαλνληθνχ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ, απαηηείηαη
φπσο ππάξρεη θσηηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο. Απαηηείηαη θσηηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο
γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε παξνρή θσηηζκνχ γίλεηαη άκεζα, απηφκαηα θαη γηα
θαηάιιειε ρξνληθή δηάξθεηα φηαλ ν θαλνληθφο θσηηζκφο αζηνρήζεη. Ο θσηηζκφο
έθηαθηεο αλάγθεο απαηηείηαη φηαλ ππάξμεη νινθιεξσηηθή ή ηνπηθή δηαθνπή ηεο
παξνρήο ξεχκαηνο γηα ηνλ θαλνληθφ θσηηζκφ ηεο νηθνδνκήο.
9.165

ε ρψξνπο φπνπ ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο ησλ 15 δεπηεξνιέπησλ, ησλ
θσηηζηηθψλ έθηαθηεο αλάγθεο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί επηθίλδπλνο (γηα παξάδεηγκα
θιηκαθνζηάζηα), ηφηε πξέπεη λα παξέρεηαη θσηηζκφο απφ εθεδξηθή κπαηαξία
δίλνληαο έλα ηππηθφ ρξφλν αληαπφθξηζεο κέζα ζε 0.5 δεπηεξφιεπην θαη κε ειάρηζηε
ρξνληθή δηάξθεηα ηξηψλ σξψλ.
9.166

Παξφιν πνπ ηα πεξηζζφηεξα ππνζηαηηθά κπνξεί λα εθθελσζνχλ ζε ιηγφηεξν
απφ 10 ιεπηά ηα θσηηζηηθά έθηαθηεο αλάγθεο παξέρνπλ θσηηζκφ γηα ηξεηο ψξεο.
Απηφ παξέρεη έλα επηπιένλ επίπεδν αζθάιεηαο, θαζψο θαη παξνρή θσηηζκνχ γηα
άιιεο πεξηπηψζεηο εθηφο ππξθαγηάο.
9.167
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Σν πξφηππν EN1838 παξέρεη νδεγίεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ
θσηηζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο.
9.168

εκάλζεηο
Απαηηνχληαη ζε φιεο ηηο νηθνδνκέο (εθηφο απφ αλεμάξηεηεο θαηνηθίεο)
ζεκάλζεηο νη νπνίεο δείρλνπλ ηηο δηαδξνκέο δηαθπγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζπξψλ θαη εμφδσλ νη νπνίεο παξέρνπλ πξφζβαζε ζηα κέζα δηαθπγήο. Οη ζεκάλζεηο
πξέπεη λα θσηίδνληαη απφ θπζηθφ θσο, ηερλεηφ θσηηζκφ ή κέζα απφ θσηηζκφ
έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο θξηζεί θαηάιιειν, ψζηε λα είλαη εκθαλήο θαη επδηάθξηηεο
απφ ηνπο ρξήζηεο κηαο νηθνδνκήο.
9.169

εκάλζεηο πξέπεη επίζεο λα παξέρνληαη γηα λα ππνδεηθλχνπλ ηελ ζέζε ηνπ
εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο θαη ησλ ζεκείσλ θιήζεο ηνπ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο
πξνεηδνπνίεζεο, φπνπ απηά παξέρνληαη.
9.170

εκάλζεηο παξέρνληαη επίζεο ζηηο ππξάληνρεο ζχξεο θαη ζηελ αλαγλψξηζε
επηθίλδπλσλ ζπλζεθψλ (π.ρ. θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο, εχθιεθηα πγξά ή αέξηα θιπ).
9.171

Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζεκάλζεσλ αζθαιείαο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε εζληθά
πξφηππα ή ην πξφηππν ISO 3864 Part 1 2002.
9.172

ύζηεκα Απαγσγήο Καπλνύ
Έλα ζχζηεκα απαγσγήο θαπλνχ κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο, ελψ
κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί γηα λα εμππεξεηήζεη δηάθνξνπο ζθνπνχο. Απηνί
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 34.
9.173

Πεξηγξαθή
α

χζηεκα θαζαξηζκνχ ηνπ
θαπλνχ

β

χζηεκα ειέγρνπ ηνπ
θαπλνχ γηα ιφγνπο
εθθέλσζεο

Δπεμήγεζε
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

γ

χζηεκα ειέγρνπ ηνπ
θαπλνχ γηα ιφγνπο
θαηάζβεζεο

2.
3.
4.

Φπζηθφ
Μεραληθφ
Τβξηδηθφ
χζηεκα απαγσγήο θαπλνχ θαη
ζεξκνθξαζίαο
χζηεκα δηάιπζεο ηνπ θαπλνχ
χζηεκα δηαθνξηθήο πίεζεο (Differential
pressure)
χζηεκα απαγσγήο θαπλνχ θαη
ζεξκνθξαζίαο
χζηεκα δηάιπζεο ηνπ θαπλνχ
χζηεκα δηαθνξηθήο πίεζεο (Differential
pressure)
χζηεκα κε πξνσζεηηθνχο αλεκηζηήξεο
(Impulse fans)
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δ

χζηεκα ειέγρνπ ηεο
ζεξκνθξαζίαο

1. χζηεκα απαγσγήο θαπλνχ θαη
ζεξκνθξαζίαο
2. χζηεκα δηάιπζεο ηνπ θαπλνχ

Πίλαθαο 34: πζηήκαηα Απαγσγήο Καπλνύ

ύζηεκα θαζαξηζκνύ ηνπ θαπλνύ: Έλα ζχζηεκα θαζαξηζκνχ ηνπ θαπλνχ
ππξθαγηάο πξέπεη λα πξνλνείηαη γηα φιεο ηηο νηθνδνκέο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη
θάπνην ζχζηεκα πνπ λα θαζαξίδεη ηνλ θαπλφ θαηά ηελ δηάξθεηα αιιά θαη κεηά απφ
κηα ππξθαγηά. Σππηθά απηφ ην ζχζηεκα κπνξεί λα απνηειείηαη απφ αλνηγφκελα
παξάζπξα θαη εμσηεξηθέο πφξηεο, αιιά ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη
κεραληθά ζπζηήκαηα απαγσγήο ηνπ θαπλνχ. Κάησ απφ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο δε
ρξεηάδεηαη ηα κεραληθά ζπζηήκαηα θαη ηα εμαξηήκαηα λα έρνπλ ππξαληνρή γηα λα
εθηειέζνπλ απηή ηε ιεηηνπξγία, παξ‟ φιν πνπ κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα
ρξεηάδνληαη ππξνπξνζηαζία γηα
άιινπο ιφγνπο φπσο ηε δηαηήξεζε ηεο
ππξνδηακεξηζκαηνπνίεζεο. Δθεδξηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη εμαξηήκαηα δελ είλαη
απαξαίηεηα γηα ην ζχζηεκα θαζαξηζκνχ ηνπ θαπλνχ ππξθαγηάο.
9.174

ε έλα θηίξην πνιιαπιήο ρξήζεο, θάζε μερσξηζηφο ηχπνο ρξήζεο ζα πξέπεη
λα κπνξεί λα θαζαξίζεη ηνλ θαπλφ ρσξίο λα επεξεάδεη άιινπο ηχπνπο ρξήζεο (π.ρ.
δηαθνξεηηθέο ηδηνθηεζίεο).
9.175

ύζηεκα ειέγρνπ ηνπ θαπλνύ γηα ιόγνπο εθθέλσζεο: πζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ
θαπλνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηηο δηαδξνκέο δηαθπγήο
απφ ηνλ θαπλφ γηα ιφγνπο εθθέλσζεο, εηδηθφηεξα φηαλ ν ρξφλνο εθθέλσζεο απμεζεί
ζε κηα νηθνδνκή. Απηά ηα ζπζηήκαηα αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο
θαη πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη κε ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία θαη
πιενλαζκφ γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζε επείγνπζεο
πεξηπηψζεηο.
9.176

ύζηεκα ειέγρνπ ηνπ θαπλνύ γηα ιόγνπο θαηάζβεζεο: Οη πξφλνηεο γηα ην
ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ θαπλνχ γηα ιφγνπο θαηάζβεζεο είλαη πην ειαζηηθέο ζε ζρέζε
κε ην ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ θαπλνχ γηα ιφγνπο εθθέλσζεο. Ο ιφγνο είλαη φηη νη
ππξνζβέζηεο θέξνπλ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ θαη θηλνχληαη κε κάληθεο. ηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη ππξνζβέζηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα αμηνινγήζνπλ ηνλ
θίλδπλν πνπ αθνξά ηελ είζνδφ ηνπο ζε έλα θηίξην ή κέξνο ηνπ θηηξίνπ, έηζη εάλ έλα
ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ηνπ θαπλνχ δελ δνπιεχεη ηφηε κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ λα
απνζπξζνχλ ή λα επέκβνπλ απφ κηα πην αζθαιή είζνδν. Απηφ δελ ηζρχεη γηα ηνπο
παξεπξηζθφκελνπο πνπ πξνζπαζνχλ λα δηαθχγνπλ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ζηελ
νηθνδνκή.
9.177

Ζ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο θαηάζβεζεο ηχπνπ θαηαηνληζκνχ λεξνχ
κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ θαπλνχ. Δάλ
εγθαηαζηαζεί έλα εηδηθά ζρεδηαζκέλν απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ λεξνχ,
ππάξρεη κηθξφηεξε αλάγθε γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηνπ θαπλνχ
κε επηπξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά. Αληηζέησο εάλ δελ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν
απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ λεξνχ ην ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ θαπλνχ πξέπεη λα
9.178

2222

εγθαηαζηαζεί κε πξνζηαηεπκέλα κέξε, επηπξφζζεην εμνπιηζκφ θαη εθεδξηθέο πεγέο
ελέξγεηαο.
ύζηεκα ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο: Σα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ θαπλνχ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα κεηψζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζηξψκαηνο
θαπλνχ ψζηε λα πξνζηαηεπζεί ην πιαίζην πνπ πεξηθιείεη ηνλ θαπλφ. Ζ πην ζπρλή
εθαξκνγή απηήο ηεο ηερληθήο είλαη ε πξνζηαζία ησλ κε ππξάληνρσλ γπαιηψλ
(laminated toughened glass, ην νπνίν είλαη αλζεθηηθφ ζε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 200
0
C) πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε νηθνδνκή κε αίζξην.
9.179

Σύπνη πζηεκάησλ Απαγσγήο Καπλνύ: Όηαλ ε ππξθαγηά δελ πεξηνξίδεηαη
απφ άιια ελεξγεηηθά ή παζεηηθά ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο (θαηαηνλεηήξεο,
ππξνδηακεξηζκαηνπνίεζε θιπ), ν ζρεδηαζκφο κηαο νηθνδνκήο κπνξεί λα απαηηεί
επηπξφζζεην εμαεξηζκφ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνχ θαη ηεο ζεξκφηεηαο πνπ
πξνθαινχληαη απφ ηε ππξθαγηά. Αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή, απηφ κπνξεί λα
βνεζήζεη ηηο δηαδξνκέο θαη εμφδνπο δηαθπγήο, λα βνεζήζεη ηηο ελέξγεηεο
θαηαπνιέκεζεο ηεο ππξθαγηάο, ηελ πξνζηαζία ηνπ δνκηθνχ πιαηζίνπ ή έλα
ζπλδπαζκφ ησλ πην πάλσ.
9.180

Ο ζρεδηαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ θαπλνχ θαη ζεξκφηεηαο
ρξεηάδεηαη λα ιάβεη ππφςε ηφζν ηελ απαγσγή ηνπ θαπλνχ φζν θαη ηελ παξνρή αέξα
αληηθαηάζηαζεο.
9.181

Ζ απαγσγή θαπλνχ θαη ε παξνρή αέξα κπνξνχλ λα δηνρεηεπηνχλ απφ
θπζηθά ή κεραληθά κέζα, ή απφ έλα ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν.
9.182

Ο έιεγρνο ηνπ θαπλνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θξαηήζεη ηνλ θαπλφ
καθξηά απφ πξνθαζνξηζκέλεο ππξνπξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (π.ρ. θιηκαθνζηάζηα
θαη δηαδξφκνπο), λα δηαιχζεη θαη θαζαξίζεη ηνλ θαπλφ απφ έλα ρψξν (π.ρ. ρψξνπο
ζηάζκεπζεο ή απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο), ή γηα λα δηαρεηξηζηεί ηνλ θαπλφ κέζα ζε έλα
ρψξν (π,ρ. έλα αίζξην) έηζη ψζηε ε δηαθπγή θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο λα
αληηκεησπηζηνχλ κε αζθάιεηα. Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη θαζνδήγεζε γηα ην
ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηνπ θαπλνχ είλαη δηαζέζηκεο ζε δηάθνξεο εθδψζεηο,
φπσο γηα παξάδεηγκα Klote & Milke - Principles of Smoke Management 2002 θαη
Morgan et al - Design methodologies for smoke and heat exhaust ventilation 1999.
9.183

Ζ πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ φπσο ηα θιηκαθνζηάζηα θαη νη
δηάδξνκνη δηαθπγήο κπνξεί λα επηηεπρζεί δηαηεξψληαο απηνχο ηνπο ρψξνπο ζε
ζρεηηθά ςειφηεξε πίεζε
απφ ηηο πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ άκεζα (κε
ππξνπξνζηαηεπκέλεο). πζηήκαηα ζπκπίεζεο κπνξεί επίζεο λα είλαη απαξαίηεηα
γηα λα επηηεπρζεί ζπγθεθξηκέλνο βαζκφο ξνήο αέξα κέζσ αλνηρηψλ ζπξψλ (π.ρ.
κέζα ζε ππξνπξνζηαηεπκέλα θιηκαθνζηάζηα), ψζηε λα δηαηεξεζεί ε ππξνπξνζηαζία
ελψ πξνζπαζεί ν θφζκνο λα δηαθχγεη. πζηήκαηα γηα ηελ απφηνκε πηψζε ηεο
πίεζεο εθαξκφδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο βαζηθά ηελ ίδηα αξρή φπνπ ν ρψξνο
δηαηεξείηαη ζε ζρεηηθά ρακειφηεξε πίεζε απφ ηνλ ππξνπξνζηαηεπκέλν ρψξν πνπ
γεηηληάδεη άκεζα. Λεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ην ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ κε δηαθνξηθή
πίεζε δίλνληαη ζην: EN 12101 Smoke and heat control systems Part 6:2005
Specification for pressure differential systems.
9.184
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ε κεγάινπο ρψξνπο θπθινθνξίαο φπσο έλα αίζξην, εκπνξηθφ θέληξν ή
απνζήθε, ν έιεγρνο ηνπ θαπλνχ παξέρεηαη απφ έλα ζχζηεκα απαγσγήο θαπλνχ θαη
ζεξκφηεηαο. Ο δεζηφο θαπλφο καδεχεηαη θαη εμαεξίδεηαη ζην επίπεδν ηεο νξνθήο κε
βάζηκεο ζπλζήθεο λα δηαηεξνχληαη θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ θαπλνχ φπνπ νη έμνδνη
δηαθπγήο θαη ε πξφζβαζε γηα θαηαπνιέκεζε ηεο θσηηάο κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ. Ζ παξνρή επηπξφζζεηνπ αέξα είλαη ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζρεδηαζκφ καδί κε ην αλάινγν κέγεζνο ηνπ ζπζηήκαηνο
εμαεξηζκνχ ηνπ θαπλνχ. Φπζηθνί ή κεραληθνί αλεκηζηήξεο εμαεξηζκνχ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε ην ηειεπηαίν λα απαηηείηαη γηα παξάδεηγκα, αλ επηπηψζεηο απφ
εμσηεξηθφ θαπλφ είλαη πηζαλφλ λα εκπνδίδνπλ ηε δίνδν ηνπ θαπλνχ. Ζ ζπγθξάηεζε
ηνπ θαπλνχ απφ θπζηθά εκπφδηα κπνξεί λα απαηηεί γηα παξάδεηγκα ηε ρξήζε
θνπξηηλψλ θαπλνχ γηα ηε δεκηνπξγία δεμακελψλ θαπλνχ.
9.185

Αλειθπζηήξεο
Όζνλ αθνξά
αλειθπζηήξσλ:
9.186

ηα

ζέκαηα

ππξνπξνζηαζίαο

ππάξρνπλ

δχν

είδε

o

Αλειθπζηήξαο εθθέλσζεο – Αλειθπζηήξαο πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθθέλσζε αηφκσλ κε πεξηνξηζκέλε
θηλεηηθφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ππξθαγηάο·

o

Αλειθπζηήξαο ππξφζβεζεο – Αλειθπζηήξαο ζρεδηαζκέλνο λα παξέρεη
επηπξφζζεηε ππξνπξνζηαζία, κε ζπζηήκαηα ειέγρνπ πνπ επηηξέπνπλ
ηε ρξήζε ηνπ απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ππξφζβεζεο.

Οη αλειθπζηήξεο εθθέλσζεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ λννπκέλνπ
φηη ηα αθφινπζα κέηξα εμαζθαιίδνληαη:
9.187





Γελ είλαη δπλαηφ λα εγθισβηζηνχλ άηνκα κέζα ζηνλ αλειθπζηήξα ζε
πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο ιφγν ππξθαγηάο·
Γελ είλαη δπλαηφ ν αλειθπζηήξαο λα εθθελψζεη άηνκα ζηνλ φξνθν ή πεξηνρή
πνπ ππάξρεη ππξθαγηά θαη θαπλφο·
Οη αλειθπζηήξεο κπνξνχλ λα εθθελψζνπλ ηνπο ρξήζηεο ηεο νηθνδνκήο ζε
ινγηθά ρξνληθά πιαίζηα.

Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αλειθπζηήξεο εθθέλσζεο παξνπζηάδνληαη ζην
πξφηππν EN 81-76.
9.188

ε νηθνδνκέο κε χςνο θαηνηθήζηκνπ ππέξγεηνπ νξφθνπ πέξαλ ησλ 21κ. θαη
ππφγεηνπ νξφθνπ πέξαλ ησλ 10κ. απφ ην ζεκείν πξφζβαζεο ηεο ππξνζβεζηηθήο
ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη αλειθπζηήξεο ππξφζβεζεο. Οη
αλειθπζηήξεο απηνί ζα πξέπεη:
9.189
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Να έρνπλ πξνζηαηεπφκελε ειεθηξηθή παξνρή θαη ην ειεθηξηθφ θχθισκα ηνπ
αλειθπζηήξα λα είλαη αλεμάξηεην απφ απηφ ηεο νηθνδνκήο.
Να δηαζέηε ειεγρφκελν ζχζηεκα δηαθφπηε (ρξήζεο ησλ ρεηξηζηεξίσλ
αλειθπζηήξα εληφο θαη εθηφο ηνπ ζαιάκνπ απφ ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία).
Πξνζηαζία ηνπ αλειθπζηήξα απφ ην λεξφ ππξφζβεζεο.

Ο ζάιακνο ηνπ αλειθπζηήξα ππξφζβεζεο πξέπεη λα έρεη ειάρηζηεο
εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 1100x1400mm θαη λα κεηαθέξεη ειάρηζην θνξηίν 630 θηιά. Σν
ειάρηζην θαζαξφ πιάηνο αλνίγκαηνο ησλ ζπξψλ ηνπ αλειθπζηήξα λα είλαη 800mm.
9.190

Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ππξφζβεζεο παξνπζηάδνληαη ζην
πξφηππν EN 81-72.
9.191

Ζιεθηξηθή Παξνρή Έθηαθηεο Αλάγθεο
Οη ειεθηξηθέο παξνρέο έθηαθηεο αλάγθεο κπνξεί λα ρσξηζηνχλ ζηα
παξαθάησ είδε:
9.192

Γελλήηξηα·
Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη (π.ρ. αληιίεο πεηξειαίνπ, θηλεηή παξνρή απφ
δεπηεξεχνληα κεηαζρεκαηηζηή) ·
o Κεληξηθή παξνρή απφ κπαηαξίεο·
o Σνπηθή παξνρή απφ κπαηαξίεο
o
o

Σα ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο ηα νπνία ρξεηάδνληαη ειεθηξηθή παξνρή γηα
λα ιεηηνπξγήζνπλ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ε ειεθηξηθή
ηνπο παξνρή απφ ηελ επίδξαζε ηεο ππξθαγηάο θαη ηηο ελέξγεηεο ππξφζβεζεο κε
ζπζηήκαηα ρξήζεο λεξνχ.
9.193

Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο φπσο θσηηζκφο έθηαθηεο
αλάγθεο θαη ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο κπνξεί λα εμππεξεηεζνχλ
κε εθεδξηθέο κπαηαξίεο ελψ ζπζηήκαηα αλειθπζηήξσλ εθθέλσζεο ή ππξφζβεζεο
θαη ζπζηήκαηα απαγσγήο θαπλνχ κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ εθεδξηθή γελλήηξηα ή
ελαιιαθηηθή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
9.194

Καηαζθεπή, Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε
Ζ επηινγή ησλ ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο απφ ηνπο κειεηεηέο, θαη
θαηαζθεπαζηέο ζπκπεξηιακβάλεη έλα αξηζκφ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο:
9.195





Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην πφζν ζπρλά ην ζχζηεκα ή
εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε·
Κφζηνο θαη απαηηήζεηο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ν αλάινγνο δείθηεο ππξαληίζηαζεο θαη ππξνπξνζηαζίαο·
Πξφζβαζε ζε πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο θχθινπ δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο·
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πλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο πγξαζία,
ηήμε-πήμε, κεηαθηλήζεηο θαη αληίμνεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο·
Δπίδνζε θαη απφδνζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.

Όια ηα κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ κηαο νηθνδνκήο καδί κε ην
πξνζσπηθφ (θιεηδί ζηελ πξνκεζεπηηθή αιπζίδα ησλ ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο)
πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια πιεξνθνξεκέλνη γηα ηελ θηινζνθία ηεο Ππξνπξνζηαζίαο
έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη πξνδηαγξαθέο θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ
ππξνπξνζηαζίαο. Ο ζπληνληζκφο ησλ ζρεδηαζηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ απφ θνηλνχ
κε ηελ επνπηεία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ φζν αθνξά ηα ζπζηήκαηα
ππξνπξνζηαζίαο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή.
9.196

Όπνπ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο πξνζθέξνληαη
απφ πξνκεζεπηέο ή θαηαζθεπαζηέο ηφηε ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε γλψκε
ζπκβνχισλ ή εκπεηξνγλσκφλσλ ζε ηέηνηα ζέκαηα, απνδεηθηηθά ζηνηρεία δνθηκήο
ππξαληίζηαζεο, θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο, ηξφπνη ηνπνζέηεζεο απφ
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ (εάλ ρξεηάδεηαη), επθνιία ζηελ ζπληήξεζε θαη άιισλ
ζπλπθαζκέλσλ ζηνηρείσλ.
9.197

Πξνκεζεπηέο
Σα πξντφληα, πιηθά, εμνπιηζκφο θαη ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο ζπλήζσο
πξνκεζεχνληαη ζε κηα νηθνδνκή απφ εμεηδηθεπκέλνπο πξνκεζεπηέο πνπ δηνξίδνληαη
απφ ηνλ θπξίσο εξγνιάβν. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ, πιηθψλ, εμνπιηζκνχ
θαη ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο κπνξεί λα είλαη ιεπηνκεξήο ή απιψο λα γίλεη κε
κηα πξνδηαγξαθή ησλ θξηηεξίσλ αζηνρίαο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο (π.ρ. αληίδξαζε
ζηελ ππξθαγηά ή δείθηεο ππξαληίζηαζεο) φπνπ ζην δεχηεξν ε επηινγή πιηθψλ κπνξεί
λα παξακείλεη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνκεζεπηή.
9.198

Δληνχηνηο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη ν πξνκεζεπηήο, νη νπνίνη ζπρλά βαζίδνληαη
ζηελ θξίζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ εγθαηαζηάηε γηα ηερλνινγηθή ζπκβνπιή, παίδνπλ έλα
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ.
9.199

Σφζν ν θαηαζθεπαζηήο φζν θαη ν πξνκεζεπηήο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα
δηαζθαιίζνπλ φηη πξντφληα, πιηθά, εμνπιηζκφο θαη ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο πνπ
πξνκεζεχνπλ είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ κειεηεηή θαη φηη έρνπλ ηα
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά δνθηκήο ππξαληίζηαζεο ή πηζηνπνηεηηθφ ππξαληίζηαζεο
απφ ηξίην νξγαληζκφ10 ψζηε λα κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζπκκφξθσζε. Σα
πηζηνπνηεηηθά απηά ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζηνλ κειεηεηή ηνπ έξγνπ καδί κε
ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ησλ πξντφλησλ, πιηθψλ,
εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη αλάινγνη
9.200

10

Δλώ δελ κπνξεί λα είλαη ππνρξεσηηθό απιώο ζπληζηάηαη όπσο ε πηζηνπνίεζε ησλ πξντόλησλ, πιηθώλ, εμνπιηζκνύ θαη
εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο γίλεηαη από ηξίην αλεμάξηεην άηνκν, νξγαληζκό ή εξγαζηήξην. Απηό ζα
εμαζθαιίζεη ηε ζπκκόξθσζε πξνο ιεπηνκέξεηεο παξαγσγήο ζύκθσλα κε ηηο δνθηκέο ππξαληίζηαζεο, ζπκβαηόηεηα θαη
ελζσκάησζε ησλ πξντόλησλ θαη ζπζηεκάησλ, θαζώο θαη όηη πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο αλαγλώξηζεο θαη εγθαηάζηαζεο.
Σέηνηα ζρέδηα πηζηνπνίεζεο από ηξίηνπο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ από νξγαλώζεηο νη νπνίεο έρνπλ πηζηνπνηεζεί από θνξείο
δηαπίζηεπζεο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζύκθσλα κε ηελ παγθόζκηα IAF (International Accreditation Forum).
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δείθηεο ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία δνθηκήο. Ζ
πιεξνθφξεζε πνπ δίλεη ην εχξνο ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ δνθηκήο θαη νη
θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. εκαληηθέο είλαη επίζεο νη
πιεξνθνξίεο γηα φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο εθαξκνγήο πνπ πξέπεη λα
πξνζδηνξίδνληαη μεθάζαξα ζηα έγγξαθα.
Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηα πιηθά πνπ
πξνκεζεχνπλ αθνχ ε αζθάιεηα ηεο δσήο ησλ ρξεζηψλ κέζα ζηηο νηθνδνκέο κπνξεί
λα ηεζεί ζε θίλδπλν κε ηελ ιαλζαζκέλε επηινγή, ρξήζε θαη εγθαηάζηαζε πξντφλησλ,
πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο.
9.201

Δξγνιάβνο
Ο Δξγνιάβνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα πξντφληα, πιηθά,
εμνπιηζκφο θαη ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο είλαη νξζά πξνδηαγξακκέλα θαη
αλαγξακκέλα ζε φια ηα έγγξαθα ζπκβνιαίνπ. Ο Δξγνιάβνο ζα πξέπεη επίζεο λα
εμαζθαιίδεη ηελ ζσζηή πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε απηψλ ησλ πξντφλησλ, πιηθψλ,
εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο θαζψο θαη ηνλ έιεγρν θαη ηελ
θαηαγξαθή παξαηεξήζεσλ απφ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε.
9.202

Ο Δξγνιάβνο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηθαλνχο ππεξγνιάβνπο γηα ηελ
αλάινγε εξγαζία ππξνπξνζηαζίαο. ηνπο ζηφρνπο εμαζθάιηζεο θαιήο πνηφηεηαο
θαη απνθπγή ιαζψλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε απαίηεζε ηνπ εξγνιάβνπ
πξνο ηνλ ππεξγνιάβν ππξνπξνζηαζίαο φπσο δηελεξγεί ειέγρνπο θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο εξγαζία ηνπο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ππξνπξνζηαζίαο.
9.203

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ, πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ
ππξνπξνζηαζίαο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο
ππξνπξνζηαζίαο θαη λα ζπλνδεχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ θαηάιιειεο θαη νξζήο
εγθαηάζηαζεο. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζηνλ κειεηεηή
ηνπ έξγνπ.
9.204

Γηα λα ζπλνςίζνπκε ν Δξγνιάβνο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζην
ζπκβφιαην Ππξνπξνζηαζίαο:
9.205



ηφρνπο θαη πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο ζα αθνξνχλ ηνλ ηχπν θαη ηελ
ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ πνπ απαηηνχληαη·



Ο Δξγνιάβνο λα παξέρεη έλα ρέδην Πνηφηεηαο ή άιια έγγξαθα πνπ λα
πεξηγξάθνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δηθιίδεο εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηηφπησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ·



Γηα παζεηηθή ππξνπξνζηαζία ζε θέξνληα κεηαιιηθά δνκηθά ζηνηρεία, ν
εξγνιάβνο ζα πξέπεη λα πξνζιάβεη έλα εγθεθξηκέλν αλεμάξηεην γξαθείν
ην νπνίν ζα δηελεξγεί δνθηκέο θαη ειέγρνπο ζην ηξφπν εθαξκνγήο ησλ
παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ε εξγαζία ζα
νινθιεξσζεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ππξνπξνζηαζίαο·
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Γηα ππξνθξαγκνχο, ν εξγνιάβνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ ζσζηή
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο
θαη ζθξάγηζεο αγσγψλ θαζψο θαη ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ
εξγαζηψλ.

Μειεηεηήο - Δπηβιέπσλ
Ο κειεηεηήο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ επζχλε λα ειέγμεη φηη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ
πξνζθνκίδνληαη ζε απηφλ (π.ρ. πηζηνπνηεηηθά πξντφλησλ, πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη
ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη
πηζηνπνηεηηθφ θαηάιιειεο θαη νξζήο εγθαηάζηαζεο πνπ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ
εξγνιάβν ή εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν εγθαηαζηαηψλ ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο)
είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη φηη ζα εμαζθαιηζηεί ν απαηηνχκελνο δείθηεο
ππξαληίζηαζεο.
9.206

Ζ αξκφδηα αξρή ζα κπνξνχζε λα δεηήζεη απφ ηνλ κειεηεηή ηνπ έξγνπ φπσο
θαηαζέζεη βεβαίσζε επηζπλάπηνληαο ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά (π.ρ. πηζηνπνηεηηθά
πιηθψλ θαη εγθαηάζηαζεο).
9.207
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10. ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Δηζαγσγή
10.1 Δπηπξφζζεηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε
θαηά ην ζρεδηαζηηθφ θαη θαηαζθεπαζηηθφ ζηάδην ησλ Υψξσλ ηάζκεπζεο,
Δκπνξηθψλ Κέληξσλ, Ννζνθνκείσλ, Οηθνδνκψλ Ηαηξηθήο Πεξίζαιςεο θαη
Οηθνδνκψλ κε αίζξην.

Υώξνη ηάζκεπζεο
10.2 Οηθνδνκέο ή κέξε νηθνδνκψλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ρψξνη
ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη άιισλ ειαθξηψλ νρεκάησλ έρνπλ έλα θαιά
πξνζδηνξηζκέλν ππξνζεξκηθφ θνξηίν ην νπνίν δελ είλαη πνιχ ςειφ. Τπάξρεη επίζεο
ε έλδεημε φηη ε δηάδνζε ηεο ππξθαγηάο απφ φρεκα ζε φρεκα είλαη πεξηνξηζκέλε.
Δπηπξφζζεηα, φπνπ ππάξρεη θαηάιιεινο εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ηφηε ε
πηζαλφηεηα δηάδνζεο ηεο ππξθαγηάο απφ έλα φξνθν ζηνλ άιιν είλαη κηθξή.
10.3 Ο εμαεξηζκφο απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα ζε φηη αθνξά ηελ
ππξνπξνζηαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ νηθνδνκήο. Γίλνληαη ιηγφηεξεο
παξαρσξήζεηο ζηα παζεηηθά θαη ελεξγεηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο ζε έλα ρψξν
ζηάζκεπζεο ν νπνίνο δελ έρεη θαηάιιειν θπζηθφ εμαεξηζκφ (π.ρ. αλνηθηή πιεπξά
πξνο ην πεξηβάιινλ) φπνπ ε ζεξκφηεηα θαη ν θαπλφο δελ κπνξνχλ λα δηαιπζνχλ
εχθνια.
Οη νδεγίεο πνπ παξνπζηάδνληαη πην θάησ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηξεηο κεζφδνπο
εμαεξηζκνχ:




Αλνηθηή πιεπξά (ςειά επίπεδα θπζηθνχ εμαεξηζκνχ)·
Φπζηθφο εμαεξηζκφο·
Μεραληθφο εμαεξηζκφο

Όινη νη ρώξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ
10.4 Ζ πξφζβαζε απφ ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ πξνο ην θηίξην
πξέπεη λα γίλεηαη κέζα απφ έλα ππξνπξνζηαηεπφκελν πξνζάιακν. Δπηπιένλ, ε
θάζεηε πξφζβαζε απφ ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πξνο ην θηίξην πξέπεη λα
γίλεηαη κέζα απφ έλα θιηκαθνζηάζην ή θιηκαθνζηάζηα, ηα νπνία εμππεξεηνχληαη
δηακέζνπ ππξνπξνζηαηεπκέλνπ πξνζαιάκνπ, θαη παξέρνπλ πξφζβαζε ζε φινπο
ηνπο νξφθνπο ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο.

Υώξνη ζηάζκεπζεο αλνηθηνί από ηελ κηα πιεπξά
10.5 Αλ ε νηθνδνκή, ή ην μερσξηζηφ ηκήκα πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ ρψξν
ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ζπκθσλεί κε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο, κπνξεί λα ζεσξεζεί
ζαλ ρψξνο ζηάζκεπζεο κε αλνηθηή ηελ κηα πιεπξά. Οη δηαηάμεηο είλαη:
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α) Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ππφγεηνη φξνθνη (π.ρ. ππφγεην ζε απηή ηελ
πεξίπησζε νξίδεηαη φηαλ απηφ μεπεξλά ηα 1.2 κ απφ ην θπζηθφ έδαθνο)·
β) Ο θάζε φξνθνο πξέπεη λα έρεη θπζηθφ εμαεξηζκφ απφ κφληκα
αλνίγκαηα ζηνπο ηνίρνπο ησλ δχν απέλαληη πιεπξψλ ηνπ θηηξίνπ, ηα νπνία
ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλνιηθφ θαζαξφ εκβαδφλ, ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην
2.5% ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ ηνπ νξφθνπ [φπνπ έλα θέξνλ δνκηθφ
ζηνηρείν ζηεξίδεη, ή κεηαθέξεη, ή δίλεη ζηαζεξφηεηα ζε έλα άιιν, ε
ππξαληίζηαζε ηνπ θέξνληνο δνκηθνχ ζηνηρείνπ δελ πξέπεη λα είλαη
κηθξφηεξε απφ ηελ ειάρηζηε ππξαληίζηαζε ηνπ άιινπ ζηνηρείνπ (αθφκα θαη
αλ ην άιιν ζηνηρείν είλαη ή δελ είλαη θέξνλ)]·
γ) Αλ ε νηθνδνκή ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ,
ηφηε ην ηκήκα πνπ ζρεκαηίδεη ην ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πξέπεη λα
απνηειεί μερσξηζηφ ππξνδηακέξηζκα. Ο δείθηεο ππξαληίζηαζε
νπνηνπδήπνηε θέξνληνο δνκηθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν ζηεξίδεη ή κεηαθέξεη ή
δίλεη ζηαζεξφηεηα ζε έλα άιιν ζηνηρείν ηνπ άιινπ ηκήκαηνο ηεο
νηθνδνκήο, δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ ειάρηζην δείθηε
ππξαληίζηαζεο ηνπ ζηνηρείνπ πνπ ζηεξίδεη·
δ) Όια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο νηθνδνκήο,
ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ ή ησλ μερσξηζηψλ ηκεκάησλ πξέπεη λα έρνπλ
αθαπζηφηεηα θαη βξαδπθαπζηφηεηα (βιέπε Κεθάιαην 9), εθηφο απφ
ηειεηψκαηα επηθαλεηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην δάπεδν ηνπ ρψξνπ
ζηάζκεπζεο,

Υώξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πνπ δελ έρνπλ αλνίγκαηα από ηελ
κηα πιεπξά
10.6 Όπνπ νη ρψξνη ζηάζκεπζεο δελ έρνπλ αλνίγκαηα γηα θπζηθφ εμαεξηζκφ φπσο
παξνπζηάδνληαη ζηελ παξάγξαθν A.5 πην πάλσ, δελ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ζαλ
ρψξνη ζηάζκεπζεο κε αλνίγκαηα ζηελ κηα πιεπξά. Σέηνηνη ρψξνη ζηάζκεπζεο
εμαθνινπζνχλ λα ρξεηάδνληαη θάπνηνπ είδνπο εμαεξηζκνχ. Απηφο ν εμαεξηζκφο
κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θπζηθά ή κεραληθά κέζα, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηηο
επφκελεο παξαγξάθνπο. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ A.6 εθαξκφδνληαη ζε φινπο
ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο, αλεμάξηεηα κε ην είδνο εμαεξηζκνχ πνπ παξέρεηαη.
Φςζικόρ εξαεπιζμόρ
Όπνπ νη ρψξνη ζηάζκεπζεο δελ έρνπλ αλνίγκαηα ζηελ κηα πιεπξά, ηφηε ν
θάζε φξνθνο πξέπεη λα έρεη θπζηθφ εμαεξηζκφ απφ κφληκα αλνίγκαηα ζηνπο
ηνίρνπο ησλ δχν απέλαληη πιεπξψλ ηνπ θηηξίνπ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ
ζπλνιηθφ θαζαξφ εκβαδφλ, ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 2.5% ηεο επηθάλεηαο ηνπ
δαπέδνπ ηνπ νξφθνπ. Ο αξηζκφο θαη ε δηάζεζε ησλ εμφδσλ θαπλνχ πξέπεη
λα είλαη ηέηνηνη ψζηε λα απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εμαεξηζκνχ.
Αλνίγκαηα εμαγσγήο ηνπ θαπλνχ ζην επίπεδν νξνθήο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ κηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζε ζρέζε κε ηα κφληκα αλνίγκαηα
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ζηνπο ηνίρνπο. Πξέπεη λα έρνπλ ζπλνιηθφ θαζαξφ εκβαδφλ αλνηγκάησλ,
ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 2.5% ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ ηνπ νξφθνπ θαη ηα
νπνία λα είλαη δηαξξπζκηζκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ξεχκα
αέξνο.
ε πεξίπησζε ππνινγηζκνχ εκβαδνχ αλνίγκαηνο θπζηθνχ εμαεξηζκνχ απφ
ηελ ξάκπα πνπ νδεγεί ζην ππφγεην, ην εκβαδφλ εμαεξηζκνχ ππνινγίδεηαη ζαλ
ην πιάηνο ηεο ξάκπαο επί 1 κέηξν χςνο (φρη ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο ξάκπαο).
Μησανικόρ Εξαεπιζμόρ
ηνπο ππφγεηνπο ρψξνπο / νξφθνπο ζηάζκεπζεο θαη ζηνπο πεξίθιεηζηνπο
ρψξνπο ζηάζκεπζεο, φπνπ πξαθηηθά είλαη αδχλαηε ε δεκηνπξγία ή ε χπαξμε
θπζηθψλ αλνηγκάησλ εμαεξηζκνχ ζηνπο ηνίρνπο ηνπο, ηφηε ε εμαζθάιηζε
ηζνδχλακεο επάξθεηαο εμαεξηζκνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κεραληθφ ηξφπν.
ε ηέηνηνπ είδνπο πεξηπηψζεηο ην κεραληθφ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ πξέπεη λα
παξέρεηαη σο αθνινχζσο:
α) Σν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεην απφ νπνηνδήπνηε άιιν
ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ή θιηκαηηζκνχ (π.ρ. δηαθνξεηηθφ απφ έλα ζχζηεκα
πνπ παξέρεη θπζηθφ εμαεξηζκφ ζηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο) θαη είλαη
ζρεδηαζκέλν ψζηε λα ιεηηνπξγεί θαη λα εμαζθαιίδεη 10 ελαιιαγέο ηνπ αέξα
ηελ ψξα ζε ζπλζήθεο ππξθαγηάο·
β) Σν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζε δχν
κέξε, θαη ην θάζε κέξνο λα είλαη ηθαλφ λα αθαηξεί 50% ησλ απαηηήζεσλ
(π.ρ. φγθνπ αέξα) πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζεκείν (α) παξαπάλσ. Δπίζεο
ην ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε ην θάζε κέξνο ηνπ λα
ιεηηνπξγεί απηφλνκα ή δηαδνρηθά κε ην άιιν κέξνο·
γ) Σν θάζε κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα έρεη αλεμάξηεηε πεγή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (παξνρή ξεχκαηνο) πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε πεξίπησζε
αζηνρίαο ηεο θεληξηθήο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο·
δ) Σα ζεκεία εμαγσγήο πξέπεη λα ξπζκίδνληαη έηζη ψζηε ην 50% ησλ
εμφδσλ λα βξίζθνληαη ζε ςειφηεξν ζεκείν απφ ην ππφινηπν 50% ησλ
αλνηγκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν·
ε) Οη αλεκηζηήξεο πξέπεη λα πξνδηαγξάθνληαη ψζηε λα κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγνχλ ζηνπο 300 °C γηα ηνπιάρηζηνλ 60 ιεπηά, θαη ην ζχζηεκα
αεξαγσγψλ καδί κε ηηο ζπλδέζεηο θαη ηα ζηεξίγκαηα ηνπο πξέπεη λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθά ηα νπνία λα έρνπλ ζεκείν ηήμεο κεγαιχηεξν
απφ 800 °C.
10.7 Σν πξφηππν EN 12101-3:2002 δίλεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε
ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εμαγσγή ηνπ θαπλνχ ν νπνίνο έρεη ςειέο
ζεξκνθξαζίεο.
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10.8 Μηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο παξνρήο εμαεξηζκνχ ηνπ θαπλνχ απφ
πεξίθιεηζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο δίλεηαη ζηελ έθζεζε BRE Report 368:
„Μεζνδνινγίεο ρεδίαζεο πζηεκάησλ Απαγσγήο Καπλνχ θαη Φειψλ
Θεξκνθξαζηψλ‟.

Καηαηνλεηήξεο ζε ρώξνπο ζηάζκεπζεο
10.9 Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα κεραληθφ ζχζηεκα απαγσγήο ηνπ θαπλνχ, ηφηε ζα
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζχζηεκα θαηάζβεζεο ηχπνπ θαηαηνληζκνχ λεξνχ ψζηε
λα θξαηνχληαη ζε ρακειά επίπεδα νη ζεξκνθξαζίεο αζηνρίαο ηνπ κεραληθνχ
ζπζηήκαηνο απαγσγήο ηνπ θαπλνχ. Δθηφο θαη εάλ ην κεραληθφ ζχζηεκα απαγσγήο
ηνπ θαπλνχ ζρεδηαζηεί αλάινγα γηα λα απαγάγεη θαη ςειέο ζεξκνθξαζίεο ζχκθσλα
κε ηα πξφηππα θαη ηηο εθζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν Α.7 θαη Α.8 ηφηε
κπνξεί λα απνθεπρζεί ην ζχζηεκα θαηάζβεζεο ηχπνπ θαηαηνληζκνχ λεξνχ.

Δκπνξηθά Κέληξα
10.10 Δλψ νη πξφλνηεο παζεηηθψλ θαη ελεξγεηηθψλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν κπνξεί λα είλαη ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηα
θαηαζηήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ απηφλνκεο νηθνδνκέο, νη ίδηεο πξφλνηεο κπνξεί λα
παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο γηα θαηαζηήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο ελφο εκπνξηθνχ
θέληξνπ. Έλα εκπνξηθφ θέληξν κπνξεί λα εμππεξεηεί θαη λα παξέρεη πξφζβαζε ζε
έλα αξηζκφ θαηαζηεκάησλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Δηδηθφηεξα, νη δηαηάμεηο γηα ηνλ
δείθηε ππξαληίζηαζεο (π.ρ. θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ππξνδηακεξηζκάησλ),
δηαρσξηζηηθψλ ηνίρσλ, εκβαδφλ ππξνδηακεξηζκάησλ, επηθάλεηεο θαη απνζηάζεηο
απφ ηα ζχλνξα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα.
10.11 Γηα λα δηαζθαιηζηεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ππξνπξνζηαζίαο ζηα
ζπγθξνηήκαηα θαηαζηεκάησλ, ε ζρεδίαζε κπνξεί λα απαηηεί πξνζεγγίζεηο κε
ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο ππξνπξνζηαζίαο θαη ρξήζε ιχζεσλ ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο
(Μεραληθή Ππξνπξνζηαζίαο - Ππξνκεραληθή).
10.12 Σα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο, ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ην Κεθάιαην 4-„ηαηηθή
Δπζηάζεηα γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο‟, Κεθάιαην
5- „Δμάπισζε ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ θαπλνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο νηθνδνκήο‟ θαη
Κεθάιαην 9-„Δπηινγή θαη Δθαξκνγή δνκηθψλ πξντφλησλ, πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη
ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο‟ κεηαμχ άιισλ ζπκπεξηιακβάλνπλ:
α) Ππξνπξνζηαζία κε θαηαζβεζηηθφ ζχζηεκα ηχπνπ θαηαηνληζκνχ λεξνχ φισλ
ησλ θαηαζηεκάησλ, απνζεθεπηηθψλ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ (π.ρ. ρψξνη
ππεξεζίαο ηνπ θέληξνπ), θαη νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ή ρψξνπ κέζα ζην
εκπνξηθφ θέληξν φπνπ κπνξεί λα γίλεη πξνζζήθε κεγάινπ ππξνζεξκηθνχ
θνξηίνπ·
β) Καηαζθεπή πνπ γεληθά πεξηέρεη πιηθά πεξηνξηζκέλεο θαπζηφηεηαο
(βξαδπθαπζηφηεηαο) θαη αλαθιεμηκφηεηαο. Δθηφο απφ θάπνηα δηαθνζκεηηθά
ζηνηρεία θαη θάπνηεο πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο πιηθψλ ζε επηγξαθέο
θαηαζηεκάησλ ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ θαηψηεξα ραξαθηεξηζηηθά αληνρήο ζηελ

2232

εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο ζε ζρέζε κε ηηο επηθάλεηεο θαη ηηο επελδχζεηο ησλ
ηνίρσλ κέζα ζηηο δηαδξνκέο δηαθπγήο (βιέπε επίζεο Κεθάιαην 9-„Δπηινγή θαη
Δθαξκνγή δνκηθψλ πξντφλησλ, πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ
ππξνπξνζηαζίαο‟) ·

γ) Πξφλνηεο ππξνδηακεξηζκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αθνινχζσλ:






Σνίρνη θαη δάπεδα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηαζηεκάησλ νη νπνίν
πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζαλ ηνίρνη θαη φξνθνη
ππξνδηακεξίζκαηνο κε ζπγθεθξηκέλν δείθηε ππξαληίζηαζεο·
Ο φξνθνο ζε θάζε θαηάζηεκα ν νπνίνο μεπεξλά ην κέγηζην
εκβαδφλ ππξνδηακεξίζκαηνο φπσο απηφ δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 9 ηνπ
Κεθαιαίνπ 5- „Δμάπισζε ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ θαπλνχ ζην
εζσηεξηθφ ηεο νηθνδνκήο‟, πξέπεη λα δηαηξείηαη ζε κηθξφηεξα
ππξνδηακεξίζκαηα ηα νπνία ζα έρνπλ ηνλ αλάινγν δείθηε
ππξαληίζηαζεο·
Όξνθνη θαηαζηεκάησλ νη νπνίνη νδεγνχλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα επίπεδν
ζα πξέπεη ν θάζε φξνθνο λα απνηειεί μερσξηζηφ ππξνδηακέξηζκα·
Αλεμάξηεηα ππξνδηακεξίζκαηα ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ηα κεγάια
θαηαζηήκαηα (βιέπε εκβαδά ππξνδηακεξηζκάησλ ζηνλ Πίλαθα 9
Κεθάιαην 5) θαη κεηαμχ αληηθξηζηψλ κεγάισλ θαηαζηεκάησλ (ην
θαζέλα πάλσ απφ 1500 m2) θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ
εκπνξηθνχ θέληξνπ. Ζ ππξνδηακεξηζκαηνπνίεζε κπνξεί λα
εμαζθαιηζζεί κε ηελ παξνρή ππξάληνρσλ δηαθξαγκάησλ (fire
shutter). Μηθξφηεξα θαηαζηήκαηα κπνξεί λα κελ ρξεηάδνληαη
ππξνδηακεξηζκαηνπνίεζε απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ
εκπνξηθνχ θέληξνπ·

δ) Οη δείθηεο ππξαληίζηαζεο ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη
ζχκθσλνη κε ηνλ ηχπν ρξήζεο, ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο κηα ππξθαγηάο θαη ην
ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο νηθνδνκήο (βιέπε Κεθάιαην 4-„ηαηηθή Δπζηάζεηα γηα
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο‟) ·
ε) Παξνρή κεραληθψλ ζπζηεκάησλ απαγσγήο
ζεξκνθξαζηψλ γηα πξνζηαζία ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο·

θαπλνχ

θαη

ςειψλ

ζη) Παξνρή απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο κε
θσλεηηθή επηθνηλσλία (Voice Alarm System or Public Address System). Σν
ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο πξέπεη λα είλαη θνηλφ γηα φινπο
ηνπο ρψξνπο ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ.
10.13 Οη παξαπάλσ πξφλνηεο δελ είλαη δηεμνδηθέο. Αληίζηνηρνη μέλνη θψδηθεο
πξαθηηθήο ή πξφηππα είλαη ην BS 5588: Μέξνο 10: 1991 Κψδηθαο Πξαθηηθήο γηα
Δκπνξηθά Κέληξα.
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10.14 Οδεγίεο πάλσ ζηα κέηξα θαη κέζα απαγσγήο ηνπ θαπλνχ θαη ςειψλ
ζεξκνθξαζηψλ ζε εκπνξηθά θέληξα πεξηέρνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Building Research
Establishment Report (BR 186)
10.15 - „ρεδηαζηηθέο αξρέο ζηελ απαγσγή θαπλνχ ζε εκπνξηθά θέληξα‟.

Ννζνθνκεία θαη Οηθνδνκέο Ηαηξηθήο Πεξίζαιςεο11
10.16 ηελ πεξίπησζε ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ Οηθνδνκψλ Ηαηξηθήο Πεξίζαιςεο,
ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ελφο κειεηεηή είλαη ε ζσζηή ζρεδίαζε ησλ
ππξνδηακεξηζκάησλ ψζηε λα απνθεπρζεί ε εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο θαη ηνπ
θαπλνχ απφ ην έλα ππξνδηακέξηζκα ζην άιιν, είηε εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά ηεο
νηθνδνκήο. Ο ζρεδηαζκφο απηφο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνλ ηχπν ρξήζεο ηεο
νηθνδνκήο (π.ρ. θπζηθή, πλεπκαηηθή θαηάζηαζε, θηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ θιπ) θαη
ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ απηψλ νη νπνίνη κπνξεί λα εθθελσζνχλ αξρηθά
ζε παξαθείκελν ππξνδηακέξηζκα (π.ρ. Σκεκαηηθή Οξηδφληηα Δθθέλσζε).
10.17 Υψξνη κέζα ζε λνζνθνκεία νη νπνίνη είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα λα θηινμελήζνπλ
αζζελείο ή νηθνδνκέο φκνηαο ρξήζεο, αξρηθά δελ είλαη εθηθηφ λα έρνπλ ζπλνιηθή θαη
ηαπηφρξνλε εθθέλσζε ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο.
Σν πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα ηελ θξνληίδα θαη ηελ πεξίζαιςε ησλ
αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην λνζνθνκείν είλαη ζπλήζσο δηαζέζηκν θαη εθπαηδεπκέλν
γηα λα βνεζήζεη απηά ηα άηνκα λα δηαθχγνπλ απφ ηνλ άκεζν θίλδπλν ππξθαγηάο, αλ
θαη ην πνζνζηφ ηνπ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη θπζηθή
αληθαλφηεηα κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά.
Γηα απηφ ην ιφγν είλαη ζσζηφ λα πηνζεηείηαη ε αξρή ηεο Σκεκαηηθήο Οξηδφληηαο
Δθθέλσζεο ησλ αζζελψλ. ηελ απηή ηελ πεξίπησζε νη αζζελείο εθθελψλνληαη, κε
ηελ βνήζεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, απφ ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ππάξρεη αλάθιεμε θαη
αλάπηπμε ηεο ππξθαγηάο ζε έλα παξαθείκελν ππξνδηακέξηζκα, ζηνλ ίδην φξνθν, ην
νπνίν παξέρεη επαξθή πξνζηαζία απφ ηελ ππξθαγηά θαη ηνλ θαπλφ κέρξη πνπ λα
ηεζεί ππφ έιεγρν. Σα θάζε έλα απφ απηά ηα ππξνδηακεξίζκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ
ηνπιάρηζην κηα ππξνπξνζηαηεπφκελε θάζεηε δηαδξνκή δηαθπγήο (π.ρ.
θιηκαθνζηάζην, αλειθπζηήξαο εθθέλσζεο θιπ).
Ζ Σκεκαηηθή Οξηδφληηα Δθθέλσζε ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηξφπν ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πεξαηηέξσ εθθέλσζεο ησλ αζζελψλ απηή λα
θαηαιήγεη ηειηθά ζε κηα ππξνπξνζηαηεπφκελε θάζεηε δηαδξνκή δηαθπγήο (π.ρ.
θιηκαθνζηάζην, αλειθπζηήξαο εθθέλσζεο θιπ). Οη αζζελείο πνπ δελ κπνξνχλ λα
εθθελσζνχλ άκεζα απφ έλα ππξνδηακέξηζκα ή φξνθν, ζα πξέπεη ζην ηέινο λα
εθθελψλνληαη, ζε πεξίπησζε έζραηεο αλάγθεο θαη φηαλ ε ππξθαγηά δελ κπνξεί λα
ηεζεί ππφ έιεγρν κέζσ ελφο ππξνπξνζηαηεχνκελνπ θιηκαθνζηαζίνπ ή αλειθπζηήξα
εθθέλσζεο.
10.18 Ζ πηζαλφηεηα εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο δηακέζνπ απξνζηάηεπησλ πεξηνρψλ
νη νπνίεο ζπλνξεχνπλ κε ηελ θάζε πιεπξά ηνπ ηνίρνπ ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο ή ηνπ
11

Ννζνθνκείν, γεξηαηξείν, γεξνθνκείν θαη νξθαλνηξνθείν, ζρνιεία ή άιια όκνηα ηδξύκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ νηθηζηηθά
θαηαιύκαηα ή γηα πεξίζαιςε, θξνληίδα αλζξώπσλ πνπ ππνθέξνπλ από αξξώζηηεο ή πλεπκαηηθή ή θπζηθή αληθαλόηεηα ή
αλαπεξία, όπνπ άλζξσπνη κε ηέηνηα πξνβιήκαηα δνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο.
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ππξνπξνζηαηεπφκελνπ θιηκαθνζηάζηνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, εηδηθά ζηηο
πεξηπηψζεηο εμσηεξηθνχ ηνίρνπ θαη ησλ θηηξηαθψλ γσληψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη θαη
κπνξεί λα θέξνπλ ζε θνληηλή απφζηαζε ηηο απξνζηάηεπηεο πεξηνρέο κε ηα
ππξνδηακεξίζκαηα.
10.19 ε πεξηπηψζεηο εζσηεξηθήο απιήο, θσηαγσγνχ ε θηηξηαθψλ γσληψλ φπνπ νη
απέλαληη πεξηνρέο απνηεινχλ μερσξηζηά ππξνδηακεξίζκαηα ζα πξέπεη λα δίλεηαη
κεγάιε ζεκαζία ζηελ ειάρηζηε απφζηαζε δηαρσξηζκνχ πνπ πξέπεη λα
εμαζθαιίδεηαη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο απφ ην έλα
ππξνδηακέξηζκα ζην άιιν.
10.20 Σα λνζνθνκεία επίζεο δηαζέηνπλ έλα αξηζκφ δσκαηίσλ πςεινχ θηλδχλνπ
ππξθαγηάο θαη πεξηνρψλ πνπ πξέπεη λα νξηζηνχλ ζαλ „Υψξνη ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ
ππξθαγηάο‟ (βιέπε Κεθάιαην 1 - Δηζαγσγή/Οξηζκνί). Απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ
δσκάηηα θπζηνζεξαπείαο, δσκάηηα ζεξαπείαο, δσκάηηα πιπληεξίσλ, κεγάιεο
θνπδίλεο θαη εξγαζηήξηα ή ρεκεία. Σέηνηεο πεξηνρέο πξέπεη λα απνηεινχλ μερσξηζηά
ππξνδηακεξίζκαηα κε ηνλ αλάινγν δείθηε ππξαληίζηαζεο.
10.21 Ζ ζρεδίαζε ηέηνησλ νηθνδνκψλ κπνξεί λα απαηηεί πξνζεγγίζεηο κε
ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο ππξνπξνζηαζίαο θαη ρξήζε ιχζεσλ ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο
(Μεραληθή Ππξνπξνζηαζίαο - Ππξνκεραληθή).

Οηθνδνκέο κε Αίζξην
10.22 Μεγάιεο ζχγρξνλεο νηθνδνκέο ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηκήκαηα κε αίζξην. Σν
αίζξην κπνξεί λα απνηειεί έλα κεγάιν ακέξηζην ρψξν κέζα ζηελ νηθνδνκή (βιέπε
Κεθάιαην 1 - Δηζαγσγή/Οξηζκνί). Οη δηαδξνκέο δηαθπγήο ησλ νξφθσλ ζε κηα
νηθνδνκή κπνξεί λα νδεγνχλ θαη λα αλνίγνπλ κέζα ζην αίζξην ή νη φξνθνη λα είλαη
δηαρσξηζκέλνη κε ππξάληνρε θαηαζθεπή θαη ην αίζξην λα απνηειεί μερσξηζηφ
ππξνδηακέξηζκα. Ζ ππξνδηακεξηζκαηνπνίεζε ζε κηα νηθνδνκή κε αίζξην απνηειεί
πξφθιεζε γηα ηνπο ζρεδηαζηέο θαη ε πηζαλφηεηα εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο ζηνπο
νξφθνπο απνηειεί ην κεγαιχηεξν ζρεδηαζηηθφ πξφβιεκα. Γηα απηφ ην ιφγν
δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα αλάιεςε εηδηθψλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο.
10.23 ε νηθνδνκέο φπνπ νη δηαδξνκέο δηαθπγήο είλαη δηακέζνπ ηνπ αίζξηνπ ηφηε ε
εμάπισζε θαη ζπζζψξεπζε ηνπ θαπλνχ κέζα ζην αίζξην επηθέξεη αξλεηηθέο
επηπηψζεηο θαη αληίθηππν ζηηο πξφλνηεο πνπ πξέπεη λα παξζνχλ θαη αθνξνχλ ηα
κέζα δηαθπγήο (βιέπε Κεθάιαην 7 - Δθθέλσζε έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε
ππξθαγηάο).
10.24 Όπσο έλα εκπνξηθφ θέληξν, ε ζρεδίαζε κηαο νηθνδνκήο κε αίζξην κπνξεί λα
απαηηεί πξνζεγγίζεηο κε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο ππξνπξνζηαζίαο θαη ρξήζε ιχζεσλ
ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο (Μεραληθή Ππξνπξνζηαζίαο - Ππξνκεραληθή). Σα κέηξα ηα
νπνία απαηηνχληαη εμαξηνχληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηεο νηθνδνκήο. Σα
κέηξα παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε
είλαη πηζαλφλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ:
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χζηεκα ππξφζβεζεο ηχπνπ θαηαηνληζκνχ λεξνχ (sprinkler) γηα
νιφθιεξε ηελ νηθνδνκή ή ηκήκαηα θαη νξφθνπο ηεο νηθνδνκήο·
χζηεκα απαγσγήο / ειέγρνπ ηνπ θαπλνχ θαη ζεξκνθξαζίαο
κέζα ζην αίζξην·
Καηαζθεπαζηηθέο
πξφλνηεο
θαη
πξφλνηεο
ελεξγεηηθψλ
ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηηο
πξνζπάζεηεο θαηάζβεζεο κέζα ζηελ νηθνδνκή,

10.25 Οη παξαπάλσ πξφλνηεο δελ είλαη δηεμνδηθέο. Αληίζηνηρνη μέλνη θψδηθεο
πξαθηηθήο ή πξφηππα είλαη ην BS9999: 2008 Κψδηθαο Πξαθηηθήο Ππξνκεραληθήο.
10.26 Δπηπξφζζεηεο νδεγίεο πάλσ ζηα κέηξα θαη κέζα απαγσγήο ηνπ θαπλνχ θαη
ςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ζε νηθνδνκέο κε αίζξην πεξηέρνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ Building
Research Establishment Report (BR 258)- „ρεδηαζηηθέο αξρέο ζηελ απαγσγή
θαπλνχ ζε νηθνδνκέο κε αίζξην‟.

Άηνκα κε Αλαπεξία θαη Αηόκα κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα
10.27 ε νηθνδνκέο ή ηκήκαηα νηθνδνκψλ πνπ παξέρεηαη πξφζβαζε ζηα άηνκα κε
αλαπεξία ή κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα, ζα πξέπεη επίζεο λα παξέρνληαη θαη
θαηάιιεια κέζα δηαθπγήο γηα απηά ηα άηνκα.
10.28 Οη ζρεδηαζηηθέο αξρέο ησλ κέζσλ δηαθπγήο ζε κηα νηθνδνκή ζα πξέπεη λα
βαζίδνληαη ζηελ πξνυπφζεζε φηη ζε πεξίπησζε πνπ μεζπάζεη κηα ππξθαγηά ζα είλαη
αλαγθαίν λα εθθελσζεί φιε ε νηθνδνκή ή κέξνο ηεο νηθνδνκήο.
10.29 Όπνπ κηα νηθνδνκή ζρεδηάδεηαη ζηελ βάζε ηεο ηκεκαηηθήο εθθέλσζεο απηφ
κπνξεί λα απνηειεί πιενλέθηεκα ζηελ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηεο εθθέλσζεο ησλ
αηφκσλ κε αλαπεξία ή κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα. Αλ ηα άηνκα απηά κπνξνχλ λα
θηλεζνχλ απηφλνκα νξηδφληηα κέζα ζηελ ίδηα ηελ νηθνδνκή, απηφ κπνξεί λα
πεξηνξίζεη ηελ αλάγθε γηα επηπιένλ πξνζσπηθφ γηα λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο
αλαπεξηθψλ ηξνρνθαζηζκάησλ θαη άιισλ αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα ζην λα
θηλεζνχλ πξνο ηα θάησ.
10.30 ηελ ηκεκαηηθή εθθέλσζε, ηα άηνκα κε αλαπεξία ή κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα
κπνξεί λα θηλεζνχλ εθηφο ηεο νηθνδνκήο ή ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο θαηά ην πξψην
ζηάδην ηεο εθθέλσζεο κε ηελ βνήζεηα αλειθπζηήξα εθθέλσζεο.
10.31 ηελ δηαηξεηηθή εθθέλσζε, κπνξεί λα θηλεζνχλ νξηδνληίσο ζε έλα άιιν
ππξνδηακέξηζκα είηε λα εθθελσζνχλ απφ αλειθπζηήξα, δεδνκέλνπ φηη ν
αλειθπζηήξαο έρεη κηα εθεδξηθή παξνρή ξεχκαηνο, ή λα αλακέλνπλ γηα βνήζεηα απφ
ηελ δηαρείξηζε ηεο νηθνδνκήο κε ην επφκελν ηκήκα θίλεζεο ζε έλα κέξνο ηειηθήο
αζθάιεηαο.
10.32 ε νπνηαδήπνηε νηθνδνκή κπνξεί λα βξίζθνληαη άηνκα ηα νπνία θηλνχληαη κε
δπζθνιία ή έρνπλ πεξηνξηζκέλε φξαζε θαη αθνή. Ζ εθθέλσζε ηέηνησλ αηφκσλ
απαηηεί εηδηθή κειέηε. Δπηπιένλ, κπνξεί λα είλαη αλαγθαίν ψζηε λα κειεηήζεη

2236

νπνηεζδήπνηε εηδηθέο δηαηάμεηο ζηελ παξνρή ηνπ ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο θαη
πξνεηδνπνίεζεο ππξθαγηάο.
10.33 Οη νδεγίεο ζηελ παξνρή κέζσλ δηαθπγήο αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα πεξηέρεηαη ζην BS9999: 2008: Οη αξρέο πνπ ζθηαγξαθνχληαη ζην
πξφηππν βαζίδνληαη ζηελ παξνρή πεξηνρψλ θαηαθπγίνπ θαη δηαρείξηζεο εθθέλσζεο.

Πεξηνρέο Καηαθπγίνπ
10.34 Οη πεξηνρέο θαηαθπγίνπ απνηεινχλ πεξηνρέο κέζα ζε κηα νηθνδνκή, πνπ
δηαρσξίδεηαη απφ ππξάληνρε θαηαζθεπή θαη δηαζέηεη κηα αζθαιηζκέλε δηαδξνκή
δηαθπγήο ζε αζθαιέο ρψξν, φπνπ ηα άηνκα απηά κπνξεί λα πεξηκέλνπλ βνήζεηα γηα
ηελ ηειηθή εθθέλσζε ηνπο. Σα θαηαθχγηα απνηεινχλ αζθαιηζκέλνπο ρψξνπο
αλακνλήο γηα βξαρππξφζεζκεο πεξηφδνπο. Γελ απνηεινχλ πεξηνρέο φπνπ ηα άηνκα
κε αλαπεξίεο κπνξεί λα πεξηκέλνπλ ηελ δηάζσζε ηνπο απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή
Τπεξεζία, ή κέρξη ηελ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο.
10.35 Οη πεξηνρέο θαηαθπγίσλ κπνξεί λα βξίζθνληαη εληφο ηνπ πεξηβιήκαηνο ελφο
θιηκαθνζηαζίνπ δηαθπγήο, κέζα ζε έλα πξνζηαηεπφκελν πξνζάιακν ή δηάδξνκν
πνπ νδεγεί ζε έλα θιηκαθνζηάζην δηαθπγήο ή ζε έλα ηκήκα ππξνδηακεξίζκαηνο ελφο
νξφθνπ πνπ πεξηέρεη έλα θιηκαθνζηάζην δηαθπγήο.
10.36 Ο αξηζκφο ησλ ρψξσλ θαηαθπγίνπ δελ ρξεηάδεηαη θαη‟αλάγθελ λα ηζνχηαη κε
ην άζξνηζκα ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ αλαπεξηθψλ θαξνηζηψλ πνπ κπνξεί λα
βξίζθνληαη ζηελ νηθνδνκή.
10.37 Σα αθφινπζα απνηεινχλ παξαδείγκαηα ηθαλνπνηεηηθψλ θαηαθπγίσλ:



Έλα πεξίβιεκα φπσο ππξνδηακέξηζκα (Γηάγξακκα 62), πξνζηαηεπφκελν
πξνζάιακν, πξνζηαηεπφκελνο δηάδξνκνο, ή πξνζηαηεπφκελν θιηκαθνζηάζην
(Γηάγξακκα 63) ·
Μηα πεξηνρή εθηεζεηκέλε ζηνλ αέξα φπσο κηα επίπεδε ζηέγε, κπαιθφλη, έλα
βήκα ή έλα φκνην ρψξν ν νπνίνο είλαη ηθαλνπνηεηηθά πξνζηαηεπκέλνο (ή
θηλνχκελνο) απφ νπνηνδήπνηε θίλδπλν ππξφο θαη παξέρεηαη κε ηα δηθά ηνπ
κέζα δηαθπγήο.

10.38 Σν θάζε θαηαθχγην πξέπεη λα παξέρεη κηα πεξηνρή ζηελ νπνία λα έρεη
πξφζβαζε έλα αλαπεξηθφ θαξνηζάθη γηα ηνπιάρηζηνλ 850x1450mm κέζα ζηελ
νπνία έλαο ρξήζηεο αλαπεξηθνχ πξέπεη λα αλακέλεη βνήζεηα. Όηαλ ην θαηαθχγην
απνηειεί έλα πξνζηαηεπφκελν δηάδξνκν, ν ρψξνο γηα αλαπεξηθά δελ πξέπεη λα
πεξηνξίδεη ην πιάηνο ηεο δηέιεπζεο δηαθπγήο. Όηαλ ν ρψξνο γηα αλαπεξηθά
θαξνηζάθηα βξίζθεηαη ζε έλα πξνζηαηεπφκελν θιηκαθνζηάζην, ε πξφζβαζε ζηνλ
ρψξν γηα αλαπεξηθά θαξνηζάθηα δελ πξέπεη λα εκπνδίδεηαη ε ξνή ησλ αηφκσλ πνπ
δηαθεχγνπλ.
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Γηάγξακκα 62: Καηαθύγην πνπ ζρεκαηίδεηαη από Ππξνδηακέξηζκα

Γηάγξακκα 63: Υώξνη γηα Αλαπεξηθά Καξνηζάθηα ζε πξνζηαηεπκέλεο θιηκαθνζηάζηα

Αλειθπζηήξαο Δθθέλσζεο
10.39 Γεληθά δελ είλαη νξζφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη αλειθπζηήξεο ζε πεξίπησζε
πνπ ππάξρεη ππξθαγηά ζηελ νηθνδνκή επεηδή ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο ν
αλειθπζηήξαο λα αθηλεηνπνηεζεί ζαλ απνηέιεζκα ππξθαγηάο, αιιά θαη ησλ αηφκσλ
πνπ έρνπλ παγηδεπηεί κέζα ζε απηφ. Δληνχηνηο, ζε θάπνηεο ζπλζήθεο έλαο
αλειθπζηήξαο κπνξεί λα ρξεηαζηεί ζαλ κέξνο ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο γηα
εθθέλσζε ρψξνπ απφ άηνκα κε αλαπεξία. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε εγθαηάζηαζε
ηνπ αλειθπζηήξα πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη θαη λα πξνζηαηεχεηαη θαηάιιεια, θαη
ρξεηάδεηαη λα πεξηέρεηαη έλαο αξηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ αζθάιεηαο ηα νπνία
δηαζθαιίδνπλ φηη ν αλειθπζηήξαο κπνξεί λα παξακείλεη ζε ρξήζε γηα ζθνπνχο
εθθέλσζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππξθαγηάο.
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10.40 Όπνπ παξέρεηαη έλαο αλειθπζηήξαο ππξφζβεζεο, απηφο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ηκήκα ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο γηα εθθέλσζε θηηξίνπ απφ
άηνκα κε αλαπεξία. Οπνηνδήπνηε ηέηνην ζρέδην πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη πξέπεη λα
ζπκπεξηιάβεη έλα ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο κέρξη ηελ άθημε ηεο Οκάδαο Άκεζεο
Γξάζεο.

11. ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔΣΡΖΔΩ
Οη παξαθάησ κέζνδνη κεηξήζεσο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ην Κεθάιαην 7Δθθέλσζε Έθηαθηεο Αλάγθεο ζε Πεξίπησζε Ππξθαγηάο. Άιιεο κέζνδνη κεηξήζεσο
νη νπνίεο εθαξκφδνληαη πην επξεία κέζα ζε απηφ ηνλ θψδηθα δίλνληαη ζην θεθάιαην
2-Οξηζκνί.
(α)

Τπνινγηζκφο ζεσξεηηθνχ πιεζπζκνχ ζε:
i.

Γσκάηην ή φξνθν – απνηειεί ην κέγηζην αξηζκφ αηφκσλ πνπ είλαη
ζρεδηαζκέλν λα θηινμελήζεη (φπνπ απηφ είλαη γλσζηφ) ή ηνλ αξηζκφ
πνπ ππνινγίδεηαη (ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζπληειεζηή ππνινγηζκνχ
ζεσξεηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 48 ζην Κεθάιαην
12).
Δκβαδόλ Γσκαηίνπ ή Οξόθνπ (m²)
πληειεζηήο Γαπέδνπ

εκείσζε: „εκβαδφλ‟ εμαηξνχληαη θιηκαθνζηάζηα, αλειθπζηήξεο θαη
απνρσξεηήξηα

ii.

Οηθνδνκή ή ηκήκα νηθνδνκήο-είλαη ην άζξνηζκα ηνπ αξηζκνχ ησλ
ρξεζηψλ ζηνπο νξφθνπο ή ηκήκα ηεο νηθνδνκήο·

(β) Απφζηαζε Γηαθπγήο- κέζσ ηεο πην ζχληνκεο δηαδξνκήο ζηελ νπνία εάλ:
i.

Τπάξρνπλ ζηαζεξά θαζίζκαηα ή άιια ζηαζεξά εκπφδηα, είλαη ε
απφζηαζε θαηά κήθνο ηεο γξακκήο θέληξνπ ησλ ζέζεσλ ζηήξημεο
θαη ησλ δηάδξνκσλ·

ii.

Πεξηιακβάλεη θιηκαθνζηάζην, είλαη ε απφζηαζε θαηά κήθνο ηεο
θιίζεο ηεο θιίκαθαο ζην θέληξν δηαδξνκήο·

(γ) Πιάηνο-ην πιάηνο ηνπ:
i.

Άλνηγκα ζύξαο: Δίλαη ην θαζαξφ πιάηνο φηαλ ε ζχξα ή νη ζχξεο είλαη
αλνηθηέο. Δμαξηήκαηα ηεο ζχξαο (π.ρ. ρεξνχιηα θιπ) ηα νπνία δελ
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επεκβαίλνπλ πέξαλ ησλ 100mm ζε απηφ ην πιάηνο κπνξεί λα
αγλνεζνχλ (βιέπε Γηάγξακκα 64)·
εκείσζε: ζεσξείηαη φηη ε ζχξα ή νη ζχξεο είλαη ειεχζεξεο λα αλνίγνπλ ζε κηα
γσλία ηνπιάρηζηνλ 90°

Καζαξό
αλνίγκαηνο

πιάηνο

Γηάγξακκα 64: Μέηξεζε θαζαξνύ πιάηνπο αλνίγκαηνο ζύξαο.

ii.

Γηαδξνκή δηαθπγήο: Δίλαη ην θαζαξφ πιάηνο:
α. Μεηαμχ ηνίρσλ ζε χςνο 1500mm πάλσ απφ ην δάπεδν
(ρεηξνιηζζήξεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε ηνίρνπο ηα νπνία δελ
επεκβαίλνπλ ηα 50 mm ζε απηφ ην πιάηνο κπνξεί λα αγλνεζνχλ) ·
β. Μεηαμχ άιισλ ζηνηρείσλ φπνπ ην ειάρηζην πιάηνο δηαδξνκήο
είλαη απηφ κεηαμχ ησλ ζηαζεξψλ εκπνδίσλ·

iii.

Κιηκαθνζηάζην: απνηειεί ην θαζαξφ πιάηνο κεηαμχ ησλ ηνίρσλ ή
ρεηξνιηζζήξσλ, (ρεηξνιηζζήξεο πνπ δελ επεκβαίλνπλ ηα 50mm κπνξεί
λα αγλνεζνχλ).

Σα παξαθάησ δηαγξάκκαηα δείρλνπλ πσο πξέπεη λα γίλνληαη νη δηάθνξεο κεηξήζεηο
ησλ νξνινγηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θψδηθα πξαθηηθήο.
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Θύξα
ή
παξάζπξν

ΚΑΣΟΦΗ

ΚΑΣΟΦΗ

1. Δκβαδόλ Οξόθνπ

2. Δκβαδόλ Οξόθνπ

Δκβαδόλ δσκαηίνπ, ακαμνζηαζίνπ
ή νπνηνδήπνηε ρώξνπ είλαη ε
απνζηάζεηο εληόο ησλ ηνίρσλ πνπ
πεξηθιείνπλ ηνλ ελ ιόγν ρώξν.

Δκβαδόλ ηκήκαηνο νξόθνπ, ή ππξνδηακεξίζκαηνο είλαη ε
απνζηάζεηο εληόο ησλ ηνίρσλ πνπ πεξηθιείνπλ ησλ ελ ιόγν
ρώξν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ εζσηεξηθώλ ηνίρσλ.

Όηαλ δελ ππάξρεη εμσηεξηθόο ηνίρνο ε κέηξεζε γίλεηαη ζηελ
άθξε ηεο πιάθαο δαπέδνπ.

Γηάγξακκα 65: Μέηξεζε Δκβαδνύ

Υσξεηηθόηεηα Οηθνδνκήο

Υσξεηηθόηεηα Ππξνδηακεξίζκαηνο

Μέηξεζε

Μέηξεζε

-ζην πάλσ κέξνο ηνπ ρακειόηεξνπ δαπέδνπ

-ζην θάησ κέξνο ηεο νξνθήο ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο

-ζην θάησ κέξνο ηεο νξνθήο

-ζην πάλσ κέξνο ηνπ δαπέδνπ ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο

-ζην κέζα κέξνο ησλ ηνίρσλ πνπ πεξηθιείνπλ ηνλ
ρώξν ή όηαλ δελ ππάξρεη εμσηεξηθόο ηνίρνο ε
κέηξεζε γίλεηαη ζηελ άθξε ηεο πιάθαο δαπέδνπ.

-ζην κέζα κέξνο ησλ ηνίρσλ πνπ πεξηθιείνπλ ην
ππξνδηακέξηζκα

Σνίρνο

Σνίρνο θαη δάπεδν ππξνδηακεξίζκαηνο

Γηάγξακκα 66: Υσξεηηθόηεηα
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Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αξηζκώλ ησλ νξόθσλ ζε κηα
νηθνδνκή ή μερσξηζηνύ ηκήκαηνο ηεο νηθνδνκήο,
ιακβάλεηαη ππόςε ην ζεκείν κέηξεζεο ην νπνίν ζα δώζεη
ην κεγαιύηεξν αξηζκό νξόθσλ εθηόο ησλ ππόγεησλ
νξόθσλ.
Οηθνδνκή 3 νξόθσλ

Ύςνο

Ιζόγεην
Μέζν επίπεδν ηζνγείνπ 1.2κ. κέγηζην
Τπόγεην

Ξερσξηζηό ηκήκα 3 νξόθσλ
Ξερσξηζηό ηκήκα 2 νξόθσλ

Ύςνο

Ύςνο

Ιζόγεην

Μέζν επίπεδν ηζνγείνπ 1.2κ. κέγηζην

Τπόγεην

Γηάγξακκα 67: Αξηζκόο Οξόθσλ

Οξνθή

Από ην ύςνο ηνπ ηειεπηαίνπ νξόθνπ
εμαηξνύληαη κηθξά κεραλνζηάζην πνπ
βξίζθνληαη
ζηελ
νξνθή
ηεο
νηθνδνκήο.

Ύςνο
από
ην
ηειεησκέλν πάησκα ηνπ
πςειόηεξνπ
θαηνηθήζηκνπ νξόθνπ ή
νξόθνπ κε ρξήζε από
ην θνηλό κέρξη ην
επίπεδν
ζηε
ρακειόηεξε πιεπξά ηεο
νηθνδνκήο πνπ νδεγεί
ζε κηα νδό ή ζε έλαλ
αλνηθηό ππαίζξην ρώξν.

Φειόηεξν επίπεδν ηζνγείνπ
δίπια από ηνλ εμσηεξηθό
ηνίρν.

Βάζνο ηνπ ππνγείνπ

Γηάγξακκα 68: Ύςνο θαη βάζνο νηθνδνκήο.

2242

Γηάγξακκα 69: Πιάηνο Κιηκαθνζηαζίνπ θαη ρεηξνιηζζήξα.
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12. ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΤΠΩΝ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ EUROSTAT
12.1 Πνιιέο απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο είλαη ζπλπθαζκέλεο κε
ηελ ρξήζε ηεο νηθνδνκήο θαη νη ηαμηλνκήζεηο ρξήζεο απνθαινχληαη Πξνθίι Κηλδχλνπ
Ππξθαγηάο θαη βαζίδνληαη ζηηο ηαμηλνκήζεηο ησλ Σχπσλ Υξήζεο ηεο Eurostat. Σν
Πξνθίι Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο πνπ αθνξά ηελ Υξήζε ηεο νηθνδνκήο ζρεηίδεηαη κε ηα
Υαξαθηεξηζηηθά Υξήζεο θαη ηνλ Ρπζκό Αλάπηπμεο ηεο Ππξθαγηάο. Σν Πξνθίι
Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο πξέπεη λα εθθξάδεηαη ζαλ κηα αμία ε νπνία ζπλδέεη απηά ηα δχν
ζηνηρεία.
Υαξαθηεξηζηηθά Υξήζεο
Σα ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα πην θάησ:



νη ρξήζηεο γλσξίδνπλ ή φρη θαη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ νηθνδνκή·
αλ νη ρξήζηεο θνηκνχληαη ή φρη κέζα ζηελ νηθνδνκή.

Σα ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 35.
Υαξαθηεξηζηηθά
Υξήζεο

Παξαδείγκαηα

Α)

Υξήζηεο πνπ δελ θνηκνχληαη, γλσξίδνπλ θαη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ
νηθνδνκή:

A
Ai

• πλερήο ρξήζε

Aii

• Πεξηζηαζηαθή ρξήζε
Υξήζηεο πνπ δελ θνηκνχληαη θαη
δελ γλσξίδνπλ ηελ νηθνδνκή

B
Γ

Γ

Πεξηγξαθή

Γξαθεηαθέο θαη βηνκεραληθέο
εγθαηαζηάζεηο
Αγξνηθίεο, ζεξκνθήπηα, γεσξγηθά
βνεζεηηθά νηθνδνκήκαηα
Καηαζηήκαηα, εθζεζηαθνί ρψξνη, κνπζεία,
θέληξα αλαςπρήο, άιιεο νηθνδνκέο
ζπγθέληξσζεο πιήζνπο θηι.

Υξήζηεο πνπ θνηκνχληαη:
Γi

• Μαθξνπξφζεζκε ρξήζε

Γηακεξίζκαηα, εζηίεο θαη νηθνηξνθεία ρσξίο
24σξν δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν

Γii

• Μαθξνπξφζεζκε ρξήζε (κε
δηαρεηξηζηηθή ρξήζε)

Γηακεξίζκαηα, εζηίεο θαη νηθνηξνθεία κε
24σξν δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν

Γiii

• Βξαρππξφζεζκε ρξήζε

Ξελνδνρεία, Ξελψλεο

Υξήζηεο πνπ ιακβάλνπλ
ηαηξηθή πεξίζαιςε

Ννζνθνκεία, ππεξεζίεο θαη‟νίθνλ ηαηξηθήο
Β
θξνληίδαο )

Δπηβάηεο (Μεηαβαηηθνί
ηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί, αεξνδξφκηα
ρξήζηεο)
Α
) Πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο νηθνδνκψλ ζα βξείηε ζην Κεθάιαην 12 (Eurostat)
Β
) ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, νη ππεξεζίεο θαη‟νίθνλ ηαηξηθήο θξνληίδαο ελδέρεηαη λα ηαμηλνκεζνχλ
σο ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο Γii.
Πίλαθαο 35: Υαξαθηεξηζηηθά Υξήζεο
E

2244

Ρπζκόο Αλάπηπμεο Ππξθαγηάο
Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ππξθαγηάο είλαη ν ζπγθξηηηθφο ξπζκφο ζηνλ νπνίν
ππνινγίδεηαη φηη ζα αλαπηπρζεί κηα ππξθαγηά. Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο ππξθαγηάο
ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 36.
Καηεγνξία

Ρπζκφο
αλάπηπμεο ηεο
ππξθαγηάο

1

Αξγφο

2

Μέηξηνο

3

Σαρχο

4

Δμαηξεηηθά
Σαρχο

Παξαδείγκαηα

Παξάκεηξνο αλάπηπμεο ηεο
A
ππξθαγηάο )
3
kJ/s

Υψξνο απνζήθεπζεο,
θαχζηκα πεξηνξηζκέλεο
θαπζηφηεηαο
ηνηβαγκέλα θνπηηά απφ
ραξηφλη, μχιηλεο παιέηεο
Γεκαηνπνηεκέλα
ζεξκνπιαζηηθά πιηθά,
ζηνηβαγκέλα πιαζηηθά
πξντφληα, δεκαηνπνηεκέλα
ελδχκαηα
Δχθιεθηα πγξά,
δηνγθσκέλα αθξψδε
πιαζηηθά θαη αθξφο

0.0029
0.012

0.047

0.188

A

) Αλαιχεηαη ζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (π.ρ. PD 7974-1, BS 9999).
Πίλαθαο 36: Ρπζκόο αλάπηπμεο ππξθαγηάο

Γεκηνπξγία ηνπ Πξνθίι Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο
Σα Πξνθίι Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ
„Υαξαθηεξηζηηθψλ Υξήζεο‟ θαη ηνπ „Ρπζκνχ Αλάπηπμεο ηεο Ππξθαγηάο‟.
Παξαδείγκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 37. ηνπο Πίλαθεο 38-42 θαίλεηαη ην
Πξνθίι Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο (ηήιε 6) ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ Σαμηλφκεζε ησλ
Σχπσλ Κηηξίσλ ζχκθσλα κε ηελ Eurostat.
ε πεξηπηψζεηο πνπ ηζρχνπλ δηάθνξα πξνθίι θηλδχλνπ ππξθαγηάο γηα ηελ ίδηα
νηθνδνκή, ρξεζηκνπνηείηαη ην πξνθίι κε ηνλ πςειφηεξν θίλδπλν.
12.2 Σα Πξνθίι Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο κπνξεί λα ηζρχνπλ γηα κηα νιφθιεξε
νηθνδνκή, ή (φπνπ ε νηθνδνκή απνηειείηαη απφ ππξνδηακεξίζκαηα) γηα έλα
ππξνδηακέξηζκα κέζα ζηελ νηθνδνκή, θαη ηα Πξνθίι Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη απηά γηα ηελ θχξηα ρξήζε ηεο νηθνδνκήο ή ηνπ
ππξνδηακεξίζκαηνο.
12.3 Χζηφζν, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα
ρξήζεηο ζε κηα νηθνδνκή, ή ππξνδηακέξηζκα, θαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο
πξνυπνζέζεηο είλαη νξζφ λα ρεηξηδφκαζηε ηελ θάζε ρξήζε μερσξηζηά. Απηέο νη
πξνυπνζέζεηο είλαη:
α) Έλα δηακέξηζκα ή κεδνλέηα·
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β) Απνζήθε ζε έλα θαηάζηεκα αλ ε πεξηνρή απνζήθεπζεο μεπεξλά ην κηζφ ηνπ
ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο·
γ) Οπνηαδήπνηε βνεζεηηθή ρξήζε, ζε άιιεο νηθνδνκέο,, αλ ην εκβαδφλ ηεο είλαη
κεγαιχηεξν απφ ην έλα ηέηαξην ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ δαπέδνπ ηνπ νξφθνπ ή
ρψξνπ.
12.4 Κάπνηεο νηθνδνκέο κπνξεί λα έρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο θχξηεο ρξήζεηο, νη
νπνίεο δελ είλαη βνεζεηηθέο ε κηα πξνο ζηελ άιιε, φπσο γηα παξάδεηγκα, γξαθεία
πάλσ απφ θαηαζηήκαηα απφ ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε
θάζε κηα απφ ηηο ρξήζεηο πξέπεη λα κειεηάηαη αλεμάξηεηα κε ηα δηθά Πξνθίι
Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο.
Οη πίλαθεο παξαθάησ, πεξηγξάθνπλ ην Πξνθίι Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο κηαο νηθνδνκήο
πνπ βαζίδνληαη ζηελ Σαμηλφκεζε ησλ Σχπσλ Κηηξίσλ ηεο Eurostat.
Πξνθίι
Κηλδχλνπ
Ππξθαγηάο
B)
A
1 Αξγφο
A1
B)
(Υξήζηεο πνπ δελ θνηκνχληαη, γλσξίδνπλ θαη 2 Μέηξηνο
A2
B)
είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ νηθνδνκή)
3 Σαρχο
A3
A), B)
4 Δμαηξεηηθά Σαρχο
A4
B
1 Αξγφο
B1
(Υξήζηεο πνπ δελ θνηκνχληαη θαη δελ 2 Μέηξηνο
B2
γλσξίδνπλ ηελ νηθνδνκή)
3 Σαρχο
B3
A)
4 Δμαηξεηηθά Σαρχο
B4
B)
Γ
1 Αξγφο
Γ1
B)
(Υξήζηεο πνπ θνηκνχληαη)
2 Μέηξηνο
Γ2
B), C)
3 Σαρχο
Γ3
B), C)
4 Δμαηξεηηθά Σαρχο
Γ4
Γ
1 Αξγφο
Γ1
(Υξήζηεο πνπ ιακβάλνπλ ηαηξηθή πεξίζαιςε)
2 Μέηξηνο
Γ2
C)
3 Σαρχο
Γ3
C)
4 Δμαηξεηηθά Σαρχο
Γ4
E
1 Αξγφο
E1
[Δπηβάηεο (Μεηαβαηηθνί ρξήζηεο)]
2 Μέηξηνο
E2
3 Σαρχο
E3
A)
4 Δμαηξεηηθά Σαρχο
E4
A) Ζ πξνζζήθε ελφο απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο θαηάζβεζεο ή ελφο ζπζηήκαηνο
θαηαηνληζκνχ ζα κεηψζεη ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ππξθαγηάο θαη επνκέλσο ζα
αιιάμεη ηελ θαηεγνξία (π.ρ. απφ Α4, Β4, E4 ζε Α3, Β3, E3 αληίζηνηρα).
B) Σα πξνθίι θηλδχλσλ ππξθαγηάο Α θαη Γ κπνξνχλ λα ππνδηαηξεζνχλ ζηηο θαηεγνξίεο
Ai1, Aii1, Γi1, Γii1, Γiii1, θηι.
C) Σα πξνθίι θηλδχλσλ ππξθαγηάο Γ3, Γ4 θαη Γ3, Γ4 δελ είλαη απνδεθηά εθηφο εάλ
ηνπνζεηεζεί απηφκαην ζχζηεκα θαηάζβεζεο ή ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ λεξνχ θαη
επνκέλσο ζα αιιάμνπλ θαηεγνξία (π.ρ. απφ Γ3, Γ4, Γ3, Γ4 ζε Γ2, Γ3, Γ2, Γ3
αληίζηνηρα).
Υαξαθηεξηζηηθά Υξήζεο (Πίλαθαο Γ0)

Ρπζκφο Αλάπηπμεο ηεο
Ππξθαγηάο

Πίλαθαο 37: Παξαδείγκαηα Πξνθίι Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο
εκείσζε: Καζψο νη αμηνινγήζεηο ησλ πξνθίι θηλδχλνπ ππξθαγηάο δηεμάγνληαη ζε βάζε κεκνλσκέλσλ
πεξηπηψζεσλ, είλαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ, γηα παξάδεηγκα, γξαθεία κε πξνθίι θηλδχλνπ ππξθαγηάο Α1 ή Α3 ή
θαηαζηήκαηα κε πξνθίι θηλδχλνπ ππξθαγηάο Β1 ή Β3. ην ζηάδην ζρεδηαζκνχ, εάλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο ή ν
ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ππξθαγηάο δελ είλαη γλσζηά ή δελ κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ εχθνια, ηφηε πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε νη δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο.

12 Με
Οηθηζηηθέο
Οηθνδνκέο

ηήιε (1)

124Οηθνδνκέο
κεηαθνξψλ
θαη
επηθνηλσληψ
λ

1220Οηθνδνκέο
Γξαθείσλ

122Οηθνδνκέο
Γξαθείσλ

1242
Οηθνδνκέο
ακαμνζηαζί
σλ θαη
ζηάζκεπζε
ο
νρεκάησλ

1241
Οηθνδνκέο
επηθνηλσλη
ψλ,
ζηαζκνί,
ηεξκαηηθνί
ζηαζκνί θαη
ζπλαθή
θηίξηα

ηήιε (3)

ηήιε (2)

Οηθνδνκέο ακαμνζηαζίσλ θαη
ζηάζκεπζεο νρεκάησλ

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- ακαμνζηάζηα (ζηεγαζκέλα ή ππφγεηα)
θαη ζηεγαζκέλνη ρψξνη ζηάζκεπζεο
απηνθηλήησλ

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη επίζεο:
- νηθνδνκέο θάξσλ
- νηθνδνκέο ειέγρνπ ελαέξηαο
θπθινθνξίαο (πχξγνη ειέγρνπ)

Δμαηξνχληαη: - πξαηήξηα
βελδίλεο 1230
- δεμακελέο, ζηξνί (ζηιφ)
θαη απνζήθεο
εκπνξεπκάησλ 1252
- ζηδεξνδξνκηθέο
γξακκέο 212
- δηάδξνκνη
αεξνδξνκίσλ 2130
- γξακκέο θαη ηζηνί
ηειεπηθνηλσληψλ 2213,
2224
- ιηκεληθνί ηεξκαηηθνί
ζηαζκνί γηα
πδξνγνλάλζξαθεο 2303
Δμαηξνχληαη :
- ππαίζξηνη ρψξνη
ζηάζκεπζεο
απηνθηλήησλ ζε
νηθνδνκέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη
θπξίσο γηα άιινπο
ζθνπνχο

Δμαηξνχληαη: γξαθεία ζε
νηθνδνκέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη
θπξίσο γηα άιινπο
ζθνπνχο

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- νηθνδνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο
επηρεηξεκαηηθνί ρψξνη, γηα γξαθεία θαη
γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο, φπσο π.ρ.
ηξάπεδεο, ηαρπδξνκηθά γξαθεία,
γξαθεία ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, γξαθεία
θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, θιπ.

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- ππφζηεγα αεξνζθαθψλ, ζηαζκνί
ρεηξηζκνχ, ππφζηεγα ζηδεξνδξνκηθψλ
κεραλψλ θαη βαγνληψλ/θνξηεγψλ

ηήιε (5)

Δμαηξνύληαη από ηελ
ηήιε (3)

ηήιε (4)

Υξήζε

Ai4

Ai2

Ai1

Ai4

Ai2

ηήιε (6)

Πξνθίι
Κηλδύλνπ
Ππξθαγηάο

ΚΚΠ-A

ΚΚΠ-Γ

Αλάιπζε θαη
Λχζε
Ππξνκεραληθήο

ΚΚΠ-A

ΚΚΠ-Γ

ΚΚΠ-B

ηήιε (8)

Καηεγνξία
Κηλδύλνπ
Ππξθαγηάο
(ΚΚΠ)

500

600

Αλάιπζε θαη
Λχζε
Ππξνκεραληθήο

600

ηήιε (7)

Πξνηεηλόκελεο
ηηκέο
ζρεδίαζεο
(MJ/m2)

Ππθλόηεηα
Ππξνζεξκηθνύ
Φνξηίνπ
(MJ/m2)

Π3(β)

ηήιε (11)

ηήιε
(10)

5.5
6.5

ύζηεκα
Ππξαλίρλεπζ
εο θαη
Πξνεηδνπνίε
ζεο*
Υξόλνο
Ρνήο
(ιεπηά)

5.5

6.5

Π3(δ)

Π3(β)

Αλάιπζε θαη Λχζε Ππξνκεραληθήο

Δλδηάκεζνο

Δλδηάκεζνο

Αλάιπζε θαη Λχζε Ππξνκεραληθήο

Δλδηάκεζνο
Γξήγνξνο

ηήιε (9)

Υξόλνο
Αληαπόθξηζ
εο Υξήζηε
(ιεπηά)

Απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ ζηειώλ 9, 10
θαη 11 ζε ζρέζε κε ην Κεθάιαην 7

2246

126-

125Βηνκεραληθέο
νηθνδνκέο
θαη
Απνζήθεο

1263

1252
Γεμακελέο,
ζηξνί (ζηιφ)
θαη
απνζήθεο
εκπνξεπκά
ησλ

1251
Βηνκεραληθ
έο
Οηθνδνκέο

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη :

- δεμακελέο πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη :
- κεγάιεο θαη κηθξέο δεμακελέο
- ζηξνί γηα δεκεηξηαθά, ηζηκέλην ή άιια
μεξά πξντφληα ρχδελ
- ςπθηηθέο απνζήθεο θαη απνζήθεο
εηδηθψλ ρξήζεσλ

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- ζηεγαζκέλεο νηθνδνκέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα βηνκεραληθή
παξαγσγή, φπσο π.ρ. εξγνζηάζηα,
ζπλεξγεία, ζθαγεία, δπζνπνηεία,
εγθαηαζηάζεηο ζπλαξκνιφγεζεο, θιπ.

Δμαηξνχληαη:

Δμαηξνχληαη :
- γεσξγηθνί ζηξνί θαη
νηθνδνκέο απνζήθεπζεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηε γεσξγία 1271
- πδαηφππξγνη 2222
- ηεξκαηηθνί ζηαζκνί γηα
πδξνγνλάλζξαθεο 2303

Δμαηξνχληαη:
- δεμακελέο, ζηξνί (ζηιφ)
θαη απνζήθεο
εκπνξεπκάησλ 1252
- κε νηθηζηηθέο αγξνηηθέο
νηθνδνκέο 1271
- ζχλζεηεο βηνκεραληθέο
εγθαηαζηάζεηο (ζηαζκνί
παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, δηπιηζηήξηα
θιπ.) νη νπνίεο δελ
έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά
κηαο νηθνδνκήο 230

- πξαηήξηα βελδίλεο
1230

Ai2

ΚΚΠ-B

ΚΚΠ-Γ

Αλάιπζε θαη
Λχζε
Ππξνκεραληθήο
500

ΚΚΠ-A
ΚΚΠ-B
ΚΚΠ-Γ

κέρξη 500
501 κέρξη 1000
>1000
Aii3

Aii4

ΚΚΠ-A
ΚΚΠ-B
ΚΚΠ-Γ

κέρξη 500
501 κέρξη 1000
>1000
Aii2

Aii1

ΚΚΠ-Γ

Αλάιπζε θαη
Λχζε
Ππξνκεραληθήο

Ai4

ΚΚΠ-A
ΚΚΠ-B
ΚΚΠ-Γ

ΚΚΠ-A
ΚΚΠ-B
ΚΚΠ-Γ

κέρξη 500
501 κέρξη 1000
>1000

Ai3

κέρξη 500
501 κέρξη 1000
>1000

ΚΚΠ-A
ΚΚΠ-B
ΚΚΠ-Γ

ΚΚΠ-A
ΚΚΠ-B
ΚΚΠ-Γ

κέρξη 500
501 κέρξη 1000
>1000

κέρξη 500
501 κέρξη 1000
>1000

Ai2

Ai1

4.5

5.5

6.5

Π3(γ)

Π3(β)

Π3(β)

4.5
5.5

5.5
6.5

6.5
7.5

Δλδηάκεζνο

5.5

Π3(γ)

Αλάιπζε θαη Λχζε Ππξνκεραληθήο

Δλδηάκεζνο
Γξήγνξνο

Δλδηάκεζνο
Γξήγνξνο

Δλδηάκεζνο
Γξήγνξνο

Π1 ή Π3(β) γηα
- ςπθηηθέο
απνζήθεο θαη
απνζήθεο
εηδηθψλ
ρξήζεσλ
Π1 ή Π3(β) γηα
- ςπθηηθέο
απνζήθεο θαη
απνζήθεο
εηδηθψλ
ρξήζεσλ
Π1 ή Π3(β) γηα
- ςπθηηθέο
απνζήθεο θαη
απνζήθεο
εηδηθψλ
ρξήζεσλ

Αλάιπζε θαη Λχζε Ππξνκεραληθήο

Δλδηάκεζνο

Δλδηάκεζνο

Δλδηάκεζνο

2247

127-Άιιεο
κε νηθηζηηθέο
νηθνδνκέο

Οηθνδνκέο
δεκνζίσλ
ζεακάησλ,
εθπαίδεπζεο
,
λνζνθνκείσλ
ή θνηλσληθήο
πξφλνηαο

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη :
- θαηαζθεπέο φπσο ζηέγαζηξα ζε
ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, δεκφζηεο
ηνπαιέηεο, δεκφζηα πιπληήξηα θιπ.

1271 Με
νηθηζηηθέο
αγξνηηθέο
νηθνδνκέο

1274 Άιιεο
νηθνδνκέο,
πνπ δελ
θαηαηάζζν

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- ζρνιέο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο
- κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνί,
αζηεξνζθνπεία

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- εηδηθά ζρνιεία γηα παηδηά κε εηδηθέο
αλάγθεο

- νηθνδνκέο πξνζρνιηθήο,
πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο (π.ρ. βξεθνλεπηαθνί
ζηαζκνί, λεπηαγσγεία, δεκνηηθά
ζρνιεία, ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, θνιέγηα, γπκλάζηα,
ηερληθέο ζρνιέο θιπ.), ζρνιεία γεληθήο
εθπαίδεπζεο, ζρνιέο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο
- νηθνδνκέο πξννξηδφκελεο γηα ηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα•
εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα• ηδξχκαηα
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη :
- αγξνηηθά θηίξηα θαη θηίξηα απνζήθεπζεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αγξνηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο π.ρ. βνπζηάζηα,
ζηάβινη, ρνηξνζηάζηα, πνηκληνζηάζηα
(ζηάλεο), ζηάβινη ηππνθνξβείσλ,
θπλνζηάζηα (ζπηηάθηα γηα ζθχινπο),
βηνκεραληθνί νξληζψλεο, ζηηαπνζήθεο,
ππφζηεγα θαη άιια βνεζεηηθά γεσξγηθά
θηίξηα, θειάξηα, εγθαηαζηάζεηο
νηλνπαξαγσγήο, θάδνη νηλνπνηίαο
(ιελνί), ζεξκνθήπηα, γεσξγηθνί ζηξνί
θιπ.

ρνιηθά
παλεπηζηε
κηαθά θαη
εξεπλεηηθά
θέληξα

Δμαηξνχληαη:
- ηειεθσληθνί ζάιακνη
1241
- λνζνθνκεία

Δμαηξνχληαη:
- εγθαηαζηάζεηο
δσνινγηθψλ θαη
βνηαληθψλ θήπσλ 2412

- μελψλεο πνπ είλαη
κεκνλσκέλεο νηθνδνκέο
νηθνηξνθείσλ 1130
- θνηηεηηθέο εζηίεο 1130
- βηβιηνζήθεο 1262
- παλεπηζηεκηαθά
λνζνθνκεία 1264

Ai1

Aii3

Aii2

200

κέρξη 500

κέρξη 500

ΚΚΠ-A

ΚΚΠ-A

ΚΚΠ-A

Δλδηάκεζνο

Δλδηάκεζνο

Δλδηάκεζνο

6.5

4.5

5.5

Π1

Π3(γ)

Π3(β)

2248

ζσθξνληζηηθψλ
ηδξπκάησλ, θπιαθψλ ή
ελφπισλ δπλάκεσλ
1264
- ζηξαηησηηθά έξγα 2420

Πίλαθαο 38: Πξνθίι Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο γηα Οηθνδνκέο κε Υαξαθηεξηζηηθά Υξήζεο Α.

* ηήιε 11 βαζίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 32 ηνπ Κεθαιαίνπ 9 ή Πίλαθα 48 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Παξαξηήκαηνο.

Γθξίδεο ζηήιεο 9, 10 θαη 11 έρνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε ζε ζρέζε κε ην Κεθάιαην 7.

A1/2/3 ή 4 ζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο Α κε έλα Αξγφ (1), Μέηξην (2), Σαρχ (3) ή Δμαηξεηηθά Σαρχ (4) ξπζκφ αλάπηπμεο ππξθαγηάο..

ληαη αιινχ

2249

12 Με
Οηθηζηηθέο
Οηθνδνκέ
ο

ηήιε (1)

1220-Κηίξηα
γξαθείσλ

1230-Κηίξηα
ρνλδξηθνχ
θαη ιηαληθνχ
εκπνξίνπ

123-Κηίξηα
ρνλδξηθνχ
θαη ιηαληθνχ
εκπνξίνπ

1211Ξελνδνρεηα
θά θηίξηα

121Ξελνδνρεία
θαη
παξφκνηα
θηίξηα

122-Κηίξηα
γξαθείσλ

ηήιε (3)

ηήιε (2)

Υξήζε

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- θέληξα δηαζθέςεσλ θαη
ζπλεδξίσλ, δηθαζηήξηα,
θνηλνβνπιεπηηθά θηίξηα

Καηαζηήκαηα Σξνθίκσλ ή άιια
θαηαζηήκαηα κε ρψξν καδηθήο
απνζήθεπζεο θαη έθζεζεο χςνπο
πάλσ απφ 3.0 κ.

Δμαηξνχληαη:
- θαηαζηήκαηα ζε θηίξηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιινπο
ζθνπνχο

Δμαηξνχληαη:
- γξαθεία ζε θηίξηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα
άιινπο ζθνπνχο

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
ελζσκαησκέλα εζηηαηφξηα, κπάξ
θαη ρψξνη εζηίαζεο κε επθνιίεο
καγεηξέκαηνο

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- εκπνξηθά θέληξα, εκπνξηθέο
ζηνέο, κεγάια πνιπθαηαζηήκαηα,
κεκνλσκέλα θαηαζηήκαηα θαη
κπνπηίθ, αίζνπζεο εκπνξηθψλ
εθζέζεσλ θαη εθζεηήξηνπο
ρψξνπο, ζθεπαζηέο αγνξέο,
πξαηήξηα βελδίλεο θιπ.

B2

Δμαηξνχληαη:
- εζηηαηφξηα ζε πνιπθαηνηθίεο
1122
- μελψλεο λεφηεηαο, νξεηλά
θαηαθχγηα, θαηαζθελψζεηο
δηαθνπψλ, θαηνηθίεο δηαθνπψλ
θαη ηζφγεηεο κνλνθαηνηθίεο
(κπάλγθαιννπ) γηα δηαθνπέο
1212
- εζηηαηφξηα ζε εκπνξηθά
θέληξα 1230

B3

B3

B2

ηήιε (6)

Πξνθίι
Κηλδύλνπ
Ππξθαγηάο

ηήιε (5)

ηήιε (4)

Δμαηξνύληαη από ηελ ηήιε
(3)

1000

800

500

400

ηήιε (7)

Πξνηεηλόκελεο
ηηκέο ζρεδίαζεο
(MJ/m2)

Ππθλόηεηα
Ππξνζεξκηθνύ
Φνξηίνπ
(MJ/m2)

ΚΚΠ-Γ

ΚΚΠ-B

ΚΚΠ-Β

ΚΚΠ-B

ηήιε (8)

Καηεγνξία
Κηλδύλνπ
Ππξθαγηάο
(ΚΚΠ)

Αξγφο

Αξγφο

Δλδηάκεζνο

Αξγφο

ηήιε (9)

Υξόλνο
Αληαπόθξηζ
εο Υξήζηε
(ιεπηά)

3.5

3.5

5.5

Π3(γ)

Π3(γ)

Π3(γ)

Π3(γ)

ηήιε (11)

ηήιε
(10)

4.5

ύζηεκα
Ππξαλίρλεπ
ζεο θαη
Πξνεηδνπνί
εζεο*
Υξόλνο
Ρνήο
(ιεπηά)

Απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ ζηειώλ 9, 10
θαη 11 ζε ζρέζε κε ην Κεθάιαην 7

2250

126-Κηίξηα
δεκνζίσλ
ζεακάησλ,
εθπαίδεπζε
λνζνθνκείσ
λή
θνηλσληθήο
πξφλνηαο

124-Κηίξηα
κεηαθνξψλ
θαη
επηθνηλσληψ
λ

1265
Αζιεηηθέο
αίζνπζεο

1262
Μνπζεία θαη
βηβιηνζήθεο

1261Κηίξηα
δεκνζίσλ
ζεακάησλ

1241 Κηίξηα
επηθνηλσλη
ψλ,
ζηαζκνί,
ηεξκαηηθνί
ζηαζκνί θαη
ζπλαθή
θηίξηα

B2

Δμαηξνχληαη:
- αίζνπζεο πνιιαπιψλ
ζθνπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
θπξίσο γηα δεκφζηα ζεάκαηα
1261

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο
γηα αζιήκαηα θιεηζηνχ ρψξνπ
(γήπεδα θαιαζνζθαίξηζεο θαη
αληηζθαίξηζεο [ηέλληο],

B1 ή B2

B3

B3

Δμαηξνχληαη:
- ηζηνξηθά κλεκεία 1273

Δμαηξνχληαη:
- κνπζεία, αίζνπζεο ηέρλεο
(γθαιεξί) 1262
- αζιεηηθέο αίζνπζεο 1265
- πάξθα αλαςπρήο θαη
ειεχζεξνπ ρξφλνπ 2412

B2

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
βηβιηνζήθεο, θηίξηα αξρείσλ

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο,
αίζνπζεο ζπλαπιηψλ, φπεξεο,
ζέαηξα θιπ.
- αίζνπζεο ενξηαζηηθψλ
εθδειψζεσλ θαη αίζνπζεο
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα
δεκφζηα ζεάκαηα
- θαδίλα, ηζίξθα, αίζνπζεο
κνπζηθψλ επηζεσξήζεσλ,
αίζνπζεο ρνξνχ θαη ληηζθνηέθ,
πεξίπηεξα κνπζηθήο (εμέδξεο
νξρήζηξαο) θιπ
Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- κνπζεία, αίζνπζεο ηέρλεο
(γθαιεξί)

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- θηίξηα ξαδηνθσληθψλ θαη
ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ, θηίξηα
ηειεθσληθψλ θέληξσλ, θέληξα
ηειεπηθνηλσληψλ, θιπ.

Δμαηξνχληαη:
- πξαηήξηα βελδίλεο 1230
- δεμακελέο, ζηξνί (ζηιφ) θαη
απνζήθεο εκπνξεπκάησλ 1252
- ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο 212
- δηάδξνκνη αεξνδξνκίσλ 2130
- γξακκέο θαη ηζηνί
ηειεπηθνηλσληψλ 2213, 2224
- ιηκεληθνί ηεξκαηηθνί ζηαζκνί
γηα πδξνγνλάλζξαθεο 2303

400

1900

400

400

600

ΚΚΠ-Β

ΚΚΠ-Γ

ΚΚΠ-A

ΚΚΠ-B

ΚΚΠ-B

Αξγφο

Αξγφο

Αξγφο

Αξγφο

Δλδηάκεζνο

4.5

3.5

4.5

3.5

5.5

Π3(γ)

Π3(γ)

Π3(γ)

Π3(γ)

Π3(γ)

2251

1273
Ηζηνξηθά ή
δηαηεξεηέα
κλεκεία

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- δηαηεξεηέα εξείπηα,
αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο θαη
πξνζηαηεπκέλνη πξντζηνξηθνί
ρψξνη
- αγάικαηα θαη θαηαζθεπέο
αλακλεζηηθνχ, θαιιηηερληθνχ ή
δηαθνζκεηηθνχ ραξαθηήξα
- θάζε είδνπο ηζηνξηθά ή
δηαηεξεηέα θηίξηα, πνπ δελ
θαηαηάζζνληαη αιινχ

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- εθθιεζίεο, παξεθθιήζηα, ηεκέλε,
ζπλαγσγέο θιπ.
- λεθξνηαθεία θαη ζπλαθείο
θαηαζθεπέο, αίζνπζεο επηθήδεησλ
ηειεηψλ, θξεκαηφξηα

Δμαηξνχληαη:
- κνπζεία 1262
- ζξεζθεπηηθά θηίξηα 1272

Δμαηξνχληαη:
- πξψελ ζξεζθεπηηθά θηίξηα ηα
νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο
κνπζεία 1262
- ηζηνξηθά κλεκεία, θιπ. 1273

- ζηάδηα θαη αζιεηηθνί ρψξνη
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ππαίζξηα αζιήκαηα, φπσο π.ρ.
αλνηθηά γήπεδα ηέλληο, αλνηθηά
θνιπκβεηήξηα, θιπ. 2411

B2

B2

400

400

ΚΚΠ-A

ΚΚΠ-A

Πίλαθαο 39: Πξνθίι Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο γηα Οηθνδνκέο κε Υαξαθηεξηζηηθά Υξήζεο Β.

* ηήιε 11 βαζίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 32 ηνπ Κεθαιαίνπ 9 ή Πίλαθα 48 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Παξαξηήκαηνο.

Γθξίδεο ζηήιεο 9, 10 θαη 11 έρνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε ζε ζρέζε κε ην Κεθάιαην 7.

B1/2/3 ζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο Β κε έλα Αξγφ (1), Μέηξην (2) ή Σαρχ (3) ξπζκφ αλάπηπμεο ππξθαγηάο.

127-Άιια κε
νηθηζηηθά
θηίξηα

1272 Κηίξηα
πνπ
ρξεζηκνπνη
νχληαη σο
ηφπνη
ιαηξείαο θαη
γηα
ζξεζθεπηηθέ
ο
δξαζηεξηφη
εηεο

θνιπκβεηήξηα, αίζνπζεο
γπκλαζηηθήο, παγνδξφκηα θάζε
είδνπο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ παγνδξνκίσλ γηα ρφθετ επί
πάγνπ, θιπ.) κε εγθαηαζηάζεηο
γηα ηνπο ζεαηέο (εμέδξεο, θεξθίδεο
θιπ.) θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο
(εγθαηαζηάζεηο ινπηξψλ θαη
απνδπηεξίσλ, θιπ.)

Αξγφο

Αξγφο

4.5

4.5

Π1

Π3(γ)

2252

11
Οηθηζηηθέο
Οηθνδνκέ
ο

ηήιε (1)

1121-Κηίξηα
κε δχν
θαηνηθίεο

1110Mνλνθαηνηθ
ίεο

111Mνλνθαηνηθί
εο

112-Κηίξηα
κε δχν
θαηνηθίεο

ηήιε (3)

ηήιε (2)

Υξήζε

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- αλεμάξηεηεο δηπινθαηνηθίεο,
εκηαλεμάξηεηεο δηπινθαηνηθίεο ή
δηπινθαηνηθίεο ζπλερνχο δφκεζεο

Δμαηξνχληαη:
- ηα κε νηθηζηηθά αγξνηηθά
θηίζκαηα 1271

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- αλεμάξηεηεο θαηνηθίεο, φπσο
ηζφγεηεο κνλνθαηνηθίεο
(κπάλγθαιννπ), βίιεο, νξεηλέο
θαηνηθίεο (ζαιέ), δαζηθά
πεξίπηεξα, αγξνηθίεο, εμνρηθέο
θαηνηθίεο, παξαζεξηζηηθέο
θαηνηθίεο, θαηνηθίεο γηα
ζαββαηνθχξηαθα, θιπ.
- εκηαλεμάξηεηεο θαηνηθίεο ή
θαηνηθίεο ζπλερνχο δφκεζεο,
θάζε κηα εθ ησλ νπνίσλ έρεη ηε
δηθή ηεο ζηέγε θαη ηε δηθή ηεο
ηζφγεηα είζνδν
Δμαηξνχληαη :
- εκηαλεμάξηεηεο θαηνηθίεο ή
θαηνηθίεο ζπλερνχο δφκεζεο,
θάζε κηα εθ ησλ νπνίσλ έρεη ηε
δηθή ηεο ζηέγε θαη ηε δηθή ηεο
ηζφγεηα είζνδν 1110

ηήιε (5)

ηήιε (4)

Δμαηξνύληαη από ηελ ηήιε
(3)

Γi2

Γi2

ηήιε (6)

Πξνθίι
Κηλδύλνπ
Ππξθαγηάο

1000

1000

ηήιε (7)

Πξνηεηλόκελεο
ηηκέο ζρεδίαζεο
(MJ/m2)

Ππθλόηεηα
Ππξνζεξκηθνύ
Φνξηίνπ
(MJ/m2)

ΚΚΠ-A

ΚΚΠ-A

ηήιε (8)

Καηεγνξία
Κηλδύλνπ
Ππξθαγηάο
(ΚΚΠ)

Γελ Ηζρχεη

Γελ Ηζρχεη

ηήιε (9)

Υξόλνο
Αληαπόθξηζ
εο Υξήζηε
(ιεπηά)

Γελ
Ηζρχεη

Γελ
Ηζρχεη

ηήιε (11)

ηήιε
(10)

Π2(α ή β) ή
Π2(δ) ζε
ςειέο
θαηνηθίεο
(πέξαλ ησλ 3
ππέξγεησλ
νξφθσλ).

Π2(α ή β)
ή Π2(δ) ζε
ςειέο
θαηνηθίεο
(πέξαλ ησλ 3
ππέξγεησλ
νξφθσλ).

ύζηεκα
Ππξαλίρλεπ
ζεο θαη
Πξνεηδνπνί
εζεο*
Υξόλνο
Ρνήο
(ιεπηά)

Απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ ζηειώλ 9, 10
θαη 11 ζε ζρέζε κε ην Κεθάιαην 7

2253

12 Με
Οηθηζηηθέο
Οηθνδνκέ
ο

121Ξελνδνρεία
θαη
παξφκνηα
θηίξηα

113πιινγηθέο
θαηνηθίεο

Γiii2

Δμαηξνχληαη :
- εζηηαηφξηα ζε πνιπθαηνηθίεο
1122
- μελψλεο λεφηεηαο, νξεηλά
θαηαθχγηα, θαηαζθελψζεηο
δηαθνπψλ, θαηνηθίεο δηαθνπψλ
θαη ηζφγεηεο κνλνθαηνηθίεο
(κπάλγθαιννπ) γηα δηαθνπέο
1212
- εζηηαηφξηα ζε εκπνξηθά
θέληξα 1230

Δμαηξνχληαη :
- μελνδνρεία θαη παξφκνηα
θηίξηα παξνρήο θαηαιχκαηνο
1211- πάξθα αλαςπρήο θαη
ειεχζεξνπ ρξφλνπ 2412

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- μελνδνρεία, μελνδνρεία γηα
απηνθηλεηηζηέο (κνηέι),
παλδνρεία, νηθνηξνθεία (παλζηφλ)
θαη παξφκνηα θηίξηα παξνρήο
θαηαιχκαηνο κε ή ρσξίο
εζηηαηφξην

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- μελψλεο λεφηεηαο, νξεηλά
θαηαθχγηα, παηδηθέο ή
νηθνγελεηαθέο θαηαζθελψζεηο
δηαθνπψλ, ηζφγεηεο κνλνθαηνηθίεο
(κπάλγθαιννπ) δηαθνπψλ,
θαηνηθίεο δηαθνπψλ θαη
αλαπαπηήξηα θαη άιια θηίξηα
παξνρήο θαηαιχκαηνο γηα
εθδξνκείο-παξαζεξηζηέο, πνπ δελ
θαηαηάζζνληαη αιινχ

1130πιινγηθέο
θαηνηθίεο

1211Ξελνδνρεηα
θά θηίξηα

1212-Άιια
θηίξηα
παξνρήο
βξαρπρξφλη
νπ
θαηαιχκαην
ο

Γiii2

Γii2

Δμαηξνχληαη:
- λνζνθνκεία θαη θιηληθέο 1264
- θηίξηα ζπιινγηθήο ζπκβίσζεο
κε ππεξεζίεο λνζειείαο ή
ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 1264
- θπιαθέο, ζηξαηφπεδα 1274

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- νηθηζηηθά θηίξηα ζπιινγηθήο
ρξήζεο, ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη θαηνηθίεο θαη
βνεζεηηθά θηίξηα γηα
ειηθησκέλνπο, ζπνπδαζηέο θαη
άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο
π.ρ. νίθνη επγεξίαο, εζηίεο γηα
εξγαδνκέλνπο, εζηίεο
αδειθνηήησλ, νξθαλνηξνθεία,
εζηίεο γηα αζηέγνπο, θιπ.

Γi2

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- άιια νηθηζηηθά θηίξηα φπσο
ζπγθξνηήκαηα δηακεξηζκάησλ θαη
πνιπθαηνηθίεο, κε ηξεηο ή
πεξηζζφηεξεο θαηνηθίεο

1122-Κηίξηα
κε ηξεηο ή
πεξηζζφηεξ
εο θαηνηθίεο

Δμαηξνχληαη:
- ζπιινγηθέο θαηνηθίεο 1130
- μελνδνρεία 1211
- μελψλεο λεφηεηαο,
θαηαζθελψζεηο δηαθνπψλ θαη
ηζφγεηεο κνλνθαηνηθίεο
(κπάλγθαιννπ) γηα δηαθνπέο
1212

400

400

1000

1000

ΚΚΠ-A

ΚΚΠ-A

ΚΚΠ-Γ

ΚΚΠ-B

Αξγφο

Αξγφο

Αξγφο

Γελ Ηζρχεη

4.5

4.5

4.5

Γελ
Ηζρχεη

Π3(γ)

Π3(δ)

Π3(δ)

Π1(α) ζε
θνηλφρξεζηνπ
ο ρψξνπο θαη
Π2(β ή γ)
κέζα ζην
δηακέξηζκα ή
Π3(δ) ζε
νηθνδνκέο
πέξαλ ησλ
21κ.

2254

ζηήιεο

ζεκαίλεη

9,

θαη

ρξήζεο
11

Γ

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- ζσθξνληζηηθά θηίξηα, θπιαθέο
θαη θξαηεηήξηα,
- ζηξαηφπεδα ελφπισλ
δπλάκεσλ, αζηπλνκίαο ή
ππξνζβεζηηθήο

10

ραξαθηεξηζηηθά

1274 Άιια
θηίξηα, πνπ
δελ
θαηαηάζζνλ
ηαη αιινχ

έρνπλ

κε

έλα
απνθιεηζηηθή

ηήιε (3)

1264
Κηίξηα
λνζνθνκεί
σλ ή
θνηλσληθήο
πξφλνηαο

ηήιε (2)

126-Κηίξηα
δεκνζίσλ
ζεακάησλ,
εθπαίδεπζεο
,
λνζνθνκείσ
λή
θνηλσληθήο
πξφλνηαο

ηήιε (1)

12 Με
Οηθηζηηθέο
Οηθνδνκέ
ο

Αξγφ

Δμαηξνχληαη :
- ηειεθσληθνί ζάιακνη 1241λνζνθνκεία ζσθξνληζηηθψλ
ηδξπκάησλ, θπιαθψλ ή
ελφπισλ δπλάκεσλ 1264ζηξαηησηηθά έξγα 2420
(1)
ρξήζε

Γii2

Γii1

ή
ζε

Μέηξην

400

ζρέζε

(2)

ΚΚΠ-A

ηήιε (4)

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- ηδξχκαηα ηα νπνία παξέρνπλ ηαηξηθή αγσγή,
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη λνζειεία αζζελψλ θαη
ηξαπκαηηψλ
- ζαλαηφξηα, λνζνθνκεία θαη ζεξαπεπηήξηα καθξάο
παξακνλήο, ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, εμσηεξηθά
ηαηξεία, καηεπηήξηα, θέληξα πξνζηαζίαο ηεο
κεηξφηεηαο θαη ηεο παηδηθήο ειηθίαο
- παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία, λνζνθνκεία

Υξήζε

Δμαηξνχληα
η:
- νίθνη θαη
εζηίεο κε
ππεξεζίεο
θνηλσληθήο
πξφλνηαο
γηα
ειηθησκέλν

ηήιε (5)

Δμαηξνύλη
αη από ηελ
ηήιε (3)

Γ2

ηήιε (6)

Πξνθίι
Κηλδύλνπ
Ππξθαγηάο

600

ηήιε (7)

Πξνηεηλόκελεο
ηηκέο ζρεδίαζεο
(MJ/m2)

Ππθλόηεηα
Ππξνζεξκηθνύ
Φνξηίνπ
(MJ/m2)

ΚΚΠ-Γ

ηήιε (8)

Καηεγνξία
Κηλδύλνπ
Ππξθαγηάο
(ΚΚΠ)

Πίλαθαο 40: Πξνθίι Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο γηα Οηθνδνκέο κε Υαξαθηεξηζηηθά Υξήζεο Γ.

* ηήιε 11 βαζίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 32 ηνπ Κεθαιαίνπ 9 ή πίλαθα Γ13 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Παξαξηήκαηνο.

Γθξίδεο

Γ1/2

127-Άιια κε
νηθηζηηθά
θηίξηα

κε

ην

Κεθάιαην

αλάπηπμεο

6.5

7.5

7.

ππξθαγηάο

Π3(γ)

Π3(γ)

Αξγφο

ηήιε (9)

Υξόλνο
Αληαπόθξηζ
εο Υξήζηε
(ιεπηά)

Π3(δ)

ηήιε (11)

ηήιε
(10)

4.5

ύζηεκα
Ππξαλίρλεπ
ζεο θαη
Πξνεηδνπνί
εζεο*
Υξόλνο
Ρνήο
(ιεπηά)

Απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ ζηειώλ 9, 10
θαη 11 ζε ζρέζε κε ην Κεθάιαην 7

ξπζκφ

Γξήγνξνο

Γξήγνξνο

2255

ζεκαίλεη

ραξαθηεξηζηηθά

ρξήζεο

Γ

κε

ηήιε (4)

Απηή ε Καηεγνξία πεξηιακβάλεη:
- θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο
πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ
αεξνιηκέλσλ, ζηδεξνδξνκηθψλ
ζηαζκψλ, ζηαζκψλ ιεσθνξείσλ
θαη ιηκεληθψλ ηεξκαηηθψλ
ζηαζκψλ, θαζψο θαη ζηαζκψλ
ελαέξησλ ζρνηλνζπξκψλ κε
ζαιάκνπο θαη θαζίζκαηα

ηήιε (3)

1241
Κηίξηα
επηθνηλσλη
ψλ,
ζηαζκνί,
ηεξκαηηθνί
ζηαζκνί
θαη
ζπλαθή
θηίξηα

ηήιε (2)

124-Κηίξηα
κεηαθνξψλ
θαη
επηθνηλσληψ
λ

ηήιε (1)

12 Με
Οηθηζηηθέο
Οηθνδνκέ
ο

Υξήζε

έλα

πο, άηνκα
κε εηδηθέο
αλάγθεο,
παηδηά,
θιπ. 1130

Μέηξην

(2)

ξπζκφ

Δμαηξνχληαη:
- πξαηήξηα βελδίλεο 1230
- δεμακελέο, ζηξνί (ζηιφ) θαη
απνζήθεο εκπνξεπκάησλ 1252
- ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο 212
- δηάδξνκνη αεξνδξνκίσλ 2130
- γξακκέο θαη ηζηνί
ηειεπηθνηλσληψλ 2213, 2224
- ιηκεληθνί ηεξκαηηθνί ζηαζκνί
γηα πδξνγνλάλζξαθεο 2303

ηήιε (5)

Δμαηξνύληαη από ηελ ηήιε
(3)

E1

ηήιε (6)

Πξνθίι
Κηλδύλνπ
Ππξθαγηάο

200

ηήιε (7)

Πξνηεηλόκελεο
ηηκέο ζρεδίαζεο
(MJ/m2)

Ππθλόηεηα
Ππξνζεξκηθνύ
Φνξηίνπ
(MJ/m2)

ΚΚΠ-A

ηήιε (8)

Καηεγνξία
Κηλδύλνπ
Ππξθαγηάο
(ΚΚΠ)

Πίλαθαο 41: Πξνθίι Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο γηα Οηθνδνκέο κε Υαξαθηεξηζηηθά Υξήζεο Γ.

* ηήιε 11 βαζίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 32 ηνπ Κεθαιαίνπ 9 ή πίλαθα 48 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Παξαξηήκαηνο.

Γθξίδεο ζηήιεο 9, 10 θαη 11 έρνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε ζε ζρέζε κε ην Κεθάιαην 7.

Γ2

ζσθξνληζηηθψλ ηδξπκάησλ, θπιαθψλ ή ελφπισλ
δπλάκεσλ
- θέληξα ζεξκψλ ηακαηηθψλ ινπηξψλ,
ζαιαζζνζεξαπείαο, απνθαηάζηαζεο θηλεηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ, θέληξα κεηάγγηζεο αίκαηνο, ηξάπεδεο
(θέληξα ζπιινγήο) κεηξηθνχ γάιαηνο, θηεληαηξηθέο
θιηληθέο θιπ.
- θηίξηα ζπιινγηθήο ζπκβίσζεο ηα νπνία ζπλδπάδνπλ
παξνρή θαηαιχκαηνο, λνζειεία θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε,
π.ρ. γηα ειηθησκέλνπο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θιπ

ππξθαγηάο

Αξγφο

ηήιε (9)

Υξόλνο
Αληαπόθξηζ
εο Υξήζηε
(ιεπηά)

Π3(δ)

ηήιε (11)

ηήιε
(10)

5.5

ύζηεκα
Ππξαλίρλεπ
ζεο θαη
Πξνεηδνπνί
εζεο*
Υξόλνο
Ρνήο
(ιεπηά)

Απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ ζηειώλ 9, 10
θαη 11 ζε ζρέζε κε ην Κεθάιαην 7

αλάπηπμεο

2256

Πίλαθαο 42: Πξνθίι Κηλδύλνπ Ππξθαγηάο γηα Οηθνδνκέο κε Υαξαθηεξηζηηθά Υξήζεο E.

* ηήιε 11 βαζίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 32 ηνπ Κεθαιαίνπ 9 ή πίλαθα Γ13 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Παξαξηήκαηνο.

Γθξίδεο ζηήιεο 9, 10 θαη 11 έρνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε ζε ζρέζε κε ην Κεθάιαην 7.

E1 ζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά ρξήζεο Δ κε έλα Αξγφ (1) ξπζκφ αλάπηπμεο ππξθαγηάο

2257

Ιθαλόηεηα Γηαθπγήο από Θύξα - Υξόλνο Ρνήο 7.5 ιεπηά
Φύιν Θύξαο mm
726
826
926
1026
Καζαξό Πιάηνο mm
626
726
826
926
Ιθαλόηεηα Γηαθπγήο (άηνκα)
195
250
310
370

1126
1026
425

12.5 Οη πίλαθεο παξαθάησ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ειαρίζησλ πιαηψλ ησλ θιηκαθνζηαζίσλ
δηαδξνκψλ θαη εμφδσλ δηαθπγήο.

2258

1100
470

1100
280

1000
410

1000
245

1200
315

1200
525
Πίλαθαο 43: Υξόλνο Ρνήο 3.5 ιεπηά

1300
350
Πίλαθαο 44: Υξόλνο Ρνήο 4.5 ιεπηά

Ιθαλόηεηα Γηαθπγήο από Γηάδξνκν - Πιάηνο (mm) - Υξόλνο Ρνήο 4.5 ιεπηά
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
385
420
455
490
525
560
600
635

Ιθαλόηεηα Γηαθπγήο από Θύξα - Υξόλνο Ρνήο 4.5 ιεπηά
Φύιν Θύξαο mm
726
826
926
1026
Καζαξό Πιάηνο mm
626
726
826
926
Ιθαλόηεηα Γηαθπγήο (άηνκα)
115
150
185
220

1300
585

2200
670

1126
1026
255

Ιθαλόηεηα Γηαθπγήο από Γηάδξνκν - Πιάηνο (mm) - Υξόλνο Ρνήο 7.5 ιεπηά
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
645
700
760
820
880
935
995
1055

2300
705

2200
1110

2400
740

2300
1170

2500
775

2400
1230

2500
1285

2259

1000
300

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Αξ.
Οξόθσλ

1100
345

800
155
170
185
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1200
385

900
185
205
225
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1300
430

Πίλαθαο 45: Υξόλνο Ρνήο 5.5 ιεπηά

Ιθαλόηεηα Γηαθπγήο από Γηάδξνκν - Πιάηνο (mm) - Υξόλνο Ρνήο 5.5 ιεπηά
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
470
515
560
600
645
685
730
775

Ιθαλόηεηα Γηαθπγήο από Θύξα - Υξόλνο Ρνήο 5.5 ιεπηά
Φύιν Θύξαο mm
726
826
926
1026
Καζαξό Πιάηνο mm
626
726
826
926
Ιθαλόηεηα Γηαθπγήο (άηνκα)
140
185
225
270

1000
215
240
265
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

2200
815

1126
1026
315

Ιθαλόηεηα Γηαθπγήο από Κιηκαθνζηάζην - Πιάηνο (mm) - Υξόλνο Ρνήο 5.5 ιεπηά
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
245
280
310
340
370
400
430
275
315
350
385
420
455
490
305
350
390
430
470
510
550
335
385
430
475
520
565
610
365
420
470
520
570
620
670
395
455
510
565
620
675
730
425
490
550
610
670
730
790
455
525
590
655
720
785
850
485
560
630
700
770
840
910
515
595
670
745
820
895
970
545
630
710
790
870
950
1030
575
665
750
835
920
1005
1090

2300
860

1800
465
530
595
660
725
790
855
920
985
1050
1115
1180

2400
900

1900
495
565
635
705
775
845
915
985
1055
1125
1195
1265

2500
945

2000
525
600
675
750
825
900
975
1050
1125
1200
1275
1350

2260

1000
355

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Αξ.
Οξόθσλ

1100
405

800
185
200
215
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1200
455

900
220
240
260
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1300
505

Πίλαθαο 46: Υξόλνο Ρνήο 6.5 ιεπηά

Ιθαλόηεηα Γηαθπγήο από Γηάδξνκν - Πιάηνο (mm) - Υξόλνο Ρνήο 6.5 ιεπηά
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
560
610
660
710
760
810
860
915

Ιθαλόηεηα Γηαθπγήο από Θύξα - Υξόλνο Ρνήο 6.5 ιεπηά
Φύιν Θύξαο mm
726
826
926
1026
Καζαξό Πιάηνο mm
626
726
826
926
Ιθαλόηεηα Γηαθπγήο (άηνκα)
165
220
270
320

1000
255
280
305
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

2200
965

1126
1026
370

Ιθαλόηεηα Γηαθπγήο από Κιηκαθνζηάζην - Πιάηνο (mm) - Υξόλνο Ρνήο 6.5 ιεπηά
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
295
330
365
405
440
475
515
325
365
405
450
490
530
575
355
400
445
495
540
585
635
385
435
485
540
590
640
695
415
470
525
585
640
695
755
445
505
565
630
690
750
815
475
540
605
675
740
805
875
505
575
645
720
790
860
935
535
610
685
765
840
915
995
565
645
725
810
890
970
1055
595
680
765
855
940
1025
1115
625
715
805
900
990
1080
1175

2300
1015

1800
550
615
680
745
810
875
940
1005
1070
1135
1200
1265

2400
1065

1900
585
655
725
795
865
935
1005
1075
1145
1215
1285
1355

2500
1115

2000
625
700
775
850
925
1000
1075
1150
1225
1300
1375
1450

2261

1000
410

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Αξ.
Οξόθσλ

1100
470

800
210
225
240
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1200
525

900
255
275
295
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1300
585

Πίλαθαο 47: Υξόλνο Ρνήο 7.5 ιεπηά

Ιθαλόηεηα Γηαθπγήο από Γηάδξνκν - Πιάηνο (mm) - Υξόλνο Ρνήο 7.5 ιεπηά
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
645
700
760
820
880
935
995
1055

Ιθαλόηεηα Γηαθπγήο από Θύξα - Υξόλνο Ρνήο 7.5 ιεπηά
Φύιν Θύξαο mm
726
826
926
1026
Καζαξό Πιάηνο mm
626
726
826
926
Ιθαλόηεηα Γηαθπγήο (άηνκα)
195
250
310
370

1000
295
320
345
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

2200
1110

1126
1026
425

Ιθαλόηεηα Γηαθπγήο από Κιηκαθνζηάζην - Πιάηνο (mm) - Υξόλνο Ρνήο 7.5 ιεπηά
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
340
380
425
465
505
550
590
370
415
465
510
555
605
650
400
450
505
555
605
660
710
430
485
545
600
655
715
770
460
520
585
645
705
770
830
490
555
625
690
755
825
890
520
590
665
735
805
880
950
550
625
705
780
855
935
1010
580
660
745
825
905
990
1070
610
695
785
870
955
1045
1130
640
730
825
915
1005
1100
1190
670
765
865
960
1055
1155
1250

2300
1170

1800
635
700
765
830
895
960
1025
1090
1155
1220
1285
1350

2400
1230

1900
675
745
815
885
955
1025
1095
1165
1235
1305
1375
1445

2500
1285

2000
720
795
870
945
1020
1095
1170
1245
1320
1395
1470
1545

2262

2263

2

Σύπνο Υξήζεο Οηθνδνκήο

πληειεζηήο Γαπέδνπ (m /άηνκν)

1.Καηνηθίεο (κνλνθαηνηθίεο, δηπινθαηνηθίεο, πνιπθαηνηθίεο)
2.
Σνπξηζηηθέο
εγθαηαζηάζεηο
(μελνδνρεία,
νξγαλσκέλα
δηακεξίζκαηα, μελψλεο, θαηαζθελψζεηο,
θνηηεηηθέο εζηίεο,
νηθνηξνθεία θαη θνηηψλεο)

18 ή αξηζκφο θξεβαηηψλ
α.
Τπλνδσκάηηα
-8
ή
αξηζκφο
θξεβαηηψλ.
β. Γηάδξνκνη θπθινθνξίαο- 30
α. Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο - 2
β.
Δξγαζηήξηα
θαη
παξφκνηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ρψξνπο – 5
γ. Τπφινηπνπο ρψξνπο - 6

3. Δθπαηδεπηήξηα (θηίξηα φισλ ησλ βαζκίδσλ δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο
εθπαίδεπζεο, ηα θξνληηζηήξηα, ηα λεπηαγσγεία θαη νη παηδηθνί
ζηαζκνί)
4. Γξαθεία ( δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ή άιια
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, γηα δηνηθεηηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη
πλεπκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο λ' αλήθνπλ ζηελ θαηεγφξηα ησλ
θαηαζηεκάησλ. Σα νδνληηαηξεία θαη ηαηξεία πνπ δελ δηαζέηνπλ
λνζειεπηηθή θιίλε, ηξάπεδεο θιπ),

7 ή 5 γηα αλνηθηνχο εληαίνπο ρψξνπο

5. Καηαζηήκαηα ( θαηαζηήκαηα γηα ηελ έθζεζε, πψιεζε θαη
απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ, ηνλ θαιισπηζκφ αηφκσλ θαη ηελ
επεμεξγαζία αγαζψλ. Δηδηθφηεξα πεξηιακβάλνληαη θαηαζηήκαηα θαη
πνιπθαηαζηήκαηα αγνξέο θαη ππεξαγνξέο, θαξκαθεία, θνπξεία,
θνκκσηήξηα, ηλζηηηνχηα θαιισπηζκνχ, ξαθεία, ππνδεκαηνπνηεία
θιπ).

α. Υψξνη έθζεζεο θαη πσιήζεσλ - 6
β. Υψξνη έθζεζεο θαη πσιήζεσλ
ππεξαγνξψλ θαη πνιπθαηαζηεκάησλ - 4
γ. Κπιηθεία, εζηηαηφξηα θιπ ηνπ
θαηαζηήκαηνο - 1
δ. Υψξνη απνζήθεπζεο εκπνξεπκάησλ
θαη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ – 30.

Κνηλφ ζε ακθηζέαηξν, ζε ρψξν ζπλαπιηψλ,
δηαιέμεσλ, δηδαζθαιίαο, ζπλεδξίαζεο δηθαζηεξίνπ,
ζε ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθν, ζεαηέο ζε ρψξνπο
αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, θνηλφ ζε λανχο, ζε θέληξα
δηαζθεδάζεσλ, κπαξ θαη ζε ζπλαθείο κε ηα
πξνεγνχκελα ζπλαζξνίζεηο,
Κνηλφ ζε εζηηαηφξηα, θαθελεία, δαραξνπιαζηεία,
6.
Υψξνη ιέζρεο, ζε αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ ζε κνπζεία,
πλάζξνηζεο βηβιηνζήθεο, κφληκα εθζεζηαθά θέληξα, απνδπηήξηα
θαη ζε ζπλαθείο κε ηα πξνεγνχκελα ζπλαζξνίζεηο
Κνηλνχ
Κνηλφ ζε ρψξνπο αλακνλήο ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ,
πξνζσξηλψλ εθζέζεσλ θαη ζε ρψξνπο πηζαλήο
ζπλάζξνηζεο φξζησλ αηφκσλ
Αζινχκελνπο ζε ρψξνπο άζθεζεο θαη αζινπαηδηψλ,
φπσο ζε αγσληζηηθνχο ρψξνπο γπκλαζηεξίσλ, ζε
αίζνπζεο γπκλαζηηθήο
πλερή θαζίζκαηα (πάγθνπο, θεξθίδεο θιπ)
7. Βηνκεραλίεο θαη Απνζήθεο (βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, εξγαζηήξηα,
απνζήθεο θάζε είδνπο θιπ ζηηο νπνίεο παξάγνληαη ή
επεμεξγάδνληαη δηάθνξα πξντφληα θαη απνζεθεχνληαη πξψηεο χιεο
ή άιια αγαζά)
8. Κηίξηα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο (Ννζνθνκεία, Κιηληθέο,
Αγξνηηθά ηαηξεία, Τγεηνλνκηθνί ζηαζκνί, Κέληξα πγείαο, Φπρηαηξεία,
Ηδξχκαηα αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, Ηδξχκαηα ρξνλίσο
παζρφλησλ, Οίθνη επγεξίαο, Βξεθνθνκεία, βξεθηθνί ζηαζκνί,
παηδηθνί ζηαζκνί, Οηθνηξνθεία παηδηψλ ειηθίαο θάησ ησλ 6 εηψλ,
Ηαηξεία)
9. Κηίξηα σθξνληζκνχ (Κξαηεηήξηα, αλακνξθσηήξηα, θπιαθέο)
10. Υψξνη ηάζκεπζεο Ορεκάησλ

0.5

1.0

0.3
5
1 άηνκν / 0,50 κ. κήθνπο θαζίζκαηνο.
α. Βηνκεραλίεο - βηνηερλίεο - 5.
β. Απνζήθεο - 30.
α. Ννζειεπηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ
κνλάδσλ
δηακνλήο
κε
απηνεμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ - 11.
β. Γηάδξνκνη δηαηκεκαηηθήο θπθινθνξίαο
ησλ θεληξηθψλ απνζεθψλ θαη ησλ
ρψξσλ
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ - 30.
γ. Λνηπψλ ρψξσλ - 22.
11
30 ή 2 άηνκα αλά ρψξν ζηάζκεπζεο

Πίλαθαο 48 – πληειεζηήο Τπνινγηζκνύ Θεσξεηηθνύ Πιεζπζκνύ

2264

Κψδηθαο

Πεξηγξαθή

Π1

Υεηξνθίλεην
ζχζηεκα
πξνεηδνπνίεζεο

Δπεμήγεζε

α. Ζιεθηξηθφ ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο (π.ρ. αγγειηήξεο) κε ζεκεία
θιήζεο (π.ρ. θνπηηά πξφθιεζεο ζπλαγεξκνχ).
β. Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο κε θσλεηηθή επηθνηλσλία,
αλαθνηλψζεηο θαη ζεκεία θιήζεο (π.ρ. θνπηηά πξφθιεζεο ζπλαγεξκνχ).

α. Απηφλνκνη ή ζε θχθισκα δηθηπσκέλνη αληρλεπηέο νη νπνίνη
ιεηηνπξγνχλ κε καθξάο δηαξθείαο κπαηαξία θαη ηνπνζεηνχληαη ζηηο
νδεχζεηο δηαθπγήο.

Π2

χζηεκα
πξνεηδνπνίεζεο
κε αληρλεπηέο
ππξθαγηάο γηα
θαηνηθίεο

β. Απηφλνκνη ή ζε θχθισκα δηθηπσκέλνη αληρλεπηέο νη νπνίνη
ιεηηνπξγνχλ κε θαλνληθή ειεθηξηθή παξνρή θαη εθεδξηθή κπαηαξία θαη
ηνπνζεηνχληαη ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο.
γ. ε θχθισκα δηθηπσκέλνη αληρλεπηέο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ κε
θαλνληθή ειεθηξηθή παξνρή θαη εθεδξηθή κπαηαξία θαη ηνπνζεηνχληαη
ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο θαη γεηηληάδνπζα κε ηηο νδεχζεηο δηαθπγήο
δσκάηηα.
δ. Απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο κε εθεδξηθή
κπαηαξία θαη αληρλεπηέο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο
θαη γεηηληάδνπζα κε ηηο νδεχζεηο δηαθπγήο δσκάηηα.

Π3

Απηφκαην
ζχζηεκα
πξνεηδνπνίεζεο
(αγγειηήξεο) κε
αληρλεπηέο
ππξθαγηάο

Π4

Απηφκαην
ζχζηεκα
πξνεηδνπνίεζεο
(θσλεηηθή
επηθνηλσλία) κε
αληρλεπηέο
ππξθαγηάο

α. Αληρλεπηέο κφλν ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο.
β. Αληρλεπηέο ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο θαη γεηηληάδνπζα κε ηηο νδεχζεηο
δηαθπγήο δσκάηηα.
γ. Αληρλεπηέο ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο, ζηα δσκάηηα γεηηληάδνπζα κε ηηο
νδεχζεηο δηαθπγήο θαη ζε ρψξνπο ηδηαίηεξνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο.
δ. Αληρλεπηέο ζε φια ηα δσκάηηα, ρψξνπο θαη νηθνδνκηθά δηάθελα.
ε. Αληρλεπηέο πνπ ηνπνζεηνχληαη γηα λα θαιχςνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο.

Πίλαθαο 49: Δπεμήγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
ζηελ ηήιε 11 ησλ Πηλάθσλ 38 - 42 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Παξαξηήκαηνο.
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13. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΜΔΡΟ
13.1 Κεθάιαην 3 - Μνληέιν Αμηνιόγεζεο γηα Καζνξηζκό Καηαιιειόηεξεο
ρεδηαζηηθήο Μεζόδνπ Ππξνπξνζηαζίαο
Οη ζρεδηαζηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν
ρξεηάδνληαη έλα είδνο απινχ κνληέινπ αμηνιφγεζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ
θαηαιιειφηεξεο ζρεδηαζηηθήο κεζφδνπ, ην νπνίν λα αμηνινγεί θαηά πφζν ππάξρνπλ
ηθαλνπνηεηηθά ζρεδηαζηηθά νθέιε πνπ λα δηθαηνινγνχλ κηα ιεπηνκεξή εμεξεχλεζε
ιχζεσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηελ βάζε ησλ αξρψλ ηεο ζρεδηαζηηθή απφδνζεο ή θαηά
πφζν νη ιχζεηο πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ είλαη θαιχηεξεο θαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο.
Όπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο απινχ κνληέινπ
αμηνιφγεζεο πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ φινπο ηνπο ζρεδηαζηέο, ζην
ζηάδην δηακφξθσζεο ηεο ηδέαο, γηα λα αμηνινγήζνπλ θαηά πφζν ππάξρνπλ
πξαγκαηηθά νθέιε πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ εκπινθή ελφο κεραληθνχ
ππξνπξνζηαζίαο γηα λα βνεζήζεη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ κε βάζε ηελ
ζρεδηαζηηθή απφδνζε. Απιή κνξθή κηαο ηέηνηαο αμηνιφγεζεο παξνπζηάδεηαη πην
θάησ.
Ζ αμηνιφγεζε απνηειείηαη θαηά βάζε απφ έλα ζχζηεκα πηλάθσλ πνπ πεξηιακβάλεη
έλα Πξνθίι Κηλδχλσλ Ππξθαγηάο ην νπνίν βαζίδεηαη κε ηελ Υξήζε θαη ηνλ Σύπν ηεο
Οηθνδνκήο.
Σν Πξνθίι Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο πνπ αθνξά ηε Υξήζε ηεο νηθνδνκήο ζρεηίδεηαη κε
ηα „Υαξαθηεξηζηηθά Υξήζεο‟ θαη ηνλ „Ρπζκφ Αλάπηπμεο ηεο Ππξθαγηάο‟.
Σν Πξνθίι Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο πνπ αθνξά ηνλ Σύπν ηεο Οηθνδνκήο ζρεηίδεηαη κε
ην „Ύςνο‟, ην „Δκβαδφλ‟ θαη ηνλ „Όγθν‟ ηεο νηθνδνκήο.
Σύπνο Οηθνδνκήο
Υαξαθηεξηζηηθά Ύςνπο ηεο Οηθνδνκήο
Σα ραξαθηεξηζηηθά χςνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζην πξνθίι θηλδχλνπ ππξθαγηάο
θαζψο θαζνξίδνπλ ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα εθθελσζεί κηα νηθνδνκή
θαη λα παξέκβεη ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. Σα ραξαθηεξηζηηθά χςνπο λα ζπλάδνπλ
κε ηνλ Πίλαθα 50.
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Υαξαθηεξηζηηθά
χςνπο

Πεξηγξαθή
Όρη πεξηζζφηεξν ησλ 5 κέηξσλ (δχν επίπεδα)

Τπφγεηνη φξνθνη

Πεξηζζφηεξν ησλ 5 κέηξσλ (πεξηζζφηεξα απφ δχν επίπεδα)
Όρη πεξηζζφηεξν ησλ 5 κέηξσλ
Όρη πεξηζζφηεξν ησλ 16 κέηξσλ

Τπέξγεηνη
φξνθνη

Όρη πεξηζζφηεξν ησλ 28 κέηξσλ
Πεξηζζφηεξν ησλ 28 κέηξσλ

εκείσζε: Σν χςνο θαζνξίδεηαη σο ε απφζηαζε απφ ην ηειεησκέλν πάησκα ηνπ πςειφηεξνπ
θαηνηθήζηκνπ νξφθνπ ή νξφθνπ κε ρξήζε απφ ην θνηλφ κέρξη ην επίπεδν ζηε ρακειφηεξε
πιεπξά ηεο νηθνδνκήο πνπ νδεγεί ζε κηα νδφ ή ζε έλαλ αλνηθηφ ππαίζξην ρψξν.

Πίλαθαο 50: Υαξαθηεξηζηηθά Ύςνπο ηεο Οηθνδνκήο

Υαξαθηεξηζηηθά Δκβαδνύ θαη Όγθνπ
Άιιε κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηχπν ηεο νηθνδνκήο απνηειεί ην εκβαδφλ θαη ν φγθνο ηεο.
Σα ραξαθηεξηζηηθά Δκβαδνχ θαη Όγθνπ ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα
51.
Καηεγνξία
Δ.Ο1
Δ.Ο2
Δ.Ο3
Δ.Ο4

Δκβαδφλ θαη Όγθνο (Δ.Ο)
M2/M3
Μέρξη 500m2/1500m3
501-1000m2/1501-3000m3
1001-2000m2/3001-6000m3
Πεξηζζφηεξα απφ 2000m2/6000m3
Πίλαθαο 51: Υαξαθηεξηζηηθά Δκβαδνύ θαη Όγθνπ

Πίλαθαο Αμηνιόγεζεο
Έλαο πίλαθαο πνπ ζπλδπάδεη ηα Υαξαθηεξηζηηθά Υξήζεο, ηνλ Ρπζκφ Αλάπηπμεο ηεο
Ππξθαγηάο, ην Ύςνο, ην Δκβαδφλ θαη ηνλ Όγθν ηεο νηθνδνκήο κπνξεί λα παξέρεη
ζηνπο ζρεδηαζηέο κηα αξρηθή έλδεημε γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαηαιιειφηεξεο
ζρεδηαζηηθήο κεζφδνπ ζην θαηά πφζν ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζρεδηαζηηθά νθέιε
πνπ λα δηθαηνινγνχλ κηα ιεπηνκεξή εμεξεχλεζε ιχζεσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηελ
βάζε ησλ αξρψλ ηεο ζρεδηαζηηθή απφδνζεο ή θαηά πφζν νη ιχζεηο πεξηγξαθηθνχ
ηχπνπ είλαη θαιχηεξεο θαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο.
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Τπέπγειοι Όποθοι
Όσι πεπιζζόηεπο ηυν 5 μέηπυν

Όσι πεπιζζόηεπο ηυν 16 μέηπυν

Όσι πεπιζζόηεπο ηυν 28 μέηπυν

Πεπιζζόηεπο ηυν 28 μέηπυν

Δμβαδόν και Όγκορ
Υαπακηηπιζηικά
Υπήζηρ
Ai
Υξήζηεο πνπ δελ
θνηκνύληαη, γλσξίδνπλ
θαη είλαη εμνηθεησκέλνη
κε ηελ νηθνδνκή πλερήο Υξήζε
Aii
Υξήζηεο πνπ δελ
θνηκνύληαη, γλσξίδνπλ
θαη είλαη εμνηθεησκέλνη
κε ηελ νηθνδνκή Πεξηζηαζηαθή ρξήζε
B
Υξήζηεο πνπ δελ
θνηκνύληαη θαη δελ
γλσξίδνπλ ηελ
νηθνδνκή

Γi-Υξήζηεο πνπ
θνηκνύληαη:
• Μαθξνπξόζεζκε
ρξήζε

ποθοι
Όσι

Ρςθμόρ
Ανάπηςξηρ
Πςπκαγιάρ

Δ.Ο. 1

1 - Αξγόο
2 - Μέηξηνο

Δ.Ο. 1

Δ.Ο.

Γiii-Υξήζηεο πνπ
θνηκνύληαη:
•
2 Βξαρππξόζεζκε
Δ.Ο. 3
ρξήζε

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03
.Μ.

.Μ. 03

Γ
03 Υξήζηεο
.Μ.πνπ
03
ιακβάλνπλ ηαηξηθή
πεξίζαιςε

.Μ. 03

.Μ. 04
ηπυν

.Μ. 04

.Μ. 02

.Μ.

Δ.Ο. 4

Δ.Ο. 1

Δ.Ο. 2

.Μ. 01

.Μ. 01

.Μ. 01

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 01

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 02

Δ.Ο. 2

Δ.Ο. 3

Δ.Ο. 4

Δ.Ο. 1

Δ.Ο. 2

Δ.Ο. 3

Δ.Ο. 4

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

1 - Αξγόο

.Μ. 01

.Μ. 01

.Μ. 01

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

2 - Μέηξηνο

.Μ. 01

.Μ. 01

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

3 - Σαρύο

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

4 - Δ. Σαρύο

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

1 - Αξγόο

.Μ. 01

.Μ. 01

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

2 - Μέηξηνο

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

3 - Σαρύο

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

4 - Δ. Σαρύο

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

1 - Αξγόο

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

2 - Μέηξηνο

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

3 - Σαρύο

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

4 - Δ. Σαρύο

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

1 - Αξγόο

.Μ. 01

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

1 - Αξγόο

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

2 - Μέηξηνο

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

Δ.Ο.032
.Μ.

3 03
.Μ.Δ.Ο.
03
.Μ.

Δ.Ο.
.Μ. 4
03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ..Μ.
04 04
.Μ. 04 .Μ.
.Μ.04
04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. Δμβαδόν
04
.Μ. 04

και
.Μ. Όγκορ
04
.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04 2

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04
.Μ.
04
.Μ. 04
.Μ. 04

Δ.Ο..Μ.
1 04

.Μ. 04

.Μ. 04

Δ.Ο.
4
3 - Σαρύο

Πεπιζζόηεπο ηυν 28 μέηπυν

Δ.Ο.
.Μ.102
.Μ. 03

.Μ.
04
.Μ..Μ.
0303
1 - Αξγόο
2 - Μέηξηνο

.Μ. 04

3 - Σαρύο

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

Καηηγοπία

.Μ.
3 04

M /M

.Μ. 04

.Μ.
04
.Μ..Μ.
0404
4 - Δ. Σαρύο

.Μ.
04
.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

1 - Αξγόο
.Μ.
04

.Μ. 01
.Μ.
04

.Μ..Μ.
02 04
.Μ. 02 .Μ.
.Μ.04
01

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03
Δ.Ο..Μ.
2 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03 2

.Μ. 03

.Μ. 033

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ..Μ.
03
.Μ. 04 .Μ.
.Μ.04
03
04

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04
Δ.Ο..Μ.
4 04

3 04
.Μ. 04Πεξηζζόηεξα
.Μ. 04
.Μ. από
04
.Μ.
04 2.Μ.
04
.Μ.
2000m
/6000m

.Μ. 04

2 - Μέηξηνο

.Μ. 03

3 - Σαρύο

.Μ. 04

.Μ.
03
.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ..Μ.
0401
.Μ. 01

.Μ. 03

.Μ. 02

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

4 - Δ.04
Σαρύο .Μ.
.Μ.
.Μ.
0402

.Μ. 0304
.Μ.

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ.
04 04 .Μ. 04
.Μ.

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04 Δμβαδόν
.Μ. 04 και
.Μ.
04
.Μ. 04
Όγκορ

Καηηγοπία

.Μ.
02 04 .Μ. 03
.Μ.

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ..Μ.
03 04 .Μ. 04

.Μ. 04 Δ.Ο.
.Μ.1 04

.Μ. 04

.Μ..Μ.
03 04 .Μ. 03

Δ.Ο. 1

.Μ. 03

.Μ. 03
.Μ. 03
Δ.Ο. 4
.Μ. 03
.Μ. 04

.Μ.
.Μ.
04 04 .Μ. 04

Δ.Ο. 4

.Μ. 04
.Μ. 04
2
3
/1500m
.Μ. Μέρξη
04
.Μ.500m
04
.Μ.
04
.Μ. 04

E
Δπηβάηεο.Μ.
(Μεηαβαηηθνί
02
03
ρξήζηεο)

.Μ.
.Μ.
04 04 .Μ. 04

Δ.Ο. 3

3 - Σαρύο

4 - Δ. Σαρύο

.Μ. 02

Δ.Ο. 3

4 - Δ. Σαρύο

Γii-Υξήζηεο πνπ
θνηκνύληαη:
2 - Μέηξηνο
• Μαθξνπξόζεζκε
3 - Σαρύο
ρξήζε (κε δηαρεηξηζηηθή
πεπιζζόηεπο ρξήζε)
ηυν 28 μέηπυν
4 - Δ. Σαρύο

Όγκορ

Δ.Ο. 2

.Μ. 04 Δ.Ο.
.Μ.2 04
.Μ. 04 Δ.Ο.
.Μ.3 04
.Μ. 03

Δ.Ο.
.Μ.4 04

.Μ. 04

2

3

.Μ. 04
.Μ. 04
M /M

.Μ. 04

3

.Μ. 04501-1000m
.Μ. 04 /1501-3000m
.Μ. 04
.Μ. 04
2

3

.Μ. 04
.Μ. 04 /3001-6000m
.Μ. 04
.Μ. 04
1001-2000m
2

2
3
1001-2000m
/3001-6000m
.Μ. 04
.Μ. 04
.Μ. 04
.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04
04 3 .Μ. 04
Μέρξη
500m2.Μ.
/1500m
2

Δ.Ο. 3

501-1000m /1501-3000m

3

.Μ.
04
.Μ. 04
.Μ. 04/6000m
.Μ. 04
Πεξηζζόηεξα
από 2000m

σεδιαζηική
Μέθοδορ

Δπεξήγηζη

.Μ. 01

Δμαηξέζεηο

.Μ. 02

ρεδηαζκόο Πεξηγξαθηθνύ Σύπνπ

.Μ. 03

ρεδηαζκόο Πεξηγξαθηθνύ Σύπνπ*

.Μ. 04

Αλάιπζε ρεδηαζηηθήο Απόδνζεο

* ρεδηαζκόο νξηζκέλσλ ξπζκίζεσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηελ
βάζε ηεο ζρεδηαζηηθήο απόδνζεο.

.Μ..Μ.
03 04 .Μ. 03

.Μ. 04

.Μ.
.Μ.
04 04 .Μ. 04

.Μ.
.Μ.
04 04 .Μ. 04

.Μ. 04
.Μ. 04
σεδιαζηική
Μέθοδορ
.Μ. 04
.Μ. 04

Πίλαθαο 52:Δπεξήγηζη
Α. Πίλαθαο Αμηνιόγεζεο- Οηθνδνκέο κε ππέξγεηνπο νξόθνπο

.Μ.
.Μ.
02 04 .Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

0103
.Μ. 03 .Μ.
.Μ.

.Μ. 03

Δμαηξέζεηο
.Μ. 03
.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ..Μ.
03 04 .Μ. 03

0204
.Μ. 03 .Μ.
.Μ.

ρεδηαζκόο
Πεξηγξαθηθνύ
.Μ. 03
.Μ. 04
.Μ. 04 Σύπνπ
.Μ. 04

.Μ..Μ.
03 04 .Μ. 03

0304
.Μ. 04 .Μ.
.Μ.

.Μ. ρεδηαζκόο
04
.Μ. Πεξηγξαθηθνύ
04
.Μ. 04Σύπνπ*
.Μ. 04

.Μ.
.Μ.
04 04 .Μ. 04

.Μ..Μ.
03 04 .Μ. 03

0404
Αλάιπζε
ρεδηαζηηθήο
.Μ. 04 .Μ.
.Μ.
.Μ. 04
.Μ.
04
.Μ. Απόδνζεο
04
.Μ. 04
* ρεδηαζκόο νξηζκέλσλ ξπζκίζεσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηελ
.Μ. 03
.Μ. 04
.Μ.ζρεδηαζηηθήο
04
.Μ. 04
.Μ. 04
.Μ. 04
βάζε ηεο
απόδνζεο.

.Μ..Μ.
03 04 .Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ.
.Μ.
04 04 .Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ.
.Μ.
04 04 .Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ.
.Μ.
04 04 .Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

Κα

σε
Μ

* ρ

2268
Τπόγειοι Όποθοι
Όσι πεπιζζόηεπο ηυν 5 μέηπυν (δύο επίπεδα)

Πεπιζζόηεπο ηυν 5 μέηπυν (πεπιζζόηεποι από δύο
επίπεδα)

Δμβαδόν και Όγκορ
Υαπακηηπιζηικά
Υπήζηρ
Ai
Υξήζηεο πνπ δελ
θνηκνύληαη, γλσξίδνπλ
θαη είλαη εμνηθεησκέλνη
κε ηελ νηθνδνκή πλερήο Υξήζε
Aii
Υξήζηεο πνπ δελ
θνηκνύληαη, γλσξίδνπλ
θαη είλαη εμνηθεησκέλνη
κε ηελ νηθνδνκή Πεξηζηαζηαθή ρξήζε
B
Υξήζηεο πνπ δελ
θνηκνύληαη θαη δελ
γλσξίδνπλ ηελ
νηθνδνκή

Γi-Υξήζηεο πνπ
θνηκνύληαη:
• Μαθξνπξόζεζκε
ρξήζε

Γii-Υξήζηεο πνπ
θνηκνύληαη:
• Μαθξνπξόζεζκε
ρξήζε (κε δηαρεηξηζηηθή
ρξήζε)

Γiii-Υξήζηεο πνπ
θνηκνύληαη:
• Βξαρππξόζεζκε
ρξήζε

Γ
Υξήζηεο πνπ
ιακβάλνπλ ηαηξηθή
πεξίζαιςε

E
Δπηβάηεο (Μεηαβαηηθνί
ρξήζηεο)

Καηηγοπία

Ρςθμόρ
Ανάπηςξηρ
Πςπκαγιάρ

Δ.Ο. 1

Δ.Ο. 2

Δ.Ο. 3

Δ.Ο. 4

Δ.Ο. 1

Δ.Ο. 2

Δ.Ο. 3

Δ.Ο. 4

1 - Αξγόο

.Μ. 01

.Μ. 01

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 04

2 - Μέηξηνο

.Μ. 01

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 04

3 - Σαρύο

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

4 - Δ. Σαρύο

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

1 - Αξγόο

.Μ. 01

.Μ. 01

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 04

2 - Μέηξηνο

.Μ. 01

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 04

3 - Σαρύο

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

4 - Δ. Σαρύο

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

1 - Αξγόο

.Μ. 01

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

2 - Μέηξηνο

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

3 - Σαρύο

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

4 - Δ. Σαρύο

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

1 - Αξγόο

.Μ. 01

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

2 - Μέηξηνο

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

3 - Σαρύο

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

4 - Δ. Σαρύο

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

1 - Αξγόο

.Μ. 01

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 04

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

2 - Μέηξηνο

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

3 - Σαρύο

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

4 - Δ. Σαρύο

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

1 - Αξγόο

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

2 - Μέηξηνο

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

3 - Σαρύο

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

4 - Δ. Σαρύο

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

1 - Αξγόο

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

2 - Μέηξηνο

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

3 - Σαρύο

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

4 - Δ. Σαρύο

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

1 - Αξγόο

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

2 - Μέηξηνο

.Μ. 02

.Μ. 02

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

3 - Σαρύο

.Μ. 03

.Μ. 03

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

4 - Δ. Σαρύο

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

.Μ. 04

Δμβαδόν και Όγκορ

σεδιαζηική
Μέθοδορ

M2/M3

Δπεξήγηζη

Δ.Ο. 1

Μέρξη 500m2/1500m3

.Μ. 01

Δμαηξέζεηο

Δ.Ο. 2

501-1000m2/1501-3000m3

.Μ. 02

ρεδηαζκόο Πεξηγξαθηθνύ Σύπνπ

Δ.Ο. 3

1001-2000m2/3001-6000m3

.Μ. 03

ρεδηαζκόο Πεξηγξαθηθνύ Σύπνπ*

.Μ. 04

Αλάιπζε ρεδηαζηηθήο Απόδνζεο

Δ.Ο. 4

2

3

Πεξηζζόηεξα από 2000m /6000m

* ρεδηαζκόο νξηζκέλσλ ξπζκίζεσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηελ βάζε ηεο ζρεδηαζηηθήο
απόδνζεο.

Β. Πίλαθαο Αμηνιόγεζεο- Οηθνδνκέο κε ππόγεηνπο νξόθνπο

2269

Απφ ηνλ Πίλαθα 52 πην πάλσ, απνξξένπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο νηθνδνκψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηχπν ηεο κεζφδνπ ζρεδηαζκνχ ππξνπξνζηαζίαο (ζρεδηαζκφο
πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ, ζρεδηαζκφο κε βάζε ηελ ζρεδηαζηηθή απφδνζε ή ζρεδηαζκφο
πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ κε νξηζκέλεο ξπζκίζεηο ππξνπξνζηαζίαο ζηελ βάζε ηεο
ζρεδηαζηηθήο απφδνζεο) πνπ ζα εθαξκφζνπλ νη ζρεδηαζηέο κηαο νηθνδνκήο θαηά ην
ζηάδην δηακφξθσζεο ηεο ηδέαο ηνπ έξγνπ:





ρεδηαζηηθή Μέζνδνο-.Μ. 01
ρεδηαζηηθή Μέζνδνο-.Μ. 02
ρεδηαζηηθή Μέζνδνο-.Μ. 03 θαη
ρεδηαζηηθή Μέζνδνο-.Μ. 04

Σσεδιαζηική Μέθοδορ - Σ.Μ. 01 - Εξαιπέζειρ
Απηή ε θαηεγνξία κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη φιεο ηηο νηθνδνκέο πνπ εμαηξνχληαη
απφ ηνλ Νφκν θαη ηηο απαηηήζεηο ππξνπξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 1.
Σσεδιαζηική Μέθοδορ - Σ.Μ. 02 - Σσεδιαζμόρ Πεπιγπαθικού Τύπος
Οη νηθνδνκέο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο
πξφλνηεο Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ φπσο απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ
έγγξαθν.
Σσεδιαζηική Μέθοδορ - Σ.Μ. 03 - Σσεδιαζμόρ Πεπιγπαθικού Τύπος με οπιζμένερ
ππόνοιερ πςποπποζηαζίαρ ζηην βάζη ηηρ Σσεδιαζηικήρ Απόδοζηρ.
Οη νηθνδνκέο ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία κπνξνχλ επίζεο λα ζρεδηαζηνχλ
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ, εληνχηνηο νξηζκέλεο πξφλνηεο
ππξνπξνζηαζίαο ελδέρεηαη λα ιπζνχλ κε πξφλνηεο ρεδηαζηηθήο Απφδνζεο
φπσο εθείλεο πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ έγγξαθν.
Σσεδιαζηική Μέθοδορ - Σ.Μ. 04- Ανάλςζη Σσεδιαζηικήρ Απόδοζηρ
Οη νηθνδνκέο ζηελ πξνθείκελε θαηεγνξία ζα κπνξνχζαλ λα ζρεδηαζηνχλ θαη
ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο πνπ έρνπλ βάζε ηελ ρεδηαζηηθή Απφδνζε.
Οηθνδνκέο πνπ ελδέρεηαη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ζρεδηαζκφ κε κεζφδνπο πνπ
έρνπλ βάζε ηελ ρεδηαζηηθή Απφδνζε απνηεινχλ:
1.
2.
3.
4.

εκαληηθά ηδηαίηεξα, αζπλήζηζηα ή κνλαδηθά ζρέδηα νηθνδνκψλ·
Πνιχ κεγάια νηθνδνκηθά ζπκπιέγκαηα·
Οηθνδνκέο θιεξνλνκηάο πνπ πθίζηαληαη ζεκαληηθή αιιαγή
ρξήζεο·
Οηθνδνκέο κε ςειφ ππξνζεξκηθφ θνξηίν (πνπ μεπεξλά ηα 1800
MJ/m2) φπσο:
o Ννζνθνκεηαθνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη·
o Υψξνη παξαζθεπήο θαη απνζήθεπζεο·
o Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο·
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o Βηβιηνζήθεο (πνιχπινθεο βηβιηνζήθεο κε έθηαζε
κεγαιχηεξε ησλ 2000m2) ·
o Καηαζηήκαηα (πνιχπινθα θαηαζηήκαηα κε έθηαζε
κεγαιχηεξε ησλ 1500m2) ·

13.2

5.

Οηθνδνκέο πςεινχ θηλδχλνπ φπσο:
o Μεγάια εξγαζηήξηα (π.ρ. ρεκηθά εξγαζηήξηα) ·
o Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ρεκηθψλ·
o πγθεθξηκέλα εξγνζηάζηα πςεινχ θηλδχλνπ·
o Δγθαηαζηάζεηο κε εθηεηακέλεο εξγνζηαζηαθέο
θνπδίλεο·

6.

Οηθνδνκέο πνπ δέρνληαη ζεκαληηθφ αξηζκφ επηζθεπηψλ:
o Δκπνξηθά θέληξα·
o Μεηαβαηηθά θέληξα (αεξνδξφκηα θ.ιπ.)·
o Θεαηξηθά θαη θηλεκαηνγξαθηθά ζπκπιέγκαηα·
o εκαληηθά θέληξα ζπγθέληξσζεο αηφκσλ (αζιεηηθά
ζηάδηα θ.ηι.)·

7.

εκαληηθέο νηθηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο ηαηξηθήο
θξνληίδαο φπσο:
o Ννζνθνκεία·
o Μεγάια μελνδνρεία θαη μελψλεο·
o Κέληξα αλάξξσζεο·
o Οηθνηξνθεία·
o Φπιαθέο·

8.

Άιιεο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη ρακειφ ππξνζεξκηθφ θνξηίν
θαη νηθνδνκή ρακεινχ θηλδχλνπ, φπνπ νη κέζνδνη ρεδηαζηηθήο
Απφδνζεο κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα νηθνλνκηθή ιχζε.

Κεθάιαην 4 - Γείθηεο Ππξαληίζηαζεο Φεξόλησλ Γνκηθώλ ηνηρείσλ

Σππνπνηεκέλε Γνθηκή Ππξθαγηάο
Οπνηεζδήπνηε πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ πξφλνηεο γηα ζρεδηαζκφ ηεο ππξαληίζηαζεο ησλ
δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ράιπβα, ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ηεο νπηνπιηλζνδνκήο θαη ηνπ
μχινπ βαζίδνληαη θπξίσο ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο παξαηεξήζεηο δνθηκψλ
ππξαληίζηαζεο.
Ζ δνθηκή ππξαληίζηαζεο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ έθζεζε ελφο θέξνληνο δνκηθνχ
ζηνηρείνπ ζε πεξηβάιινλ ππξθαγηάο γηα ην αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο δείθηεο
ππξαληίζηαζεο εθθξάδεηαη σο ν ρξφλνο ζε ιεπηά θαηά ηνλ νπνίν ην ζηνηρείν είλαη
ηθαλφ λα αληηζηέθεηαη ζηελ ηππνπνηεκέλε δνθηκή ππξθαγηάο κέρξη πνπ λα αζηνρήζεη.
χκθσλα κε ηηο δνθηκέο, ηα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη ζε θαηεγνξίεο
ππξαληίζηαζεο, γηα παξάδεηγκα R30, R60, R90, 180, ..., R240.
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Σα πξφηππα δνθηκήο ππξθαγηάο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ππξαληίζηαζεο ησλ θεξφλησλ
δνκηθψλ ζηνηρείσλ φπσο δνθνί, θνιψλεο, ηνηρία, παηψκαηα θηι είλαη ηα Δπξσπατθά
Πξφηππα EN13501, EN 1365, EN1363 θαη ENV13381 ή Γηεζλέο Πξφηππα ISO 834.
Σππνπνηεκέλε Γνθηκή Ππξθαγηάο: Κώδηθαο Πξαθηηθήο
Ο Πίλαθαο 53 δείρλεη ηα θξηηήξηα αζηνρίαο ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα
κε ηηο ηππηθέο δνθηκέο ππξαληίζηαζεο. Ζ δνθηκή αθνινπζεί ηελ ηππνπνηεκέλε θακπχιε
ππξθαγηάο φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 70.
Δπίδνζε θξηηεξίσλ Αζηνρίαο
Δπζηάζεηα (R)
- Αληίζηαζε ζηελ θαηάξξεπζε

πλζήθεο
 Γηα δνθνύο θαη δάπεδα,
απφθιηζε<κήθνο/20 ή ν δείθηεο απφθιηζεο
μεπεξλά έλα φξην φηαλ ε απφθιηζε>κήθνο/30
 Γηα θνιώλεο, αζηνρία ζηήξημεο ηνπ θνξηίνπ
δνθηκήο

Αθεξαηόηεηα (E)
 Γηα ηνίρνπο θαη δάπεδα, αλάθιεμε ελφο
Αληίζηαζε
ζηελ
δηείζδπζε
θνκκαηηνχ απφ βακβάθη ην νπνίν
ππξθαγηάο θαη ζεξκψλ αεξίσλ κέζα
ηνπνζεηείηαη θνληά ζε έλα άλνηγκα
απφ αλνίγκαηα
Ππξνκόλσζε (I)
 Γηα ηνίρνπο θαη δάπεδα, κηα ζεξκνθξαζία
Αληίζηαζε
ζε
ππεξβνιηθέο
πνπ μεπεξλά ηνπο 180C (ζεκεηαθή
ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηχζζνληαη
ζεξκνθξαζία) ή ηνπο 140C (κέζνο φξνο
ζηελ
πιεπξά
πνπ
δελ
είλαη
ζεξκνθξαζίαο)
εθηεζεηκέλε ζηελ ππξθαγηά
Οη φξνη R, E, I ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο Δπξσπαη̈θνχο Κψδηθεο
Πίλαθαο 53: Σππνπνηεκέλε Γνθηκή Ππξθαγηάο

Γηάγξακκα 70: Σππνπνηεκέλε Κακπύιε Ππξθαγηάο (ISO 834): ρέζε Υξόλνπ-Θεξκνθξαζίαο
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Γνκηθή Δπζηάζεηα- Πεξηγξαθηθνύ Σύπνπ Οδεγίεο
1.
Οπιηζκέλν θπξφδεκα: Ο Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ ζρεδηαζκφο ππξνπξνζηαζίαο
κηαο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα πεξηνξίδεηαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ φπνπ κέζα απφ
απηή ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαζνξίδνληαη ηα ειάρηζηα γεσκεηξηθά κεγέζε θαη ην πάρνο
επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ γηα θάζε θέξνλ δνκηθφ ζηνηρείν θαη γηα ηνλ αλάινγν δείθηε
ππξαληίζηαζεο.

Γηάγξακκα 71: Γηαζηάζεηο δνκηθνύ ζηνηρείνπ θαη πάρνο επηθάιπςεο a

Σν ειάρηζην πάρνο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε
ζεξκνθξαζία ηνπ νπιηζκνχ δελ μεπεξλά ηελ ζεξκνθξαζία αζηνρίαο ηνπ ζε πεξίπησζε
ππξθαγηάο. Γηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη αθνξά ην
ζθπξφδεκα θπζηνινγηθνχ κε ειαθξηνχ βάξνπο, ππξηηηνχρα κε αζβεζηνχρα αδξαλή,
ηξφπνη ζηήξημεο θαη επίπεδν θφξηηζεο.
Οη δείθηεο ππξαληίζηαζεο ησλ θεξφλησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα παξνπζηάδνληαη πην θάησ:
EN1992-1.2 Βάζε Γεδνκέλσλ
Α. Σν ζρεδηαζηηθφ δεηνχκελν είλαη λα παξνπζηαζηνχλ νη ειάρηζηεο γεσκεηξηθέο
δηαζηάζεηο θαη ε απφζηαζε ηνπ άμνλα (ην πάρνο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ) γηα
ηα ζηνηρεία νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο.
Β. ρεδηαζηηθνί Πίλαθεο:
i.

Κνιψλεο

πλζήθεο
Έθζεζεο
Ππξθαγηάο
Δθηεζεηκέλε
Πιεπξά > 1
Δθηεζεηκέλε
Πιεπξά = 1


Δπίπεδν
Φνξηίνπ
κfi

Διάρηζην Πιάηνο Κνιψλαο (mm)/ Απφζηαζε Άμνλα (mm)
R30

R60

R90

R120

0.2

200/25

200/25

200/32
300/27

200/36
300/31
250/46
350/40

200/31
300/25
300/45
400/38
350/53
450/40*

250/40
350/35
350/45*
450/40*
350/57*
450/40*

0.5

200/25

0.7
0.7

155/25

155/25

155/25

155/25

R180

R240

350/45*

350/61*

350/63*

450/75*

450/70*

_

230/55

295/70

Σνπιάρηζηνλ 8 κπάξεο

εκεηώζεηο ρεδίαζεο βάζε ηεο 5.3.2 ηνπ EN 1992-1-2:

Απνηειεζκαηηθφ κήθνο ππφ ζπλζήθεο ππξφο  3κ.

Πξψηεο ηάμεο εθθεληξφηεηα ππφ ζπλζήθεο ππξφο emax (βιέπε Δζληθφ Παξάξηεκα)

Δκβαδφλ νπιηζκνχ: As<0.04 Ac

Γηα πξνεληεηακέλεο θνιψλεο, απφζηαζε άμνλα, πξέπεη λα απμάλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα.
Γηα ιεπηνκεξή θαλόλεο ζρεδίαζε απνηαζείηε ζηνλ Κώδηθα.

Πίλαθαο 54: Μέζνδνο Α γηα Κνιώλεο θπξνδέκαηνο κε βάζε ην EN1992-1-2
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Δπίπεδν
Φνξηίνπ n

Διάρηζην Πιάηνο Κνιψλαο (mm)/ Απφζηαζε Άμνλα (mm)
R60
R90
R120
R180
R240
150/30
200/40
250/50
400/50
500/60
150/25*
200/25*
250/25*
350/25*
500/25*
550/25*
150/35
200/45
300/45
450/45
150/25*
150/25*
200/25*
300/25*
450/25*
500/25*
200/40
300/35
400/45
150/25*
150/25*
200/25*
250/25*
400/25*
500/25*
200/40
300/40
400/50
500/60
550/40
150/25*
300/25*
400/25
550/25*
550/25*
500/25*
150/35
200/45
300/45
450/50
550/55
150/25*
200/25*
300/25*
550/25*
600/25*
600/25*
150/30
200/40
250/50
450/50
500/40
150/25*
200/25*
300/25*
400/25*
550/25*
600/30*
200/30
300/40
500/50
550/60
550/25*
600/75
250/25*
500/25*
550/25*
600/30
250/35
300/45
450/50
500/60
150/25*
600/70
350/25*
550/25*
600/25
600/50
250/40
250/40
450/45
500/60
150/25*
600/60
400/25
550/25*
600/30
600/45
300/30
550/40
550/60
500/25*
>600**
>600**
350/25*
600/25*
600/45
200/30
350/40
550/50
500/60
600/75
>600**
250/25*
550/25*
600/40
600/50
200/30
300/50
500/50
600/60
>600**
>600**
300/25*
600/30
600/45

Αλαινγία
Οπιηζκνχ

R30

0.1%
0.5%

0.15

1.0%
0.1%
0.3

0.5%
1.0%
0.1%

0.5

0.5%
1.0%
0.1%

0.7

0.5%
1.0%

*πλήζσο ην πάρνο επηθάιπςεο πνπ απαηηείηαη απφ ην EN1992-1-1 ζα ππεξηζρχζεη
**Απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε γηα θάκςε
εκεηώζεηο ρεδίαζεο βάζε ηεο 5.3.3 ηνπ EN1992-1-2 (2003):

Σν επίπεδν θνξηίνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο.

Λπγεξφηεηαο θνιψλαο ππφ ζπλζήθεο ππξφο 30

Πξψηεο ηάμεο εθθεληξφηεηαο ππφ ζπλζήθεο ππξφο  100mm

Αλ As  0.02 Ac, νη ξάβδνη δηαλέκνληαη ηζφηνπα θαηά κήθνο ησλ πιεπξψλ ηεο εγθάξζηαο ηνκήο γηα
ππξαληίζηαζε> 90 ιεπηψλ.
Γηα ιεπηνκεξή θαλόλεο ζρεδίαζε απνηαζείηε ζηνλ Κώδηθα.

Πίλαθαο 55: Μέζνδνο B γηα Κνιώλεο θπξνδέκαηνο κε βάζε ην EN1992-1-2

ii.

Φέξνληεο ηνίρνη
πλζήθεο
Έθζεζεο
Δθηεζεηκέλε
κηα πιεπξά
Δθηεζεηκέλεο
θαη νη δχν
πιεπξέο

Δπίπεδν
Φνξηίνπ
κfi
0.35
0.7
0.35
0.7

Διάρηζην Πιάηνο Κνιψλαο (mm)/ Απφζηαζε Άμνλα (mm)
REI 30
REI 60
REI 90
REI 120
REI 180
REI 240
100/10*
120/10*
120/10*
120/10*

110/10*
130/10*
120/10*
140/10*

120/20*
140/25
140/10*
170/25

150/25
160/35
160/25
220/35

180/40
210/50
200/45
270/55

230/55
270/60
250/55
350/60

* πλήζσο ην πάρνο επηθάιπςεο πνπ απαηηείηαη απφ ην EN1992-1-1 ζα ππεξηζρχζεη
εκεηώζεηο ρεδίαζεο βάζε ηεο 5 4 2 ηνπ EN1992 -1-2 (2003)

Οη βάζεηο δεδνκέλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απινχο ηνίρνπο ζθπξνδέκαηνο.

Γηα αζβεζηνιηζηθά αδξαλή, ην ειάρηζην πάρνο ηνπ ηνίρνπ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί θαηά 10%.

Γηα λα πεξηνξηζηεί ε ζεξκηθή απφθιηζε θαη ε κεηαγελέζηεξε αζηνρία αθεξαηφηεηαο κεηαμχ ηνίρνπ θαη
πιάθαο, ε αλαινγία ηνπ θαζαξνχ χςνπο ηνπ ηνίρνπ κε ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα
40.
Γηα ιεπηνκεξή θαλόλεο ζρεδίαζε απνηαζείηε ζηνλ Κώδηθα.

Πίλαθαο 56: Φέξνληεο Σνίρνη κε βάζε ην EN1992-1-2
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iii.

Ακθηέξεηζηεο Γνθνί

Διάρηζηεο Γηαζηάζεηο
(mm)
1
Πιάηνο Γνθνχ/
2
κέζε απφζηαζε
άμνλα:b min/a γηα
3
επηινγή**:
4
Πάρνο ηζηνχ bw:
Σάμε WA
Σάμε WB
Σάμε WC

R 30
80/25
120/20
160/158
200/15*

R60
120/40
160/35
200/30
300/25

80
80
80

100
80
100

Σππνπνηεκέλε Ππξαληίζηαζε
R 90
R 120
150/55
200/65
200/45
240/60
300/40
300/55
400/35
400/35
110
100
100

R 180
240/80
300/70
400/65
600/60

R 240
280/90
350/80
500/75
700/70

150
150
140

170
170
160

130
120
120

* πλήζσο ην πάρνο επηθάιπςεο πνπ απαηηείηαη απφ ην EN1992-1-1 ζα ππεξηζρχζεη
** asd=a+10mm, γηα λα μεπεξάζεη ηελ ζπγθέληξσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο θαηψηεξεο γσλίεο ησλ δνθψλ, εθηφο γηα
πιάηνπο δνθνχ κεγαιχηεξν απφ απηνχ ζηελ επηινγή 3.

(α) ηαζεξφ πιάηνο

(β)Μεηαβιεηφ πιάηνο

(γ) Σνκή I

εκεηώζεηο ρεδίαζεο βάζε ηεο 5.6.1 θαη 5.6.2 ηνπ EN 1992-1-2 (2003):

Γηα πξνεληεηακέλεο δνθνχο, ην α απμάλεηαη θαηά 10mm γηα πξνεληεηακέλεο ξάβδνπο θαη θαηά 15mm γηα
πξνεληεηακέλα θαιψδηα θαη ζχξκαηα.

Ζ επηινγή ηνπ WA, WB ή ηνπ WC δίλεηαη ζην Δζληθφ Παξάξηεκα

Ζ βάζε δεδνκέλσλ εθαξκφδεηαη ζε δνθνχο πνπ εθηείζνληαη ζηελ ππξθαγηά θαη απφ ηηο ηξεηο πιεπξέο. Γηα
δνθνχο πνπ εθηείζνληαη ζε φιεο ηηο πιεπξέο, ηα δεδνκέλα κπνξεί λα εθαξκφδνληαη θαηά ηηο παξαθάησ
ζπλζήθεο:
Α. Ύςνο Γνθνχ  bmin


Β. Δγθάξζην εκβαδφλ δνθνχ: Ac=2bmin2
Τπάξρνπλ πεξαηηέξσ θαλφλεο ζρεδίαζεο ζηνπο δνθνχο ζρήκαηνο Η ζηνλ Κψδηθα .
Γηα ιεπηνκεξή θαλόλεο ζρεδίαζε απνηαζείηε ζηνλ Κώδηθα.

Πίλαθαο 57: Ακθηέξεηζηεο Γνθνί κε βάζε ην EN1992-1-2
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iv.

πλερείο Γνθνί

Διάρηζηεο Γηαζηάζεηο
(mm)
Πιάηνο Γνθνχ/
1
κέζε απφζηαζε
2
άμνλα:b min/a γηα
3
επηινγή**:
4
Πάρνο Ηζηνχ bw:
Class WA
Class WB
Class WC

R 30
80/15*
160/12*

R60
120/25
200/12*

80
80
80

100
80
100

Σππνπνηεκέλε Ππξαληίζηαζε
R 90
R 120
150/35
200/45
250/25
300/35
450/35
500/30
110
100
100

R 180
240/60
400/50
550/50
600/40

R 240
280/75
500/60
650/60
700/50

150
150
140

170
170
160

130
120
120

* πλήζσο ην πάρνο επηθάιπςεο πνπ απαηηείηαη απφ ην EN1992-1-1 ζα ππεξηζρχζεη
** asd=a+10mm, γηα λα μεπεξάζεη ηελ ζπγθέληξσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο θαηψηεξεο γσλίεο ησλ δνθψλ, εθηφο γηα
πιάηνπο δνθνχ κεγαιχηεξν απφ απηνχ ζηελ επηινγή 3.

(α) ηαζεξφ πιάηνο

(β) Μεηαβιεηφ πιάηνο

(γ) Σνκή I

εκεηώζεηο ρεδίαζεο βάζε ηεο 5.6.1 θαη 5.6.2 ηνπ EN 1992-1-2 (2003):

Γηα πξνεληεηακέλεο δνθνχο, ην α απμάλεηαη θαηά 10mm γηα πξνεληεηακέλεο ξάβδνπο θαη θαηά 15mm γηα
πξνεληεηακέλα θαιψδηα θαη ζχξκαηα.

Ζ επηινγή ηνπ WA, WB ή ηνπ WC δίλεηαη ζην Δζληθφ Παξάξηεκα

Ζ βάζε δεδνκέλσλ εθαξκφδεηαη ζε δνθνχο πνπ εθηείζνληαη ζηελ ππξθαγηά θαη απφ ηηο ηξεηο πιεπξέο. Γηα
δνθνχο πνπ εθηείζνληαη ζε φιεο ηηο πιεπξέο, ηα δεδνκέλα κπνξεί λα εθαξκφδνληαη θαηά ηηο παξαθάησ
ζπλζήθεο:
Α. Ύςνο Γνθνχ  bmin



Β. Δγθάξζην εκβαδφλ δνθνχ: Ac=2bmin2
Σα δεδνκέλα ηζρχνπλ γηα ηελ αλαθαηαλνκή ξνπήο  15% γηα ζρεδίαζε θαλνληθήο ζεξκνθξαζίαο. Αιιηψο, νη
δνθνί ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ζαλ ακθηέξεηζηεο.
Διάρηζηνο αξλεηηθφο νπιηζκφο: As0.005 Ac κπνξεί λα εθαξκφδεηαη πάλσ ζε ελδηάκεζε ζηήξημε.
Γηα ιεπηνκεξή θαλόλεο ζρεδίαζε απνηαζείηε ζηνλ Κώδηθα.

Πίλαθαο 58: πλερείο Γνθνί κε βάζε ην EN1992-1-2
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v.

πκπαγείο πιάθεο

Διάρηζηεο Γηαζηάζεηο (mm)
Πάρνο Πιάθαο hs
Απφζηαζε One way
Άμνλα a
Two way
Iy/Ix1.5
1.5< Iy/Ix2

REI 30
60
10*

REI 60
80
20

10*
10*

10*
15*

Σππνπνηεκέλε Ππξαληίζηαζε
REI 90
REI 120
REI 180
100
120
150
30
40
55
15*
20

20
25

REI 240
175
65

30
40

40
50

* πλήζσο ην πάρνο επηθάιπςεο πνπ απαηηείηαη απφ ην EN1992-1-1 ζα ππεξηζρχζεη
Γεληθέο εκεηψζεηο ρεδίαζεο βάζε ηεο 5.7.1 ζην 5.7.3 ηνπ EN1992-1-2 (2003):

IyIx, απνηειεί ηα αλνίγκαηα ησλ πιαθψλ δηπιήο θαηεχζπλζεο.

Οη πιάθεο δηπιήο θαηεχζπλζεο αλαθέξνληαη ζηηο πιάθεο πνπ ζηεξίδνληαη θαη ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο. Αιιηψο,
πξέπεη λα ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ ζαλ λα είλαη πιάθεο κνλήο θαηεχζπλζεο.

Γηα πξνεληεηακέλεο πιάθεο, ην α απμάλεηαη 10mm γηα πξνεληεηακέλεο ξάβδνπο θαη θαηά 15mm γηα
πξνεληεηακέλα θαιψδηα θαη ζχξκαηα.

Σα ηειεηψκαηα ζην δάπεδν ζπλεηζθέξνπλ ζηελ δηαρσξηζηηθή ιεηηνπξγία (Κξηηήξην αζηνρίαο Δ θαη Η) ζην
πάρνο ηεο πιάθαο σο αθνινχζσο:





Δάλ απαηηείηαη κφλν θέξνπζα ηθαλφηεηα (Κξηηήξην αζηνρίαο R), ην πάρνο ηεο πιάθαο κπνξεί λα
πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ην EN1992-1-1.
Οη βάζεηο δεδνκέλσλ εθαξκφδνληαη ζηηο θιάληδεο ηνπ T-ή ηνπ TT- ζρεκαηηδφκελνη δνθνί.
ηηο ακθηέξεηζηεο πιάθεο δηπιήο θαηεχζπλζεο, ην α ζρεηίδεηαη κε ην ρακειφηεξν ζηξψκα νπιηζκνχ.

Γηα ζπλερείο πιάθεο:

Ζ απφζηαζε ηνπ άμνλα γηα κνλήο θαηεχζπλζεο ή δηπιήο θαηεχζπλζεο ζπλερείο πιάθεο πξνζδηνξίδεηαη απφ
ηηο παξαπάλσ ηηκέο γηα ην Iy/Ix1.5.

Σα δεδνκέλα ηζρχνπλ γηα ηελ αλαθαηαλνκή ξνπήο  15% θαη γηα ζρεδίαζε θπζηνινγηθήο ζεξκνθξαζίαο.

Αλ As  0.02 Ac, νη ξάβδνη δηαλέκνληαη ηζφηνπα θαηά κήθνο ησλ πιεπξψλ ηεο εγθάξζηαο ηνκήο γηα
ππξαληίζηαζε> 90 ιεπηψλ.

Τπάξρνπλ πεξαηηέξσ θαλφλεο ζρεδίαζεο ζε δνθνχο ζρήκαηνο Η ζηνλ Κψδηθα.
Γηα ιεπηνκεξή θαλόλεο ζρεδίαζε απνηαζείηε ζηνλ Κώδηθα.

Πίλαθαο 59: Ακθηέξεηζην θαη πλερέο Δληζρπκέλν θαη Πξνεληεηακέλν θπξόδεκα, Μνλήο θαη Γηπιήο
Καηεύζπλζεο πκπαγείο Πιάθεο κε βάζε ην EN 1992-1-2
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vi.

Δπίπεδεο πιάθεο

Διάρηζηεο Γηαζηάζεηο (mm)
Πάρνο Πιάθαο hs
Απφζηαζε Άμνλα a

REI 30
150
10*

REI 60
180
15*

Σππνπνηεκέλε Ππξαληίζηαζε
REI 90
REI 120
REI 180
200
200
200
25
35
45

REI 240
200
50

* πλήζσο ην πάρνο επηθάιπςεο πνπ απαηηείηαη απφ ην EN1992-1-1 ζα ππεξηζρχζεη
εκεηώζεηο ρεδίαζεο βάζε ηεο 5.7.4 ηνπ EN1992-1-2 (2003):

Σα δεδνκέλα ηζρχνπλ γηα αλαθαηαλνκή ξνπήο  15% κε βάζε ην Σκήκα 2 EN1992-1-1. Αιιηψο, νη πιάθεο ζα
πξέπεη λα ζεσξνχληαη ζαλ πιάθεο κνλήο θαηεχζπλζεο.

Γηα ππξαληίζηαζε  REI 90, ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πάλσ νπιηζκνχ ζε θάζε θαηεχζπλζεο πάλσ
απφ ηα ελδηάκεζα ζηεξίγκαηα, πνπ απαηηνχληαη απφ ην EN1992-1-1, πξέπεη λα είλαη ζπλερείο ζε φιν ην κήθνο.
Ο νπιηζκφο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηελ θνιψλα.

Ζ απφζηαζε ηνπ άμνλα α ζρεηίδεηαη κε ην ρακειφηεξν ζηξψκα νπιηζκνχ.
Γηα ιεπηνκεξή θαλόλεο ζρεδίαζε απνηαζείηε ζηνλ Κώδηθα.

Πίλαθαο 60: Δληζρπκέλεο θαη Πξνεληεηακέλεο κε θπξόδεκα Δπίπεδεο Πιάθεο κε βάζε ην EN1992-1-2
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vii.

Πιάθεο κε Νεπξψζεηο
Διάρηζηεο Γηαζηάζεηο (mm)

Μήθνο Ράβδνπ/ απφζηαζε άμνλα:b
min/a γηα επηινγή**:

1
2
3

REI 30
80/15*

REI 60
100/35
120/25
200/15
*

Σππνπνηεκέλε Ππξαληίζηαζε
REI 90
REI 120
REI 180
120/45
160/60
220/75
160/40
190/55
260/70

REI 240
280/90
350/75

250/30

300/40

410/60

500/70

100/15*

120/20

150/30

175/40

500/70
175/40
* πλήζσο ην πάρνο επηθάιπςεο πνπ
απαηηείηαη απφ ην EN1992-1-1 ζα
ππεξηζρχζεη
** asd=a+10 mm, γηα λα μεπεξάζεη ηελ
ζπγθέληξσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο
θαηψηεξεο γσλίεο ησλ λεπξψζεσλ.
εκεηώζεηο ρεδίαζεο βάζε ηεο 5.7.5
ηνπ EN1992-1-2 (2003):

Σα δεδνκέλα ηζρχνπλ γηα
ακθηέξεηζηεο, δηπιήο
θαηεχζπλζεο πιάθεο κε
λεπξψζεηο.

Σα δεδνκέλα ηζρχνπλ επίζεο γηα
πιάθεο κε λεπξψζεηο δηπιήο
θαηεχζπλζεο κε ηνπιάρηζηνλ κηα
πιεπξά παθησκέλε θαη
ππξαληίζηαζε <REI 180, φπνπ ε
ιεπηνκέξεηα ηνπ πάλσ νπιηζκνχ
δελ πιεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο
5.6.3(3) ηνπ Κψδηθα.

Γηα πιάθεο κε λεπξψζεηο κνλήο
θαηεχζπλζεο, νη λεπξψζεηο
πξέπεη λα ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ
ακθηέξεηζηέο ή ζπλερνχο δνθνχ
φπσο δίλνληαη ζηε 5.6.2 θαη ζηελ
5.6.3 ηνπ Κψδηθα, θαη νη θιάληδεο
ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ δηπιήο
θαηεχζπλζεο πιάθεο γηα
(1.5<Iy/Ix2).

Σα δεδνκέλα εθαξκφδνληαη ζε
πιάθεο πνπ ππφθεηληαη ζε φκνηα
θαηαλεκεκέλα θνξηία.

ηηο ζπλερείο πιάθεο, ν πάλσ
νπιηζκφο ηνπνζεηείηαη ζηνλ άλσ
κηζφ ηεο θιάληδαο.

Γηα πξνεληεηακέλεο πιάθεο κε
λεπξψζεηο, ην α απμάλεηαη θαηά
10mm γηα πξνεληεηακέλεο
ξάβδνπο θαη θαηά 15mm γηα
πξνεληεηακέλα θαιψδηα θαη
ζχξκαηα.

80/10*

80/10*

Γηα ιεπηνκεξή θαλόλεο ζρεδίαζε
απνηαζείηε ζηνλ Κώδηθα.
410/60


250/30
Πάρνο Πιάθαο/απφζηαζε άμνλα ζε
θιάληδα :hs/a

* πλήζσο ην πάρνο επηθάιπςεο πνπ απαηηείηαη απφ ην EN1992-1-1 ζα ππεξηζρχζεη
** asd=a+10mm, γηα λα μεπεξάζεη ηελ ζπγθέληξσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο θαηψηεξεο γσλίεο ησλ λεπξψζεσλ.
εκεηώζεηο ρεδίαζεο βάζε ηεο 5.7.5 ηνπ EN1992-1-2 (2003):

Σα δεδνκέλα ηζρχνπλ γηα ακθηέξεηζηεο, δηπιήο θαηεχζπλζεο πιάθεο κε λεπξψζεηο.

Σα δεδνκέλα ηζρχνπλ επίζεο γηα πιάθεο κε λεπξψζεηο δηπιήο θαηεχζπλζεο κε ηνπιάρηζηνλ κηα πιεπξά παθησκέλε
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θαη ππξαληίζηαζε <REI 180, φπνπ ε ιεπηνκέξεηα ηνπ πάλσ νπιηζκνχ δελ πιεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο 5.6.3(3) ηνπ
Κψδηθα.
Γηα πιάθεο κε λεπξψζεηο κνλήο θαηεχζπλζεο, νη λεπξψζεηο πξέπεη λα ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ ακθηέξεηζηέο ή ζπλερνχο
δνθνχ φπσο δίλνληαη ζηε 5.6.2 θαη ζηελ 5.6.3 ηνπ Κψδηθα, θαη νη θιάληδεο ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ δηπιήο θαηεχζπλζεο
πιάθεο γηα (1.5<Iy/Ix2).
Σα δεδνκέλα εθαξκφδνληαη ζε πιάθεο πνπ ππφθεηληαη ζε φκνηα θαηαλεκεκέλα θνξηία.
ηηο ζπλερείο πιάθεο, ν πάλσ νπιηζκφο ηνπνζεηείηαη ζηνλ άλσ κηζφ ηεο θιάληδαο.
Γηα πξνεληεηακέλεο πιάθεο κε λεπξψζεηο, ην α απμάλεηαη θαηά 10mm γηα πξνεληεηακέλεο ξάβδνπο θαη θαηά 15mm
γηα πξνεληεηακέλα θαιψδηα θαη ζχξκαηα.
Γηα ιεπηνκεξή θαλόλεο ζρεδίαζε απνηαζείηε ζηνλ Κώδηθα.

Πίλαθαο 61: Δληζρπκέλεο θαη Πξνεληεηακέλεο κε θπξόδεκα Ακθηέξεηζηεο Γηπιήο Καηεύζπλζεο Πιάθεο
κε Νεπξώζεηο κε βάζε ην EN1992-1-2
Διάρηζηεο Γηαζηάζεηο (mm)
Μήθνο Ράβδνπ/
1
απφζηαζε
2
άμνλα:b min/a γηα
3
επηινγή**:
Πάρνο Πιάθαο/απφζηαζε
άμνλα ζε θιάληδα :hs/a

REI 30
80/10*

80/10*

REI60
100/25
120/15*

Σππνπνηεκέλε Ππξαληίζηαζε
REI 90
REI 120
REI 180
120/35
160/45
310/60
160/25
190/40
600/50

200/10*

250/15*

300/30

80/10*

100/15*

120/20

150/30

REI 240
450/70
700/60

175/40

* πλήζσο ην πάρνο επηθάιπςεο πνπ απαηηείηαη απφ ην EN1992-1-1 ζα ππεξηζρχζεη
** asd=a+10mm, γηα λα μεπεξάζεη ηελ ζπγθέληξσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο θαηψηεξεο γσλίεο ησλ λεπξψζεσλ.
εκεηώζεηο ρεδίαζεο βάζε ηεο 5.7.5 ηνπ EN1992-1-2 (2003):

Σα δεδνκέλα επίζεο ηζρχνπλ γηα δηπιήο θαηεχζπλζεο πιάθεο κε λεπξψζεηο κε ηνπιάρηζηνλ κηα πιεπξά
παθησκέλε, φπνπ ε ιεπηνκέξεηα ηνπ πάλσ νπιηζκνχ ζηε 5.6.3(3) ηνπ Κψδηθα εθαξκφδεηαη γηα φινπο ηνπο
δείθηεο ππξαληίζηαζεο.

Γηα πξνεληεηακέλεο πιάθεο κε λεπξψζεηο, η ν α απμάλεηαη θαηά 10 mm γηα πξνεληεηακέλεο ξάβδνπο θαη θαηά 15
mm γηα πξνεληεηακέλα θαιψδηα θαη ζχξκαηα.
Γηα ιεπηνκεξή θαλόλεο ζρεδίαζε απνηαζείηε ζηνλ Κώδηθα.

Πίλαθαο 62: Δληζρπκέλεο θαη Πξνεληεηακέλεο κε θπξόδεκα Ακθηέξεηζηεο Γηπιήο Καηεύζπλζεο Πιάθεο
κε Νεπξώζεηο κε ηνπιάρηζηνλ κηα πιεπξά παθησκέλε κε βάζε ην EN1992-1-2

Γ. ρεδηαζηηθέο κεηαβιεηέο πνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ν δηαρσξηζκφο
αλάκεζα ζηα αθφινπζα ζεκεία πξέπεη λα γίλεη:
 Ππθλφ θαη ειαθξχ ζθπξφδεκα·
 πλζήθεο έθζεζεο γηα θνιφλεο θαη θέξνληεο ηνίρνπο·
 Ακθηέξεηζηεο θαη ζπλερείο δνθνί θαη πιάθεο·
 Δληζρπκέλεο θαη Πξνεληεηακέλεο δνθνί θαη πιάθεο·
 Γηαθνξεηηθνί ηχπνη θαη θαηεγνξίεο ζρήκαηνο δνθψλ·
 Δμαθξίβσζε ηνπ πιάηνπο ηνπ ηζηνχ ησλ δνθψλ ζρήκαηνο·
 Μνλήο θαη δηπιήο θαηεχζπλζεο ζπκπαγείο πιάθεο
Γ. Ο ηχπνο ησλ αδξαλή, πνπ εθαξκφδεηαη ζε θαλνληθφ ζθπξφδεκα (2000 ζε 2600
θηιά/θ.κ.), πξέπεη λα είλαη ππξηηηνχρα. Αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ αζβεζηνιηζηθά ή ηα
ειαθξηνχ βάξνπο αδξαλή ζε δνθνχο ή πιάθεο, ε ειάρηζηε δηάζηαζε ηεο
δηαηνκήο κπνξεί λα κεησζεί θαηά 10%.
Δ. ρεδηαζκφο Φνξηίνπ. Έλα αλαθνξηθφ επίπεδν ζρεδηαζκνχ θνξηίνπ εfi=0.7
ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά γηα δνθνχο θαη πιάθεο. Αλαινγηζηείηε δηαθνξεηηθά
επίπεδα θνξηίνπ γηα θνιφλεο θαη γηα θέξνληεο ηνίρνπο.
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Σ.

Κξίζηκεο ζεξκνθξαζίεο αληνρήο ράιπβα. Οη βάζεηο δεδνκέλσλ πξνθχπηνπλ
βαζηζκέλεο ζηηο αθφινπζεο θξίζηκεο ζεξκνθξαζίεο αληνρήο ράιπβα ζε
ειθπφκελα ζηνηρεία (ειθπζηήξεο), δνθνχο θαη πιάθεο.




0

Ράβδνη ελίζρπζεο (Οπιηζκφο) = 500 C
0
Πξνεληεηακέλνη ηέλνληεο =400 C
0
Πξνεληεηακέλα ζπξκαηφζθνηλα θαη θαιψδηα =350 C

Ε. Πάρνο Δπηθάιπςεο θαη Αμνληθή απφζηαζε. Οη ππνζέζεηο ηεο θξίζηκεο
ζεξκνθξαζίαο αληνρήο ράιπβα φπσο δίλεηαη πην πάλσ δηαζθαιίδνπλ φηη ε
αλαγθαία αμνληθή απφζηαζε βξίζθεηαη πάληα ζηελ δψλε έιμεο γηα ζηνηρεία πνπ
ππφθεηληαη ζε θάκςε. ε πεξίπησζε θξίζηκεο ζεξκνθξαζίαο δηαθνξεηηθήο απφ
500 0C, ε αμνληθή απφζηαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην ζεκείν
5.2 (7) ηνπ θψδηθα.
Ζ. Άιινη παξάγνληεο. Γελ απαηηνχληαη πεξαηηέξσ έιεγρνη ζρεηηθά κε ηελ
ρσξεηηθφηεηα δηάηκεζεο θαη ζηξέςεο θαη ιεπηνκέξεηεο αγθχξσζεο. Γελ
απαηηνχληαη πεξαηηέξσ έιεγρνη ζρεηηθά κε ηελ απφζξαπζε, εμαηξνπκέλνπ ηνπ
επηθαλεηαθνχ νπιηζκνχ.
2.
Καηαζθεπέο Οπηνπιηλζνδνκήο: Ζ Πεξηγξαθηθνχ Σχπνπ πξνζέγγηζε ηνπ
EN1996-1-2 είλαη λα παξέρεη ηνπο ζρεδηαζηηθνχ πίλαθεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
ππξαληίζηαζεο ησλ νπηνπιηλζνδνκψλ δίλνληαο ην ειάρηζην πάρνο ηνίρνπ γηα κηα
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ππξαληίζηαζεο. Ο EN1996-1-2 παξέρεη ηα κνληέια γηα
έμη
πίλαθεο
(βιέπε
Πίλαθα
63)
γηα
θάζε
νπηνπιηλζνδνκηθφ
πιηθφ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ άξγηινπ, ππξηηίνπ, αζβεζηίνπ, ζθπξνδέκαηνο ππθλνχ θαη
ειαθξηνχ αδξαλνχο, αθξψδνπο ζθπξνδέκαηνο θαη εξγνζηαζηαθήο νπηνπιηλζνδνκήο
κε πέηξα.

EI

Απφδνζε
ρεδηαζκνχ
Πάρνο Σνίρνπ

REI

Πάρνο Σνίρνπ

Πίλαθαο B.3 Με- Γηαρσξηζηηθνί θέξνληεο κνλφθπιινη ηνίρνη
>1m ζε κήθνο

R

Πάρνο Σνίρνπ

Πίλαθαο B.4 Με- Γηαρσξηζηηθνί θέξνληεο κνλφθπιινη ηνίρνη
>1κ. ζε κήθνο

R

Μήθνο Σνίρνπ

Πίλαθαο B.5 Γηαρσξηζηηθνί θέξνληεο θαη κε θέξνληεο
κνλφθπιινη θαη δίθπιινη ηνίρνη ππξνδηακεξηζκάησλ

REI-M &
EI-M

Πάρνο Σνίρνπ

Πίλαθαο B.6 Γηαρσξηζηηθνί θέξνληεο ηνίρνη κε νηθνδνκηθφ
δηάθελν θαη κε έλα θχιιν θνξηηζκέλν

REI

Πάρνο Σνίρνπ

Πίλαθαο ρεδηαζκνχ
Πίλαθαο B.1 Με-θέξνληεο δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη
Πίλαθαο B.2 Γηαρσξηζηηθνί θέξνληεο κνλφθπιινη ηνίρνη

Κξηηήξηα

εκείσζε: R (Δπζηάζεηα-κεραληθή αληίζηαζε), E (αθεξαηφηεηα), I (ππξνκφλσζε) and M
(κεραληθή επίδξαζε)
Πίλαθαο 63: ρεδηαζηηθνί Πίλαθεο γηα νπηνπιηλζνδνκέο ζύκθσλα κε ην EN1996-1-2
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Βαζηθά, εηζεγείηαη φηη ε επίδνζε ησλ νπηνπιηλζνδνκψλ ζηελ ππξθαγηά εμαξηάηαη απφ
ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο:
Τιηθά
Οπηνπιηλζνδνκήο
Σχπνη ηκεκάησλ
Ππθλφηεηα ηκεκάησλ
Σχπνο θνληάκαηνο
Καηαζθεπέο ηχπσλ
ηνίρσλ
Λεηηνπξγίεο ηχπσλ
ηνίρσλ
ρεδίαζε Φνξηίνπ

Άξγηινο, Ππξηηηθφ Αζβέζηην, ζθπξφδεκα κε ππθλφ θαη ειαθξχ
αδξαλή, αθξψδεο ζθπξφδεκα ή εξγνζηαζηαθή
νπηνπιηλζνδνκή κε πέηξα
πκπαγέο ή θνίινη (πνζνζηφ ζρεκαηηζκέλσλ θελψλ), πάρνο
θινηνχ θαη ηζηνχ.
Γεληθφο θνπφο, ιεπηφ ζηξψκα ή ειαθξχ θνλίακα
Μνλφθπιινο ηνίρνο, ή ηνίρνο κε νηθνδνκηθφ δηάθελν
(παθησκέλνο ή φρη)
Γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ κε θεξφλησλ ηνίρσλ, θαη θεξφλησλ
ηνίρσλ, θαη κεηαμχ δηαρσξηζηηθψλ θαη κε δηαρσξηζηηθψλ
ηνίρσλ.
ρέζε ζρεδηαζηηθνχ θνξηίνπ ζε ζρεδηαζηηθή αληίζηαζε ηνίρνπ
γηα θέξνληεο ηνίρνπο: α =1.0 or 0.6

Λπγεξφηεηα Σνίρνπ
Δθθεληξφηεηα Φνξηίνπ
πλζήθεο Φνξηίνπ

ηαζεξέο ή ειεχζεξεο άθξεο

Έλα απφζπαζκα απφ ηνπο πίλαθεο ηνπ prEN1996-1-2 θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 64, θαη
θαιχπηεη ηνπο θέξνληεο ηνίρνπο νη νπνίνη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ δηάθνξα
νπηνπιηλζνδνκηθά πιηθά.
Τιηθά

Σειείσ Διάρηζην πάρνο ηνίρνπ (mm) γηα ηππνπνηεκέλε ππξαληίζηαζε (min) γηα
κα
(ζεκεί
30
45
60
90
120
180
240
σζε)
Σκήκαηα άξγηινπ πνπ ζπκκνξθώλνληαη κε ην EN771-1 γηα γεληθνύο ζθνπνύο, ιεπηό ζηξώκα
θνληάκαηνο
Οκάδα
1S
(α)
90
100
100/140 170/190
170/190
ηκήκαηα
(β)
90
90
100
140/170
170
1000ξ< 2200
Οκάδα 1 ηκήκαηα
(α)
90/100
100/120 140/170 190/210
190/210
(β)
90
100
100/140
170
170/190
800ξ< 2400
Οκάδα 1F ηκήκαηα
(α)
100
200
240
365
365
(β)
100
170
240
300
365
500ξ< 800
Σκήκαηα ππξηηηθνύ αζβεζηίνπ πνπ ζπκκνξθώλνληαη κε βάζε ην EN771-2 γηα γεληθνύο
ζθνπνύο, ιεπηό ζηξώκα θνληάκαηνο
Οκάδα 1S ηκήκαηα
(α)
90
100
140/170
170
190
(β)
90
90/100
100/140
170
190
1700ξ< 2200
Οκάδα 1 ηκήκαηα
(α)
90/100
100
140/200 190/240
190/240
(β)
90/100
90/100
140
170/190
1400ξ< 2200
Σκήκαηα ζθπξνδέκαηνο πνπ ζπκκνξθώλνληαη κε βάζε ην EN771-3 γηα γεληθνύο ζθνπνύο,
ιεπηό ζηξώκα ειαθξηνύ θνληάκαηνο
Οκάδα 1 ειαθξηά
(α)
90/170
100/170 100/190 140/240
150/300
(β)
90/140
90/140
90/170
100/190
100/240
ηκήκαηα
400ξ<
1600
Οκάδα 1 ππθλά
(α)
90/170
90/170
100/190 140/240
150/300
(β)
90/140
90/140
90/170
100/190
100/240
ηκήκαηα
1200ξ<
2200
Αεξηνύρα ηκήκαηα πνπ ζπκκνξθώλνληαη κε βάζε ην EN771-4 γηα γεληθνύο ζθνπνύο, ιεπηό
ζηξώκα θνληάκαηνο
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Οκάδα 1 ηκήκαηα
(α)
100
120/125 90/150 150/170
150/225
(β)
90
100
100
120/125 90/150 150/170
150/225
350ξ< 500
Οκάδα 1 ηκήκαηα
(α)
90/100
90/150
100/170 90/200 125/240
150/240
(β)
100
100
90/100
90/150
90/170 100/200
100/200
500ξ< 1000
Καηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα πέηξαο πνπ ζπκκνξθώλνληαη κε βάζε ην EN771-5 γηα γεληθνύο
ζθνπνύο, ιεπηό ζηξώκα ειαθξνύ θνληάκαηνο
Οκάδα 1 ηκήκαηα
(α)
90/170
90/170
100/190 140/240
150/300
(β)
90/140
90/140
90/170
100/190
100/240
1200ξ< 2200
εκείσζε: (α) γηα ηνίρνπο ρσξίο ηειείσκα θαη ηνίρνπο κε ηειείσκα κε κείγκα άκκνπ-ηζηκέληνπ
(β) Γηα ηνίρνπο κε θνλίακα ζχκθσλα ηεο παξαγξάθνπ 4.2.(1) ηνπ Κψδηθα
Γηα ιεπηνκεξή θαλόλεο ζρεδίαζε απνηαζείηε ζηνλ Κώδηθα.
Πίλαθαο 64: Απόζπαζκα από ηνλ πίλαθα ηνπ pEN1996-1-2-Φέξνληεο ηνίρνη κε πιήξεο θόξηηζε

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε βάζε δεδνκέλσλ δελ είλαη δηαζέζηκε γηα κηα
νπηνπιηλζνδνκή, ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ηππνπνηεκέλεο δνθηκέο ππξαληίζηαζεο
ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο Δπξσπατθνχο θψδηθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
EN1363, EN1364-1, EN1365-1 θαη EN1365-4, γηα λα απνθηήζνπλ ηελ απαηηνχκελε
ππξαληίζηαζε.

2283

13.3

Κεθάιαην 9 - Αληίδξαζε ζηελ Ππξθαγηά

Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ είλαη ελδεηθηηθνί θαη παξνπζηάδνπλ δνκηθά πξντφληα θαη/ή
πιηθά ηα νπνία πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο φζν αθνξά ηελ
„Αληίδξαζε ζηελ Ππξθαγηά‟ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ππνζηνχλ νπνηαδήπνηε δνθηκή. Οη
πίλαθεο βαζίδνληαη ζε Δπξσπατθέο Απνθάζεηο.
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…πλέρεηα

Πίλαθαο 65: Καηεγνξίεο επηδόζεσλ όζν αθνξά ηελ αληίδξαζε ζηε ππξθαγηά ησλ πεηαζκάησλ κε βάζε ην
μύιν ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 2007/348/ΔΚ.

2285

Πίλαθαο 66: Καηεγνξίεο επηδόζεσλ όζν αθνξά ηελ αληίδξαζε ζηελ ππξθαγηά ησλ γπςνζαλίδσλ
ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 2006/673/ΔΚ.
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Πίλαθαο 67: Καηεγνξίεο επηδόζεσλ όζν αθνξά ηελ αληίδξαζε ζηε ππξθαγηά ησλ δηαθνζκεηηθώλ
επηθνιιεηώλ πεηαζκάησλ πςειήο πίεζεο ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 2003/593/ΔΚ.
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Πίλαθαο 68: Καηεγνξίεο επηδόζεσλ όζν αθνξά ηελ αληίδξαζε ζηε ππξθαγηά ησλ πξντόλησλ δνκηθήο
μπιείαο ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 2003/593/ΔΚ.

Καζνξηζκφο θαηεγνξηψλ επηδφζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ αληίδξαζε ζηε ππξθαγηά
νξηζκέλσλ δνκηθψλ πξντφλησλ, ρσξίο ηελ αλάγθε δνθηκήο παξαζέηνληαη κε
Δπξσπατθέο Απνθάζεηο φπσο θαίλνληαη πην θάησ:
1. Απφθαζε 2005/403/ΔΚ – Υαιχβδηλα θχιια ζηέγεο επηρξηζκέλα κε
πιαζηηζφιε·
2. Απφθαζε 2005/610/ΔΚ – Διαζηηθψλ επηθαιχςεσλ δαπέδσλ, επηθαιχςεσλ
δαπέδσλ απφ πθαληηθέο χιεο, επηθνιιεηηθψλ επηθαιχςεσλ δαπέδσλ θαη
πξντφλησλ GLULAM·
3. Απφθαζε 2006/213/ΔΚ – Ξχιηλσλ επηζηξψζεσλ δαπέδσλ θαη επελδχζεσλ
θαη επηθαιχςεσλ απφ ζπκπαγή μχιν·
4. Απφθαζε 2006/600/ΔΚ – Παλέιια νξνθψλ ηχπνπ ζάληνπηηο δηπιή
ζηξψζε κε κεηαιιηθή επηθάιπςε·
5. Απφθαζε 2010/82/ΔΚ – Γηαθνζκεηηθέο επελδχζεηο ηνίρσλ ζε κνξθή
ξνιψλ ή πεηαζκάησλ·
6. Απφθαζε 2000/553/ΔΚ – Δπηθαιχςεσλ ζηεγψλ ζε εμσηεξηθή ππξθαγηά.
13.4

Κεθάιαην 9 - ύζηεκα Πξνεηδνπνίεζεο θαη Ππξαλίρλεπζεο Ππξθαγηάο

ρεδηαζκόο πζηήκαηνο
Ο κειεηεηήο ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη έλα ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηα πην θάησ:
ηάδην 1 Δπηθνηλσλία κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε γηα λα απνθαζηζηεί θαη
θαζνξηζηεί ην επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ ρξεηάδεηαη θαη λα ζπκθσλεζνχλ ηπρφλ
απνθιίζεηο θαη παξαιιαγέο·
ηάδην 2 Εψλεο Αλίρλεπζεο & Πξνεηδνπνίεζεο·
ηάδην 3 εκεία θιήζεο ζπλαγεξκνχ (π.ρ. θνπηηά πξφθιεζεο ζπλαγεξκνχ)·
ηάδην 4 Αλίρλεπζε Ππξθαγηάο·
ηάδην 5 πζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο (ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ ππξθαγηάο)·
ηάδην 6 Πίλαθαο Διέγρνπ & Πεγέο Δλέξγεηαο.
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Εώλεο Αλίρλεπζεο θαη Πξνεηδνπνίεζεο
Γεληθά κηα νηθνδνκή δηαηξείηαη ζε κηθξφηεξα ππξνδηακεξίζκαηα γηα λα επηηξέςεη ζηνπο
ππξνζβέζηεο λα εληνπίζνπλ κηα εζηία ππξθαγηάο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Σα
ππξνδηακεξίζκαηα απηά νλνκάδνληαη Εψλεο Αλίρλεπζεο, νη νπνίεο πξέπεη λα
ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα πην θάησ θξηηήξηα.
Εώλεο Αλίρλεπζεο
i.

Μηα δψλε αλίρλεπζεο δελ πξέπεη λα θαιχπηεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλα
φξνθν, εθηφο θαη εάλ ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπ νξφθνπ είλαη ιηγφηεξν
απφ 300η.κ.·

ii.

Γηάθελα ζην ίδην ππξνδηακέξηζκα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ίδηα
δψλε αλίρλεπζεο·

iii.

Σν κέγηζην εκβαδφλ κηαο δψλεο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 2,000 η.κ.,
εθηφο ζε πεξηπηψζεηο κεγάισλ εληαίσλ αλνηθηψλ ρψξσλ (π.ρ. απνζήθεο)
νη νπνίνη θαιχπηνληαη κε ρεηξνθίλεην ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο κφλν, θαη
ην εκβαδφλ κπνξεί λα απμεζεί ζηα 10,000η.κ.·

iv.

Ζ κεγίζηε απφζηαζε πνπ κπνξεί λα δηαλπζεί ζε κηα δψλε γηα λα
εληνπηζηεί κηα ππξθαγηά δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 60 κέηξα,
ππνζέηνληαο φηη ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ε ρεηξφηεξε
δπλαηή επηινγή·

v.

Κάζεηα δνκηθά πιαίζηα φπσο θιηκαθνζηάζηα, πεγάδηα αλειθπζηήξσλ
θ.ιπ., πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο μερσξηζηέο δψλεο·

vi.

Σν ζεκείν θιήζεο κέζα ζε έλα θιηκαθνζηάζην πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ
δψλε αλίρλεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξφθνπ θαη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ
πιεπξά ηνπ δηαδξφκνπ πξνο ηελ έμνδν δηαθπγήο πξνο ην θιηκαθνζηάζην.
Απηφκαηνη αληρλεπηέο κέζα ζην θιηκαθνζηάζην απνηεινχλ κέξνο ηεο
δψλεο αλίρλεπζεο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ·

vii.

Οη δψλεο αλίρλεπζεο δελ πξέπεη λα ζηαπξψλνπλ ππξνδηακεξίζκαηα. Έλα
ππξνδηακέξηζκα κπνξεί λα δηαηξείηαη ζε πνιιέο δψλεο αλίρλεπζεο αιιά
κηα δψλε δελ κπνξεί λα θαηαιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ έλα
ππξνδηακέξηζκα.
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Γηάγξακκα 72: Εώλεο Αλίρλεπζεο

Εώλεο Πξνεηδνπνίεζεο
Οη Εψλεο Πξνεηδνπνίεζεο απαηηνχληαη κφλν ζε νηθνδνκέο (Ννζνθνκεία, Ξελνδνρεία,
ςειά θηίξηα γξαθείσλ, θιπ) φπνπ ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ ζε
νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο νηθνδνκήο ρξεηάδεηαη λα είλαη μερσξηζηή απφ θάπνηα άιια
ηκήκαηα. Δάλ ε κφλε απαίηεζε είλαη λα ελεξγνπνηεζνχλ φινη νη αγγειηήξεο
ζπλαγεξκνχ ψζηε λα παξέρεηε έλα εληαίν θνηλφ ζήκα εθθέλσζεο κφιηο εληνπηζηεί κηα
ππξθαγηά, ηφηε δελ ρξεηάδνληαη δψλεο πξνεηδνπνίεζεο, αιιά νιφθιεξε ε νηθνδνκή
απνηειεί κηα δψλε πξνεηδνπνίεζεο.
Γηα πην πνιχπινθεο νηθνδνκέο φπνπ είλαη απαξαίηεην λα έρνπκε δηαθνξεηηθή
ελεξγνπνίεζε ησλ ζπζθεπψλ ζπλαγεξκνχ, ζε θάπνηα ηκήκαηα ηεο νηθνδνκήο, ηφηε ε
νηθνδνκή πξέπεη λα δηαηξείηαη ζε δψλεο πξνεηδνπνίεζεο ψζηε φιεο ηηο ζπζθεπέο
ζπλαγεξκνχ ζε κία δψλε λα ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, ζχκθσλα κε ηελ
ζηξαηεγηθή ππξνπξνζηαζίαο.
Οη ζπζηάζεηο γηα ηηο δψλεο πξνεηδνπνίεζεο είλαη:
i.
ii.
iii.
iv.

ηα ζχλνξα ησλ δσλψλ πξνεηδνπνίεζεο πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ κε ηα
ζχλνξα ησλ ππξνδηακεξίζκαησλ·
δελ πξέπεη λα πξνθαιείηαη ζχγρπζε απφ ηπρφλ αιιεινεπηθάιπςε ηνπ
ζήκαηνο ζπλαγεξκνχ κεηαμχ ησλ δσλψλ πξνεηδνπνίεζεο·
ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ίδηα ζήκαηα ζπλαγεξκνχ θαη
πξνεηδνπνίεζεο ζε νιφθιεξε ηελ νηθνδνκή·
κηα δψλε αλίρλεπζεο δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πνιιέο δψλεο
πξνεηδνπνίεζεο. Σα ζχλνξα ησλ δσλψλ αλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο
ζα πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ. Μηα δψλε πξνεηδνπνίεζεο κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη πνιιέο δψλεο αλίρλεπζεο.
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Γηάγξακκα 73: Εώλεο Πξνεηδνπνίεζεο

εκεία θιήζεο ζπλαγεξκνύ (π.ρ. θνπηηά πξόθιεζεο ζπλαγεξκνύ)
Όια ηα ζεκεία θιήζεο ζπλαγεξκνχ, φπνην θαη αλ είλαη ην ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν EN54-11, κνλήο δξάζε Σχπνπ Α θαη πξέπεη λα
ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο ζχκθσλα κε ηα πην θάησ:
i.
Σα ζεκεία θιήζεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηηο εμφδνπο δηαθπγήο
απφ θάζε φξνθν θαη ζηηο ηειηθέο εμφδνπο δηαθπγήο νη νπνίεο θαηαιήγνπλ
ζε ππαίζξην ρψξν·
ii.
Γελ πξέπεη λα ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα δηαλχζεη πεξηζζφηεξα απφ 45 κέηξα
γηα λα θηάζεη ζε έλα ζεκείν θιήζεο ζπλαγεξκνχ, εθηφο θαη εάλ ε
δηαδξνκή δηαθπγήο δελ θαζνξίδεηαη ζαλ έμνδνο δηαθπγήο φπνπ ζε απηή
ηελ πεξίπησζε ε πξαγκαηηθή απφζηαζε (ζε επζεία γξακκή) δελ πξέπεη
λα μεπεξλά ηα 30 κέηξα·
iii.
Οη πξναλαθεξφκελεο απνζηάζεηο ζα πξέπεη λα κεηψλνληαη ζε 25 θαη 16
κέηξα αληίζηνηρα, αλ ππάξρνπλ άηνκα κε πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα ή
ππάξρεη ην ελδερφκελν γηα ηαρεία αλάπηπμε ηεο ππξθαγηάο·
iv.
Σνπνζεηνχληαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο κε ςειφ θίλδπλν ππξθαγηάο φπσο
είλαη νη θνπδίλεο, θ.ιπ. ·
v.
Σα ζεκεία θιήζεο ζπλαγεξκνχ ζε ππνζηαηηθά φπνπ πξνβιέπεηαη
ζηαδηαθή θαη ηκεκαηηθή εθθέλσζε, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε φιεο
ηηο εμφδνπο δηαθπγήο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δψλεο·
vi.
Σα ζεκεία θιήζεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε πξνζηηά, εκθαλή θαη
πξνζβάζηκα ζεκεία ζηηο δηαδξνκέο δηαθπγήο, ζε θνπηί κε ζηαζεξφ
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γπάιηλν θάιπκκα θαη ζε χςνο 1.4 κέηξσλ +/-0,2 m απφ ην δάπεδν.

εκεία
Κιήζεο
πλαγεξκνύ

Καζνξηζκέλε
Γηαδξνκή
δηαθπγήο <45κ.
Αθαζόξηζηε
<30κ.

Γηαδξνκή

Γηάγξακκα 74: εκεία θιήζεο ζπλαγεξκνύ

Αλίρλεπζε Ππξθαγηάο
θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηεο αλίρλεπζεο ππξθαγηάο είλαη λα αληρλεχζεη έγθαηξα
ηελ ππξθαγηά θαηά ηνλ ρξφλν ηεο έλαξμεο θαη λα πξνμελήζεη ζπλαγεξκφ ν νπνίνο
εθδειψλεηαη κε ερεηηθά κέζα (ζεηξήλεο, βνκβεηέο θνπδνχληα) ή νπηηθά κέζα (θσηεηλνί
επαλαιήπηεο, θσηεηλέο ελδείμεηο θιπ) κέζα ζηελ ειεγρφκελε πεξηνρή ή ζε έλα πίλαθα
ελδείμεσλ ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθφ ρψξν ειέγρνπ ζηνλ νπνίν είλαη εχθνιε ε
παξαθνινχζεζε.
Δθηφο απφ ηνπο αληρλεπηέο ππξθαγηάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη
άιια απηφκαηα κέζα πξφθιεζεο ζεκάησλ φπσο ζπζθεπέο δηαπίζησζεο ξνήο ζε
απηφκαηα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο, νη ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο ηεο εηνηκφηεηαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο.
Δπηινγή θαη ηνπνζέηεζε αληρλεπηώλ ππξθαγηάο
Ο ζηφρνο είλαη λα επηιεγεί ν θαηαιιειφηεξνο αληρλεπηή ππξθαγηάο, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, ψζηε λα δίλεηαη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ππξθαγηάο ρσξίο ηνλ θίλδπλν ην
ζήκα λα είλαη ςεπδέο (FALSE).
Οη αληρλεπηέο θαπλνχ δίλνπλ ηελ γξεγνξφηεξε πξνεηδνπνίεζε ππξθαγηάο, ζπλήζσο
ελεξγνπνηνχληαη φηαλ ην κέγεζνο ηεο ππξθαγηάο είλαη ην 1/10 ηνπ κεγέζνπο απηήο πνπ
απαηηείηαη γηα λα ελεξγνπνηεζεί έλαο αληρλεπηήο ζεξκφηεηαο.
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Αληρλεπηέο
Αληρλεπηέο Καπλνύ ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ54-7.
Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη αληρλεπηψλ θαπλνχ φπσο είλαη νη νπηηθνί / πνιιαπινίαηζζεηήξεο, ηνληζκνχ θαη θσηνειεθηξηθνί-δέζκε θσηφο.
Οπηηθνί Αληρλεπηέο: Οπηηθνί αληρλεπηέο θαπλνχ ιεηηνπξγνχλ ζηελ αξρή ηεο
δηάζιαζεο ησλ ππέξπζξσλ αθηηλνβνιηψλ απφ ηα ζσκαηίδηα θαπλνχ πνπ εηζέξρνληαη
ζηνλ ζαιακίζθν αλίρλεπζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο αληρλεπηήο θαπλνχ είλαη αξθεηά
επαίζζεηνο ζε ηχπνπο ππξθαγηψλ ε νπνίεο ειεπζεξψλνπλ πνζφηεηεο θαπλνχ (π.ρ.
θαχζε πθαζκάησλ θαη επίπισλ). Οη νπηηθνί αληρλεπηέο θαπλνχ είλαη επηξξεπή ζε
ιάζνο ζήκαλζε ζπλαγεξκνχ ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρεη αηκφο θαη ζθφλε ζηελ
αηκφζθαηξα (π.ρ. έμσ απφ κπάληα θιπ).
Φσηνειεθηξηθνί Αληρλεπηέο: Οη θσηνειεθηξηθνί αληρλεπηέο πεξηιακβάλνπλ έλα
πνκπφ θαη έλα δέθηε. Ο πνκπφο εθπέκπεη ππέξπζξε αθηηλνβνιία πξνο ηνλ πνκπφ θαη
ε αλίρλεπζε ππξθαγηάο γίλεηαη φηαλ ε πνξεία ηεο αθηηλνβνιίαο πξνο ηνλ δέθηε
δηαθνπεί απφ θαπλφ.
Αληρλεπηέο Ηνληζκνύ: Οη αληρλεπηέο ηνληζκνχ ιεηηνπξγνχλ ζηελ αξρή ηεο δηέιεπζεο
απαλζξαθσκέλσλ ζσκαηηδίσλ θαπλνχ κεηαμχ δχν ειεθηξνδίσλ. Οη αληρλεπηέο απηνχ
ηνπ ηχπνπ θαζίζηαληαη νη θαηαιιειφηεξνη ζε πεξίπησζε γξήγνξεο θαχζεο θαη
παξαγσγήο θινγψλ (π.ρ. θαχζε μχινπ, ραξηηνχ θιπ). Οη αληρλεπηέο ηνληζκνχ είλαη
επηξξεπή ζε ιάζνο ζήκαλζε ζπλαγεξκνχ ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρεη νζκή θαχζεο
δειαδή εθηφο κηαο θνπδίλαο.
Αληρλεπηέο ζεξκνδηαθνξηθνί ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ54-5.
Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί ηχπνη ζεξκνδηαθνξηθψλ αληρλεπηψλ, ζηαζεξήο κέγηζηεο
ζεξκνθξαζίαο θαη αληρλεπηήο κε ξπζκφ αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο.
Οη αληρλεπηέο ζεξκφηεηαο κε ξπζκφ αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο (ζπλήζσο φηαλ ε
ηαρχηεηα αλχςσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη κεγαιχηεξε απφ 10 0C αλά πξψην ιεπηφ),
αληαπνθξίλνληαη ζε μαθληθή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αιιά επίζεο δηαζέηνπλ
ζηαζεξφ ζηνηρείν πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αληρλεχνπλ ππξθαγηέο πνπ ζηγνθαίνπλ. Οη
αληρλεπηέο ζεξκφηεηαο κε ξπζκφ αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη θαηάιιεινη ζε
ρψξνπο φπνπ είλαη αλεπηζχκεηνη. νη αληρλεπηέο θαπλνχ
Αληρλεπηέο κε ζηαζεξή κέγηζηε ζεξκνθξαζία δηαζέηνπλ αηζζεηήξα ν νπνίνο είλαη
ξπζκηζκέλνο ζε ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία (ζπλήζσο ζηνπο 680C) θαη ελεξγνπνηείηαη
φηαλ θηάζεη ζε απηή ηελ ζεξκνθξαζία. Αληρλεπηέο κε ζηαζεξή κέγηζηε ζεξκνθξαζία
είλαη ηδαληθνί γηα θνπδίλεο, ιεβεηνζηάζηα φπνπ ν αληρλεπηήο ζεξκφηεηαο κε ξπζκφ
αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο δελ είλαη θαηάιιεινη.
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Σνπνζέηεζε αληρλεπηώλ θαπλνύ θαη ζεξκόηεηαο.


Έλαο αληρλεπηέο θαπλνχ, θάησ απφ επίπεδε νξνθή, έρεη αθηίλα επηξξνήο 7,5
κέηξσλ·



Οη αληρλεπηέο ζεξκφηεηαο έρνπλ αθηίλα επηξξνήο 5.3 κέηξσλ·



Ζ αθηίλα επηξξνήο ελφο αληρλεπηή πξέπεη λα θαιχπηεη θάζε κέξνο θαη γσληά ηνπ
ρψξνπ πνπ θαιχπηεη·



Οη αληρλεπηέο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ηνπιάρηζην 500 ρηιηνζηά καθξηά απφ
ηνίρνπο·



Ο ρψξνο θάησ θαη γχξσ απφ ηνλ αληρλεπηή (500 ρηιηνζηψλ) πξέπεη λα είλαη
ειεχζεξνο·



Οη αληρλεπηέο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ απφ
ηηο κνλάδεο θιηκαηηζκνχ·



Δάλ έλα εκπφδην (π.ρ. δνθνί) είλαη ιηγφηεξν απφ ην 10% ηνπ αλψηαηνπ χςνπο ηνπ
νξφθνπ ηφηε παξαβιέπεηε. Δάλ είλαη πεξηζζφηεξν απφ ην 10% ηνπ αλψηαηνπ
χςνπο ηνπ νξφθνπ, ην εκπφδην πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζαλ ηνίρνο·



ε θεθιηκέλεο νξνθέο ή δηάθελα νξνθήο, νη απνζηάζεηο ησλ αληρλεπηψλ κπνξεί λα
απμεζνχλ θαηά 1% γηα θάζε βαζκφ γσλίαο ηεο θιίζεο νξνθήο κε κέγηζην φξην
αχμεζεο 25%. Γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αχμεζεο ν αληρλεπηήο ζα πξέπεη λα
ηνπνζεηεζεί ζην πην ςειφ ζεκείν ηεο θεθιηκέλεο νξνθήο·



Οη αληρλεπηέο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ηνπιάρηζην 500 ρηιηνζηά καθξηά απφ
ηνίρνπο ή εκπφδηα νξνθήο ηα νπνία έρνπλ βάζνο κεγαιχηεξν απφ 250 ρηιηνζηά θαη
ηνπιάρηζην ην δηπιάζην βάζνο ζε εκπφδηα κηθξφηεξα απφ 250 ρηιηνζηά·



Όπνπ ην εκπφδην είλαη κεγαιχηεξν απφ 10% ηνπ χςνπο ηνπ ρψξνπ πξέπεη λα
ζεσξεζεί ζαλ ηνίρνο·



Οκνίσο έλα εκπφδην ην νπνίν ζηεξεψλεηαη ζην έδαθνο (π.ρ. ξάθηα) πξέπεη λα
ζεσξείηαη ζαλ ηνίρνο εάλ ην χςνο πάλσ απφ ην εκπφδην κέρξη ηνλ αληρλεπηή είλαη
κηθξφηεξν απφ 300 ρηιηνζηά·



Όπνπ ρξεηάδεηαη ππξαλίρλεπζε ζε θξεάηηα αλειθπζηήξσλ ή θιηκαθνζηαζίσλ ηφηε
ηνπνζεηείηαη αληρλεπηήο ζην πην ςειφ ζεκείν ηνπ θξεαηίνπ θαη ζε θάζε επίπεδν
1.5 κέηξα καθξηά απφ ηηο ζχξεο.
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Γηάγξακκα 75: Σνπνζέηεζε αληρλεπηώλ θαπλνύ θαη ζεξκόηεηαο.
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Γηάγξακκα 76: Δκπόδηα ζηνπο αληρλεπηέο θαπλνύ θαη ζεξκόηεηαο.
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Αλίρλεπζε ζε δηάθελα.
Σν ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο ζε έλα δσκάηην επεθηείλεηαη θαη ζηα δηάθελα (νξνθήο θαη
δαπέδνπ) φηαλ ην χςνο ηνπ θελνχ είλαη κεγαιχηεξν απφ 800 ρηιηνζηά. Γηάθελα κε χςνο
κηθξφηεξν απφ 800 ρηιηνζηά δελ ρξεηάδεηαη λα θαιπθζνχλ κε αληρλεπηέο ππξθαγηάο
εθηφο αλ:



Δάλ κηα ππξθαγηά ή θαπλφο κπνξνχλ λα εμαπισζνχλ ρσξίο λα αληρλεπζνχλ ζε
γεηηνληθά δσκάηηα ή ππξνδηακεξίζκαηα·
Μέζα ζην δηάθελν ππάξρνπλ εχθιεθηα πιηθά (π.ρ. θαιψδηα) ηα νπνία εάλ
αλαθιαγνχλ ζα εμαπιψζνπλ ηελ ππξθαγηά πνιχ γξήγνξα.

Μέγηζηα ύςε ηνπνζέηεζεο αληρλεπηώλ ππξθαγηάο
Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο νη αληρλεπηέο ππξθαγηάο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηελ
νξνθή ηνπ ρψξνπ πνπ θαιχπηνπλ λννπκέλνπ φηη ηα κέγηζηα χςε (Πίλαθαο 69) δελ
ππεξβαίλνληαη.

Πίλαθαο 69: Μέγηζηα ύςε ηνπνζέηεζεο αληρλεπηώλ ππξθαγηάο

πζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο (ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ ππξθαγηάο)
Σα ζπζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο εκπίπηνπλ ζε δχν θαηεγνξίεο, ερεηηθά (π.ρ.
αγγειηήξεο, ζεηξήλεο, θψδσλεο θιπ) θαη νπηηθά (π.ρ. θσηεηλνί επαλαιήπηεο).
Σα ερεηηθά ζπζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά ζε ζρέζε κε ηα
νπηηθά, θαη δηαζέηνπλ κεγάιε πνηθηιία απφ θψδσλεο κέρξη δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ
ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ζπζηεκάησλ καγλεηνζθνπεκέλσλ
κελπκάησλ.
Σα νπηηθά ζπζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ρψξνπο φπνπ
παξεπξίζθνληαη άηνκα κε κεησκέλε ή θαζφινπ αθνή, ζε ρψξνπο φπνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη σηναζπίδεο θαη ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρεη δπλαηφο ζφξπβνο (πάλσ
απφ 90dBA) θαη ηα ερεηηθά ζπζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο δελ κπνξνχλ λα αθνπζηνχλ.
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Σν θχθισκα ζχλδεζεο ησλ ζπζηεκάησλ πξνεηδνπνίεζεο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ελφο ζεκείνπ ηνπιάρηζην έλα άιιν ζεκείν
λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη.
Γεληθά ηα επίπεδα ήρνπ απφ ηα ζπζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο πξέπεη λα είλαη 65dBA ή
5dBA πάλσ απφ ηα επίπεδα ζνξχβνπ ζε ρψξνπο κε ςειφ ζφξπβν. Απηά ηα επίπεδα
κπνξεί λα κεησζνχλ ζηα 60dBA ζε δσκάηηα κηθξφηεξα απφ 60 η.κ., ζε θιηκαθνζηάζηα ή
ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηνξηζκέλα ζεκεία ηνπ ππνζηαηηθνχ.

Γηάγξακκα 77: Ζρεηηθά επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο πξνεηδνπνίεζεο.

Γεληθά ζπζηήλεηαη ε ηνπνζέηεζε πεξηζζνηέξσλ αγγειηήξσλ κε κηθξφηεξε ηζρχ
απφδνζεο ήρνπ παξά ιηγφηεξνη κε κεγαιχηεξε ηζρχ απφδνζεο ήρνπ.
Δπηπξφζζεηα απφ ηηο πην πάλσ γεληθέο απαηηήζεηο νη αθφινπζεο απαηηήζεηο πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε:




Δπίπεδν ήρνπ ηνπιάρηζην 75dBA ζην πξνζθέθαιν ζε ππνζηαηηθά ηα νπνία
επηηξέπεηαη θαηάθιηζε ησλ παξεπξηζθνκέλσλ (π.ρ. μελνδνρεία θιπ)
Σνπιάρηζην έλαο αγγειηήξαο γηα θάζε ππξνδηακέξηζκα
Όινη νη αγγειηήξεο πξέπεη λα εθπέκπνπλ ην ίδην ερεηηθφ ζήκα

Σα αθφινπζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φζν αθνξά ηνλ αξηζκφ θαη ηνπνζέηεζε
ησλ ζπζηεκάησλ πξνεηδνπνίεζεο:




απψιεηα ηνπιάρηζηνλ 20 έσο 30dBA ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη γηα ήρν πνπ
δηαπεξλά ζχξεο
φπνπ δχν παλνκνηφηππα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ βξίζθνληαη ζε έλα ρψξν, ην
επίπεδν ήρνπ απμάλεηαη θαηά 3dBA κφλν.
Σν επίπεδν ήρνπ κεηψλεηαη αλάινγα κε ηελ απφζηαζε πνπ θάπνηνο
παξεπξηζθφκελνο κπνξεί λα αθνχζεη ην ζήκα ζπλαγεξκνχ. Σα ερεηηθά επίπεδα
εθθξάδνληαη ζε dB(a) ζε απφζηαζε 1 κέηξνπ. Τπάξρεη κείσζε 6dBA απφ ηνλ
αγγειηήξα θάζε θνξά πνπ δηπιαζηάδεηαη ε απφζηαζε.
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Δπηπιένλ πξνζζήθεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ γηα κείσζε ηνπ ήρνπ πνπ αθνξνχλ εκπφδηα
φπσο ζχξεο, ηελ απνξξφθεζε ηνπ ήρνπ απφ ηελ επίπισζε, θαηεχζπλζε ηνπ ήρνπ θαη
ηε ζέζε ηνπ αγγειηήξα θ.ιπ.

Πίλαθαο 70: Ζρεηηθή απώιεηα ζπζθεπώλ πξνεηδνπνίεζεο

Πίλαθαο Διέγρνπ ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ54-2.





Ο πίλαθαο ειέγρνπ πξέπεη γεληθά λα βξίζθεηαη ζην ηζφγεην κηαο νηθνδνκήο ζε
ρψξν ν νπνίνο δελ απεηιείηαη απφ ηνλ θίλδπλν αλάθιεμεο θαη εμάπισζεο κηαο
ππξθαγηάο. Ο πίλαθαο πξέπεη λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε ηφζν απφ ηνπο
παξεπξηζθφκελνπο φζν απφ ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία ψζηε λα κπνξνχλ λα
αλαγλσξίζνπλ έγθαηξα ηελ δψλε εθδήισζεο ηεο ππξθαγηάο.
Μηα θάηνςε ηεο νηθνδνκήο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε θνληά ζηνλ πίλαθα
ειέγρνπ φπνπ ζα επηζεκαίλνληαη ηα ζεκεία εηζφδνπ ζηελ νηθνδνκή, ηηο εμφδνπο
δηαθπγήο θαη ηηο δψλεο αλίρλεπζεο.
Πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα νη νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ην εκεξνιφγην ηνπ πίλαθα
ειέγρνπ.

Πεγή Δλέξγεηαο ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ54-4.



Ζ πεγή ελέξγεηαο ην πίλαθα ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθή ζην ζχζηεκα
ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο θαη λα θέξεη ηελ αλάινγε ζήκαλζε (χζηεκα
Πξνεηδνπνίεζεο Μελ Γηαθφπηεηε ηελ Ζιεθηξηθή Παξνρή).
Μεηά απφ κηα αζηνρία ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ παξνρήο ελέξγεηαο ηφηε ε κπαηαξίεο
ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα
ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο ζπλ επηπιένλ 30 ιεπηά δηάξθεηα γηα ην ζπλαγεξκφ.
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Ζ 24ψξε δηάξθεηα κηαο κπαηαξίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθή, εθηφο θαη αλ δεηεζεί απφ ηηο
Αξκφδηεο Αξρέο θάηη δηαθνξεηηθφ.
Γηα κε θαηεηιεκκέλεο νηθνδνκέο ε δηάξθεηα κηαο κπαηαξίαο ζα πξέπεη λα είλαη
κέρξη 72 ψξεο ζπλ επηπιένλ 30 ιεπηά δηάξθεηα γηα ην ζπλαγεξκφ. Γηα πεξηζζφηεξν
απφ 72 ψξεο, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη απφ θεληξηθφ ζηαζκφ.

Καιώδηα
Όια ηα θαιψδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο
ππξαλίρλεπζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο πξέπεη λα είλαη ππξνπξνζηαζίαο. Καιψδηα
ππξνπξνζηαζίαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη
νπιηζκέλα θαιψδηα ππξνπξνζηαζίαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ππάξρεη
επηπιένλ απαίηεζε γηα εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ θαισδίνπ γηα κεγαιχηεξε
ρξνληθή πεξίνδν. Γηα παξάδεηγκα ζχλδεζε κε ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, φπνπ ππάξρεη
ηκεκαηηθή εθθέλσζε ηνπ ππνζηαηηθνχ.
Καιψδηα πνπ ζπλδένπλ ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη απφ
θαιψδηα άιισλ ζπζηεκάησλ. Πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηα, θαηά πξνηίκεζε βακκέλα
θφθθηλα θαη ζα πξέπεη λα πεξλνχλ κέζα απφ ηελ νηθνδνκή ζε ρψξνπο νη νπνίνη
ππφθεηληαη ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ θίλδπλν. Σν ηειεπηαίν ζεκείν είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ φηαλ ζα αιιάμεη ε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ.».
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