
 
 

 
                                      Fire Safe Hotels project 
 

Το  πρόγραµµα εκπονείται από την F.E.U. υπό την αιγίδα της Ε.Ε. και αφορά  την 

πυρασφάλεια των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη. 

 

Αποτελεί µια σηµαντική πρωτοβουλία για την ισχυροποίηση της ασφάλειας της ζωής και της 

περιουσίας των πολιτών που διαµένουν στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις της Ευρώπης. 

Η αφορµή για την εκπόνηση του προγράµµατος ήταν οι πολυάριθµες πυρκαγιές ξενοδοχείων τα 

τελευταία χρόνια σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. ‘Ένας κίνδυνος πυρκαγιάς σε τέτοιες 

εγκαταστάσεις αντιπροσωπεύει µια σοβαρότατη απειλή στη ζωή, την υγεία τόσο των 

φιλοξενουµένων όσο και του προσωπικού των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  

 

    Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε από νωρίς τον ενδιαφέρον της, εκδίδοντας από το 2001 την 

86/666//ΕΟΚ οδηγία σχετικά µε την πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία. ‘Όµως µια σειρά 

από δυσκολίες δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα στην ανάπτυξη του επιθυµητού 

επίπεδου ασφάλειας, µε σηµαντικότερο την ανεπαρκή κατάρτιση του προσωπικού των 

ξενοδοχείων στα ζητήµατα ασφάλειας Αποτέλεσµα οι έννοιες της ασφάλειας να µη γίνονται 

κατανοητές από το προσωπικό ,και να παρατηρούνται πολλές δυσκολίες στις επιχειρήσεις 

πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών στα ξενοδοχεία.  

Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων σε σχετικές έρευνες αναφέρουν ότι είναι σχεδόν αδύνατο - λόγω 

της συνεχούς εναλλαγής του προσωπικού (συµβασιούχοι εργαζόµενοι) - να εξασφαλιστεί η 

κατάρτιση του προσωπικού µε τους κλασικούς τρόπους εκπαίδευσης, που παράλληλα θα πρέπει 

να λάβουν υπόψη τους τόσο το κόστος , όσο και την απόδοση.  

Το σχεδιαζόµενο πρόγραµµα στοχεύει λοιπόν σε δύο κατευθύνσεις:  

 

 

 

 

 



 

   1. να επιλύσει την ανεπάρκεια σε εκπαίδευση του προσωπικού των ξενοδοχείων µε 

εναλλακτικό και σύγχρονο τρόπο µε τη βοήθεια της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας (CD) και 

του διαδυκτίου. Σκοπός είναι η κατάρτιση του προσωπικού να µπορεί να εκτελεσθεί στο χώρο 

του ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια της κανονικής εργασίας µε σηµαντικό οικονοµικό όφελος για 

την επιχείρηση αλλά και για τους εργαζόµενους.  

 

 

    2. να καταρτιστεί ένα µοντέλο ελέγχου και πιστοποίησης των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, 

που θα ενισχύσει την εκπαίδευση του προσωπικού στα ζητήµατα ασφάλειας και θα καλύψει τις 

κατάλληλες απαιτήσεις των οδηγιών και των συστάσεων της Ε.Ε. Αναπόσπαστο τµήµα της 

στρατηγικής για την επίτευξη του σκοπού, είναι η ανάπτυξη µιας µεθόδου για την απονοµή µιας 

ευρωπαϊκής ποιοτικής ετικέτας για την ασφάλεια, ανάλογη της αξιολόγησης για την άνεση και 

πολυτέλεια, µε έναν διαφορετικό αριθµό αστεριών (φλόγες) για λόγους διαφήµισης.  

 

    Η χρησιµοποίηση του πρώτου µέρους των προϊόντων του προγράµµατος θα βοηθήσει το 

προσωπικό των ξενοδοχείων να κατανοήσει την έννοια της ασφάλειας , να γνωρίσει τα 

συστήµατα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, και να µπορεί να τα χρησιµοποιήσει , 

όταν απαιτηθεί. Ως προς το δεύτερο µέρος , θα επιχειρηθεί η ανάλυση τόσο των κοινοτικών όσο 

και εθνικών νόµων προκειµένου να αξιολογηθούν και µετά από µια διαδικασία σύγκρισης των 

ποιοτικών κριτηρίων να διαµορφωθεί ένα κοινά αποδεκτό νοµικό θεσµικό πλαίσιο που να ισχύει 

σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.  

 

    Ο τελικός σκοπός όµως του προγράµµατος θα είναι ότι σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς 

θα ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι και οι απώλειες τόσο σε ανθρώπους και αγαθά, ενώ οι 

ταξιδιώτες, και επισκέπτες της Ε.Ε. θα απολαµβάνουν υψηλά στάνταρ ασφαλείας σε 

ξενοδοχειακές µονάδες µε εκπαιδευµένο το προσωπικό τους, ενώ θα ενισχυθούν οι προσπάθειες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της πυρασφάλειας στα ξενοδοχεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  


