
Δομικά Στοιχεία 

Εξωτερικοί τοίχοι και 
στέγες 

Εσωτερικοί τοίχοι 

Υλικά 

Άκαυστα 

Υλικά άκαυστα που να ι
κανοποιούν οπωσδήποτε 
τον περιορισμό που ανα
γράφεται στη διπλανή 
στήλη του πίνακα αυτού. 

Περιορισμοί 

Οροφή 3ου ή υψηλότερου ορόφου: 
από πλάκα σκυροδέματος (μπετόν) 

Διαχωριστικοί τοίχοι πυροδιαμε-
ρισμάτων ή τοίχοι μεταξύ κτιρίων 
εφαπτόμενων (στο συνεχές οικοδο
μικό σύστημα) πρέπει να έχουν α
ντίσταση σε φωτιά δύο ωρών. 

Παρατηρήσεις 

— Ζώνη πλάτους 2 μ. μεταξύ πα
ραθύρων γειτονικών κατά την 
οριζόντια έννοια πυροδιαμερι-
σμάτων είναι αναγκαία για να 
αποφευθχεί μετάδοση πυρακα-
γιάς. 

— Για πρόληψη μετάδοσης πυρ
καγιάς από όροφο σε όροφο ε
πιβάλλεται τέτοια ζώνη στον ε
ξωτερικό επίσης τοίχο αλλά μό
νο στα ανώφλια των χώρων με 
αυξημένους κινδύνους. 

— Η αντοχή στη φωτιά της ζώνης 
σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει 
να είναι η ίδια με εκείνη του 
τοίχου μεταξύ των πυροδιαμε-
ρισμάτων. 



Δάπεδα (φέρουσα κατα
σκευή χωρίς επιχρίσεις 
δαπέδων) — κοινώς: πα
τώματα 

Κρεμαστές οροφές (από ά- ' Ακαυστα 
ποψη πυροπροστασίας, 
με κατάλληλες τέτοιες ο
ροφές είναι δυνατό να ε
νισχύεται η αντοχή στη 
φωτιά των πατωμάτων) 

Τα πατώματα σε κάθε όροφο, πρέ
πει να έχουν την ίδια ικανότητα α
ντίστασης στη φωτιά με εκείνη που 
διαθέτει η φέρουσα κατασκευή κά
θε ορόφου 

Οι διαχωριστικοί τοίχοι πυροδια-
μερισμάτων δεν πρέπει να σταμα
τούν στο επίπεδο κρεμαστών ορο
φών αλλά να συνεχίζονται μέχρι 
την κατασκευή του πατώματος 

Πίνακας 10. Πληροφόρηση για τα δομικά στοιχεία που περικλείουν τα 

Συνοπτικά και με δεδομένα από τις 
πηγές πληροφοριών του πίνακα: η 
απαίτηση αντίστασης στη φωτιά 
πατωμάτων — φέρουσας κατα
σκευής κυμαίνεται από 0,5 ωρ. (ισό
γειες ή υπέργειες κατοικίες) ή 1 
ώρα (υπόγειες κατοικίες) μέχρι 2 
ωρ. (ισόγειοι ή υπέργειοι χώροι 
πωλήσεων) ή 4 ωρ. (υπόγειοι όρο
φοι χώρων πωλήσεων) ανάλογα α) 
με τον προορισμό του κτιρίου — ό
πως αναφέρεται και παρενθεσιακά 
πιο πριν β) τον αριθμό των ορόφων 
του και γ) το ύψος κάθε ορόφου. 

Αν στο διάκενο οροφής-πατώματος 
υπάρχουν αναφλέξιμα υλικά, γίνε
ται κατάτμηση του με εσωτερικά 
διαφράγματα (αντοχής στη φωτιά 
επί 1/2 ώρα — με την προϋπόθεση 
ότι η οροφή είναι άκαυστη) σε ε
πιφάνειες εμβαδού μικρότερου των 
100 τ.μ. (πλευράς το πολύ 20 μ.) 
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