
Χαρακτηρισμός 

Ξενοδοχειακά Καταλύμα
τα θεωρούνται: 
— όλοι οι στεγασμένοι 
χώροι όπου προορίζονται 
για διαμονή ή διανυκτέ
ρευση κοινού, όπως: 

Ξενοδοχεία, 
Ξενώνες, 
Πανδοχεία, 
Μοτέλ, 
Ορφανοτροφεία, κλπ. 

Αριθμός Εξόδων Κινδύνου και Σχετικές Απαιτήσεις 

0 αριθμός των εξόδων κινδύνου αποτελεί θέμα μελέτης 
την οποία εκπονούν οι Μηχανικοί (όπως η Νομοθεσία 
προβλέπει) και η οποία υποβάλλεται τιλικά για έγκριση 
στις αρμόδιες Αρχές. Πάντως οι κτιριακές εγκαταστάσεις 
(με ή χωρίς εστιατόρια) πρέπει να εξασφαλίζουν την «α
πρόσκοπτη, ταχεία και ασφαλή έξοδο προσωπικού και 
κοινού σε περίπτωση κινδύνου και παρέχουν αποτελε
σματική προστασία (προσωπικού και κοινού)». Πολυό-
ροφα ή κάτω των τριών ορόφων αλλά μεγάλης επιφάνειας 
ξενοδοχειακά καταλύματα πρέπει* να διαθέτουν: 
1. Συνολικής επιφάνειας (των υπό του κοινού χρησιμο

ποιουμένων ορόφων) άνω των 800 τ.μ.: 
α) Δύο τουλάχιστο κλίμακες διαφυγής ή εξόδους κινδύ
νου ανταποκρινόμενες στον μέγιστο αριθμό ατόμων -
προσωπικού και κοινού - όπως ορίζει η υπ.' αριθ. 2 
(Ελληνική) Πυροσβεστική Διάταξη 
β) Φωτισμό ασφάλειας (που να μπορεί να λειτουργεί 
και σε περίπτωση διακοπής του ηλ. ρεύματος του δι
κτύου) 

γ) Συστήματα αυτόματης πυροανίχνευσης και αυτόμα
της κατάσβεσης στους χώρους μεγάλου κινδύνου π.χ. 
λεβητοστάσια, μαγειρεία, αποθήκες (τροφίμων, υγρών 
καυσίμων) κ.λπ. 
δ) Υδροδοτικό Πυροσβεστικό δίκτυο 
ε) Σύστημα συναγερμού φωτεινών και ηχητικών σημάτ 
των (για ειδοποίηση κυρίως του προσωπικού πυρασφά
λειας) 

Λειτουργικότητα Εξαιρέσεις Παρατηρήσεις 

Δεν απαγορεύεται εστια
τόρια να λειτουργούν 
στους ορόφους των ξεν. 
καταλυμάτων, όπου διεξά
γονται (ή όχι) οι λοιπές 
λειτουργίες: διαμονή η/-
και διανυκτέρευση κοι
νού. Όμως σε όλες τις 
περιπτώσεις οι διάδρομοι 
διαφυγής πρέπει να κα
ταλήγουν σε δημόσιο ε
λεύθερο χώρο ή ανοίγ
ματα και γενικά μέρη 
που να προσφέρουν α
σφαλή παραμονή στο 
κοινό. Ό λ η η επιφάνεια 
που χρησιμοποιείται ως 
δρόμος διαφυγής προς ε
ξόδους κινδύνου πρέπει 
να προστατεύεται από 
αυτόματο σύστημα Sprin
kler και να είναι διαχω
ρισμένη από τους άλλους 
χώρους με χωρίσματα 
πυραντοχής τουλάχιστο 
2 ωρών. Στη λειτουργικό
τητα των ξεν. καταλυμά-

* Όπως είναι ευ
νόητο με τη λέξη 
«πρέπει» υπογραμ
μίζεται η σχετική 
υποχρέωση να τη
ρούνται απαραιτή
τως τα κατονομαζό
μενα μέτρα, σύμφω
να άλλωστε και με 
όσα επιτάσσουν οι 
για το αντικείμενο 
Πυροσβεστικές Δια
τάξεις 



2. Συνολικής επιφάνειας (των υπό του κοινού χρησιμο
ποιουμένων ορόφων) μέχρι 800 τ.μ.: 
α) Μ ί α τουλάχιστο κλίμακα διαφυγής, κατ* αναλογία 
με όσα προαναφέρονται (παρ. 1/α) 
β) Φωτισμό ασφάλειας υδροδοτικό πυροδίκτυο και σύ
στημα συναγερμού, όπως και για τα ξενοδοχειακά κα^ 
ταλύματα συνολικής επιφάνειας άνω των 800 τ.μ. προ
βλέπεται. 

Πάντως επιβάλλεται οι έξοδοι κινδύνου να βρίσκονται σε 
τέτοιες θέσεις που η απόσταση κάθε σημείου του κτιρίου 
προς την πλησιέστερη έξοδο διαφυγής να μη υπερβαίνει 
τα 30 μ. οριζοντίως. Επίσης, οι λοιπές απαιτήσεις (δύο 
διαφορετικοί και αν είναι δυνατό διαμετρικά αντίθετοι 
δρόμοι διαφυγής και διευθετήσεις για αποφυγή εγκλωβι
σμού) είναι όμοιες με εκείνες των δύο τελευταίων παρα
γράφων που αφιερώνονται (στην ανάλογη στήλη) στα 
«μεγάλα εμπορικά καταστήματα» (Πίνακας 15) 

Πίνακας 5. Δεδομένα για την Πυροπροστασία Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων 
www.firesecurity.gr 

των εμπλέκεται η συγκέ
ντρωση κοινού σ' αυτή 
(Για τον υπολογισμό του 
πιθανού αριθμού ατόμων, 
βλ. § 3.6.3). 


