
Χαρακτηρισμός 

Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα 
θεωρούνται τα καταστήματα πωλή
σεων που 
α) έχουν άσχετα από τον αριθμό ο
ρόφων συνολικό μικτό εμβαδά δαπέ
δου μεγαλύτερο από 2.500 τ.μ. 
β) διαθέτουν, ανεξάρτητα του μι
κτού εμβαδού δαπέδου, αίθουσες 
πωλήσεων σε τρεις τουλάχιστο ορό
φους συμπεριλαμβανομένων του ι
σογείου και υπογείου. 
γ) ανήκουν σε συγκροτήματα ανε
ξαρτήτων καταστημάτων που δεν 
διαχωρίζονται μεταξύ τους με τοί
χους πυραντοχής και βρίσκονται 
στο ίδιο κτίριο ή σε κτίρια εφαπτό
μενα τα οποία έχουν τα χαρακτηρι
στικά που αναγράφονται πιο πριν 
στις παρ. α) και β) 

Αριθμός Εξόδων Κινδύνου και Σχετικές Απαιτήσεις 

Ο αριθμός των εξόδων κινδύνου προσδιορίζονται από 
το είδος των καταστημάτων** και καθορίζεται στη με
λέτη, που συντάσσεται από τους Μηχανικούς (όπως η 
Νομοθεσία προβλέπει) —μελέτη που υποβάλλεται τε
λικά για έγκριση στις αρμόδιες Αρχές. 
Πάντως επιβάλλεται οι έξοδοι κινδύνου να βρίσκονται 
σε τέτοιες θέσεις που η απόσταση από κάθε σημείο 
του κτιρίου προς την πλησιέστερη έξοδο διαφυγής να 
μη υπερβαίνει τα 30 μ, οριζοντίως. Σε κάθε σημείο του 
κτιρίου πρέπει να υπάρχουν για το κοινό δύο (2) τουλά
χιστο διαφορετικοί δρόμοι διαφυγής. Προς αποφυγή 
εγκλωβισμού κ.λπ., σε καμμιά περίπτωση επιτρέπεται 
δρόμος διαφυγής να διέρχεται μέσω αποχωρητηρίου, 
λουτρού ή άλλου δωματίου. Ό λ η . η επιφάνεια που 
χρησιμοποιείται ως δρόμος διαφυγής προς εξόδους 
κινδύνου πρέπει να προστατεύεται με αυτόματο σύ
στημα «σπριν κλερ» και να είναι διαχωρισμένη από 
τους λοιπούς χώρους με χωρίσματα πυραντοχής τουλά
χιστο μιας ώρας. 

Λειτουργικότητα Εξαιρέσεις 

Οι αίθουσες πωλή
σεων των μεγά
λων καταστημά
των μπορεί να 
λειτουργούν σε 
διάφορους ορό
φους (βλ. 1η στή
λη του πίνακα). 
Στη λειτουργικό
τητα των κατα
στημάτων εμπλέ
κεται η συγκέ
ντρωση κοινού σ' 
αυτά. (Για τον υ
πολογισμό του 
πιθανού αριθμού 
ατόμων, βλ. § 
3.6.3). 

Πίνακας 4. Δεδομένα για την Πυροπροστασία Μεγάλων Εμπορικών Καταστημάτων και τους Αποδοτικούς τους Χώρους 

Παρατηρήσεις 

* Επεξηγείται ότι 
εξώστης (πατάρι) 
ή μεσόροφος εμ
βαδού μεγαλύτε
ρος του 1/2 υπο
κείμενου χώρου 
θεωρείται ώς αυ
τοτελής όροφος. 

"Λεπτομερέστε
ρα: από το πλή
θος των ατόμων 
που θα υπάρχουν 
στα καταστήματα. 
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