
Kυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά µου, να σας καλοσωρίσω  
στον «Προµηθέα 2006» και ιδιαίτερα στη σηµερινή εκδήλωση, η οποία είναι 
αφιερωµένη στην πυρασφάλεια των Ξενοδοχείων.  
 

Ως γνωστόν, η Ελλάδα αποτελεί µία Μεσογειακή τουριστική χώρα, η οποία 
λόγω του κλίµατός της συγκεντρώνει µεγάλο αριθµό τουριστών στα θέρετρά της. 
Για το λόγο αυτό, έχουν δηµιουργηθεί κατάλληλα τουριστικά καταλύµατα για τη 
φιλοξενία των τουριστών, τόσο στην ηπειρωτική χώρα, όσο και στα νησιά. 

 
 Ως τουριστικά καταλύµατα, σύµφωνα µε το Ν.2160/1993  (ΦΕΚ Α’ 118), 

θεωρούνται τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, όπως τα ξενοδοχεία κλασικού 
τύπου, τα τύπου ΜΟΤΕΛ, τα ξενοδοχεία επιπλωµένων διαµερισµάτων και τα µη 
κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, όπως τουριστικές επαύλεις, ενοικιαζόµενα 
δωµάτια, επιπλωµένα διαµερίσµατα κ.α. 

 
Με τον εν λόγω Νόµο, προβλέπεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

λειτουργία των τουριστικών καταλυµάτων, αποτελεί η έκδοση ειδικού σήµατος 
λειτουργίας από τις κατά τόπους Υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισµού 
Τουρισµού. 

Επειδή δε, βασικό µέληµα της πολιτείας, αποτελεί η ασφάλεια του κοινού που 
διαµένει εντός των πάσης φύσεως τουριστικών εγκαταστάσεων, έναντι της 
πυρκαγιάς, απαραίτητη προϋπόθεση, µεταξύ των άλλων, για την έκδοση του 
ειδικού σήµατος, αποτελεί η προσκόµιση από τους εκµεταλλευτές των 
τουριστικών καταλυµάτων, πιστοποιητικού πυροπροστασίας που εκδίδεται από 
τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία πυροπροστασίας της χώρας µας. 

 
Για την έκδοση των πιστοποιητικών πυροπροστασίας, απαιτείται η υποβολή 

µελέτης από µηχανικό, η οποία εγκρίνεται από την αρµόδια Πυροσβεστική 
Υπηρεσία και κατόπιν διενεργείται αυτοψία για τη διαπίστωση τήρησης, των 
προβλεποµένων από την εγκεκριµένη µελέτη, µέτρων και µέσων 
πυροπροστασίας. 

Το πιστοποιητικό που εκδίδεται έχει διάρκεια 5ετών.  
 

Θα αναφερθώ τώρα, περιληπτικά στο νοµικό πλαίσιο για την πυρασφάλεια 
των τουριστικών καταλυµάτων που ισχύει στη χώρα µας, µε µια ιστορική 
αναδροµή της διαµόρφωσης του πλαισίου αυτού.   

 
Με το Νόµο 616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ∆ιατάξεων»,  

εξουσιοδοτήθηκε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος να εκδίδει 
Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις, οι οποίες ύστερα από έγκριση του Υπουργού 
∆ηµόσιας Τάξης, ισχύουν για όλη την Ελληνική Επικράτεια.   

 
Έτσι το 1979, εκδόθηκε η 2η Πυροσβεστική ∆ιάταξη, µε  θέµα «Περί λήψεως 

βασικών µέτρων πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά καταλύµατα», µε 



εφαρµογή σε όλα τα κτίρια που προοριζόντουσαν για διαµονή και διανυκτέρευση 
του κοινού, όπως ξενοδοχεία, ξενώνες, πανδοχεία, µοτέλ, κλπ. 

 
Σύµφωνα µ΄αυτήν, προβλέπονταν υποχρεωτικά προληπτικά και κατασταλτικά 

µέτρα πυροπροστασίας, σε συνάρτηση µε τη συνολική επιφάνεια  των 
χρησιµοποιούµενων ορόφων. Ειδικότερα: 

 
Για ξενοδοχειακά καταλύµατα συνολικής επιφάνειας µεγαλύτερης των 

800m2, προβλεπόταν η ύπαρξη δύο τουλάχιστον κλιµακοστασίων, φωτισµός 
ασφαλείας, αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης σε χώρους 
υψηλού βαθµού κινδύνου, όπως λεβητοστάσια, µαγειρεία, αποθήκες καυσίµων 
κλπ., Μόνιµο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό ∆ίκτυο, χειροκίνητο σύστηµα 
συναγερµού, φορητοί πυροσβεστήρες,  καθώς και σταθµοί εργαλείων και µέσων. 

Αντιθέτως για ξενοδοχειακά καταλύµατα συνολικής επιφάνειας µικρότερης 
των 800m2, προβλεπόταν η ύπαρξη ενός κλιµακοστασίου, φωτισµός ασφαλείας, 
Μόνιµο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό ∆ίκτυο, χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού, 
φορητοί πυροσβεστήρες,  καθώς και σταθµοί εργαλείων και µέσων. 

 
Επίσης για όλες τις περιπτώσεις, οι οδεύσεις διαφυγής έπρεπε να 

καλύπτονται από αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης «sprinkler» και να 
διαχωρίζονται από άλλους χώρους µε χωρίσµατα τα οποία να φέρουν δείκτη 
πυραντίστασης δύο ωρών, προς αποφυγή µετάδοσης της πυρκαγιάς. 

  
Η 2η Πυροσβεστική ∆ιάταξη, αποτέλεσε το πρώτο νοµοθέτηµα που 

αφορούσε τη λήψη µέτρων παθητικής και µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας 
για τα ξενοδοχεία.  

 
Aκολούθως εκδόθηκε η σύσταση 86/666/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας 

∆εκεµβρίου 1986, που αφορά το ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας για το σύνολο των 
ξενοδοχείων στην Κοινότητα, λαµβάνοντας υπόψη το δικαίωµα των ατόµων που 
µεταβαίνουν για διαµονή σε άλλα κράτη έξω από τη χώρα καταγωγής τους, να 
τυγχάνουν επαρκούς προστασίας και να γνωρίζουν το επίπεδο της προστασίας 
αυτής. 



Το Πυροσβεστκό Σώµα Ελλάδας συµµετέχει µε εκρόσωπό του, στην 
Επιτροπή που έχει συσταθεί για την παρακολούθηση της εφαρµογής της 
σύστασης 86/666/ΕΟΚ και ενηµερώνει συνεχώς την Επιτροπή αυτή για την 
υλοποίηση της εν λόγω σύστασης στη χώρα µας. 

 
Εν συνεχεία, το 1988 εκδόθηκε, κατ΄εξουσιοδότηση του Γενικού 

Οικοδοµικού Κανονισµού, το Προεδρικό ∆ιάταγµα 71/1988 «Κανονισµός 
Πυροπροστασίας Κτιρίων», το οποίο και αποτελεί µέχρι σήµερα το βασικό 
κανονισµό πυροπροστασίας των κτιρίων, όλων των χρήσεων, της Ελλάδας.  

Κατά τη σύνταξή του, ελήφθη υπόψη ο Αγγλικός Κανονισµός 
Πυρασφάλειας Κτιρίων.  

 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων, τα κτίρια 

ανεξαρτήτως της χρήσης τους, διακρίνονται από άποψη πυροπροστασίας σε 
υφιστάµενα  και  νέα.  

Ειδικότερα για τα Ξενοδοχεία, ως Υφιστάµενα Ξενοδοχεία θεωρούνται 
εκείνα, για τα οποία η υποβολή αίτησης για έκδοση οικοδοµικής  άδειας έγινε 
πριν την            17-3-1988, δηλαδή έναν (1) µήνα µετά τη δηµοσίευση του Π.∆. 
71/1988 στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, και ως Νέα Ξενοδοχεία εκείνα για τα 
οποία η έκδοση οικοδοµικής άδειας πραγµατοποιήθηκε από την 17-3-1988 και 
µετά. 

 
Για τα Υφιστάµενα Ξενοδοχεία, εφαρµόζονται µέχρι σήµερα τα άρθρα 16-

22 του Π.∆. 71/88, τα οποία αντικατέστησαν την 2η Πυροσβεστική ∆ιάταξη, για 
την οποία αναφέρθηκα παραπάνω.  

 
Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί, ότι σύµφωνα µε τη Υπουργική Απόφαση 

530992/1987 µε την οποία καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των 
τουριστικών καταλυµάτων, όπως ενοικιαζόµενα δωµάτια και επιπλωµένα 
διαµερίσµατα, που φιλοξενούν µέχρι είκοσι (20) άτοµα, εφαρµόζονται οι όροι 
δόµησης περί κατοικιών και συνεπώς δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις περί 
ξενοδοχείων. Έτσι για την πυρασφάλεια αυτών, εφαρµόζονται υποχρεωτικά 
ορισµένα µέτρα, εκ των οποίων τα σηµαντικότερα είναι τα παρακάτω : 

  
1. Ελάχιστο επιτρεπόµενο πλάτος οδεύσεων διαφυγής 0,70 µέτρα. 
2. Φωτισµός ασφαλείας σε κτίρια µε περισσότερους από δύο 

ορόφους. 
3. Το λεβητοστάσιο και οι αποθήκες καυσίµων να αποτελούν 

πυροδιάµερισµα µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον µιας ώρας 
και πυράντοχες πόρτες τουλάχιστο µισής ώρας. 

4. Σε όλα τα πυροπροστατευµένα κλιµακοστάσια να υπάρχουν 
διατάξεις εξαερισµού στην οροφή ή στο ψηλότερο σηµείο του 
τοίχου του χώρου.  

5. Απαγόρευση θέρµανσης των χώρων µε θερµάστρες που 
λειτουργούν µε οποιαδήποτε καύσιµη ύλη, καθώς και µε ηλεκτρικές 
θερµάστρες που έχουν ορατές πυρακτωµένες επιφάνειες.  



6. Στην είσοδο κάθε ορόφου να υπάρχει η κάτοψη του ορόφου, ενώ 
σε κάθε υπνοδωµάτιο να υπάρχουν οδηγίες ενεργειών που πρέπει 
να πραγµατοποιήσει ο ένοικος, µε την επισήµανση να µη 
χρησιµοποιηθούν οι ανελκυστήρες σε περίπτωση πυρκαγιάς, 
καθώς και σχηµατοποιηµένη κάτοψη στην οποία θα σηµειώνεται η 
θέση του υπνοδωµατίου σε σχέση προς τις εξόδους και τις 
οδεύσεις διαφυγής.   

7. Ύπαρξη φορητών πυροσβεστήρων και σταθµών εργαλείων και 
µέσων. 

 
Τώρα θα αναλύσω, το νοµικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα για τα 

ξενοδοχεία, δηλαδή για όσα διαθέτουν περισσότερες από 12 κλίνες. 
Για τα Υφιστάµενα Ξενοδοχεία, στη µελέτη πυροπροστασίας 

αξιολογούνται και βαθµολογούνται ανάλογα δεκαέξι (16) παράµετροι που 
σχετίζονται µε την πυρασφάλεια του συγκεκριµένου ξενοδοχείου. 

Αυτές οι παράµετροι έχουν κατηγοριοποιηθεί σε τρία Υποσυστήµατα 
Πυρασφαλείας και όλες οι παράµετροι µαζί, συνιστούν τη Γενική Πυρασφάλεια 
του ξενοδοχείου.  

 
Το πρώτο Υποσύστηµα Σ1, αξιολογεί τον «Περιορισµό ∆ιάδοσης 

Πυρκαγιάς» και λαµβάνει υπόψη τις παρακάτω παραµέτρους: 
 

1. Πυραντίσταση φερόντων δοµικών στοιχείων 
2. Εσωτερικά τελειώµατα κοινόχρηστων οδεύσεων διαφυγής 
3. Εσωτερικά τελειώµατα αιθουσών 
4. Επίπλωση – διακόσµηση 
5. ∆είκτης πυραντίστασης τοίχων διαδρόµων 
6. ∆είκτης πυραντίστασης θυρών δωµατίων 
7. Προστασία ανοιγµάτων πατωµάτων 
8. ∆είκτης πυραντίστασης επικίνδυνων χώρων 
9. Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης 

 
Το δεύτερο Υποσύστηµα Σ2, αξιολογεί τη «∆υνατότητα πυρόσβεσης» και 

λαµβάνει υπόψη τις παρακάτω παραµέτρους: 
 

1. Πυραντίσταση φερόντων δοµικών στοιχείων 
2. ∆είκτης πυραντίστασης επικίνδυνων χώρων 
3. Χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού 
4. Σύστηµα αυτόµατης πυρανίχνευσης 
5. Μόνιµο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό ∆ίκτυο 
6. Αυτόµατο Σύστηµα Πυρόσβεσης 

 



Το τρίτο Υποσύστηµα Σ3, αξιολογεί τη «∆υνατότητα διαφυγής» και 
λαµβάνει υπόψη τις παρακάτω παραµέτρους: 

 
1. Εσωτερικά τελειώµατα κοινόχρηστων οδεύσεων διαφυγής 
2. ∆είκτης πυραντίστασης θυρών δωµατίων 
3. Αριθµός εξόδων 
4. Αδιέξοδα 
5. Μήκη απροστάτευτων οδεύσεων διαφυγής 
6. Παροχές οδεύσεων διαφυγής 
7. Προστασία ανοιγµάτων πατωµάτων 
8. Χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού 
9. Σύστηµα αυτόµατης πυρανίχνευσης 
10. Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης 
 

Τέλος, υπολογίζεται το Σύστηµα Σολ «Γενική Πυρασφάλεια», λαµβάνοντας 
υπόψη και τις δεκαέξι (16) προαναφερόµενες παραµέτρους. 

 
Οι απαιτήσεις της βαθµολογίας για τα παραπάνω τρία Υποσυστήµατα 

Πυρασφαλείας και τη Γενική Πυρασφάλεια είναι: 
 
                                                   Σ1-Σα>0 
                                                   Σ2-Σβ>4 
                                                   Σ3-Σγ>0 
                                                  Σολ-Σδ>15 
 

όπου Σα, Σβ, Σγ και Σδ αποτελούν συντελεστές, εξαρτώµενους από τους 
ορόφους του ξενοδοχείου. 

 
Ο Κανονισµός Υφισταµένων Ξενοδοχείων, στηρίζεται στην ικανοποίηση 

της βαθµολογίας των τριών Υποσυστηµάτων Πυρασφαλείας και της Γενικής 
Πυρασφάλειας, δίνοντας τη διακριτική ευχέρεια στο µελετητή µηχανικό ή τον 
ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, να επιλέξει από µία σειρά µέτρων παθητικής και 
µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, προκειµένου το ξενοδοχείο να αποκτήσει 
κατάλληλη βαθµολογία. ∆ηλαδή δεν απορρέει η λήψη υποχρεωτικών µέτρων 
παθητικής και µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας για τα ξενοδοχεία, εκτός και 
εάν δεν µπορεί να επιτευχθεί µε κανέναν άλλο συνδυασµό κατάλληλη 
βαθµολογία. 

 
Τώρα, θα αναφερθώ στο νοµικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα για τα Νέα 

Ξενοδοχεία, δηλαδή  εκείνα για τα οποία εκδόθηκε οικοδοµική άδεια µετά την             
17-3-1988, για τα οποία έχει εφαρµογή το άρθρο 6 του Π.∆. 71/1988. 

Γι’ αυτά τα ξενοδοχεία, προβλέπονται συγκεκριµένα µέτρα παθητικής και 
µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, που υποχρεωτικά πρέπει να εγκαθίστανται 
στα ξενοδοχεία, εκ των οποίων τα σηµαντικότερα είναι τα ακόλουθα:  

 



Μέτρα παθητικής πυροπροστασίας 
 

1. ∆ύο κλιµακοστάσια, εκτός από τα ξενοδοχεία µέχρι 3 ορόφους και 
πληθυσµό µικρότερο των 50 ατόµων, για τα οποία απαιτείται ένα 
κλιµακοστάσιο. 

2. Πυροπροστατευµένος προθάλαµος, µε πόρτες που να έχουν δείκτη 
πυραντίστασης 30 λεπτά, για ξενοδοχεία µε 3 ή περισσότερους ορόφους. 

3. Φωτισµός ασφαλείας. 
4. Οι επικίνδυνοι χώροι, όπως τα λεβητοστάσια, οι αποθήκες καυσίµων, τα 

µαγειρεία, οι χώροι των συσκευών κλιµατισµού, των µεγάλων 
µετασχηµατιστών, των ατµολεβήτων υψηλής πιέσεως κ.λ.π.) ν’ αποτελούν 
αυτοτελές πυροδιαµέρισµα. 

5. Πυροδιαµερισµατοποίηση του χώρου, µε µέγιστο εµβαδό τα 2.000m2, µε 
εξαίρεση τα ξενοδοχειακά κτίρια άνω των 8 ορόφων, όπου κάθε όροφος 
πάνω από τον τέταρτο, πρέπει ν’ αποτελεί αυτοτελές πυροδιαµέρισµα µε 
µέγιστο εµβαδόν τα 1.000 m2. 

6. Πυράντοχες πόρτες δωµατίων, µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 20 
λεπτά.  

7. Σε κάθε όροφο, ένα απλό σχέδιο προσανατολισµού, ενώ σε κάθε δωµάτιο 
οδηγίες σε περίπτωση πυρκαγιάς στην Ελληνική και τουλάχιστον σε µία 
ξένη γλώσσα. 
 
Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας 

1. Χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού. 
2. Φορητοί πυροσβεστήρες, τουλάχιστον δύο σε κάθε όροφο. 
3. Υδροδοτικό Πυροσβεστικό ∆ίκτυο, για ξενοδοχεία µε περισσότερους από 

2 ορόφους και περισσότερες από 50 κλίνες. 
4. Αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης στις οδεύσεις διαφυγής καθώς και 

τους επικίνδυνους χώρους του ξενοδοχείου, σε ξενοδοχεία µέχρι 3 
ορόφους (εκτός των µονορόφων) µε εµβαδόν ορόφου µεγαλύτερο των 
500m2, καθώς και σε κτίρια µε περισσότερους από 3 ορόφους, αλλά µε 
συνολικό δυναµικό τουλάχιστον 50 κλινών. 

 
Παρατηρούµε δηλαδή, ότι αν και για τα νέα ξενοδοχεία δεν απορρέει η 

υποχρέωση εγκατάστασης αυτόµατου συστήµατος καταιονητήρων νερού, το 
άρθρο 6 του Π.∆. 71/1988, αποτελεί ένα αυστηρό νοµοθέτηµα, διότι δεν 
παρέχεται στον µελετητή ή ιδιοκτήτη, το δικαίωµα των αποκλίσεων. 

 
Από τις µελέτες πυροπροστασίας που εισέρχονται στην Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, διαπιστώνεται ότι τα σηµαντικότερα προβλήµατα στα νέα 
ξενοδοχεία, εντοπίζονται σε παραλείψεις παθητικής πυροπροστασίας, όπως 
υλοποίηση πυροδιαµερισµάτων, και πυροπροστατευοµένων κλιµακοστασίων.  

   
Από τα στατιστικά στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία µας, προκύπτει ότι  για 

τα µεγάλα ξενοδοχειακά καταλύµατα, εγκρίθηκαν οι παρακάτω µελέτες 



πυροπροστασίας, έγιναν αυτοψίες, και χορηγήθηκαν πιστοποιητικά, ως 
ακολούθως κατ’ έτος:  

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Εγκρίσεις 
µελετών  

- - - 932 1218 822 

Αυτοψίες - - - 2316 2081 1780 
Χορηγηθέντα 
πιστοποιητικά 

2944 2445 2000 2185 1737 1511 

 
Επίσης, πέρα των τακτικών ελέγχων που διενεργούνται για τη χορήγηση 

πιστοποιητικών πυροπροστασίας, η Υπηρεσία µας έχει καθιερώσει το θεσµό 
των εκτάκτων ελέγχων που διενεργούνται σε διάφορες εγκαταστάσεις και 
επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των ξενοδοχείων, οποιαδήποτε 
χρονική στιγµή και χωρίς προειδοποίηση των επιχειρηµατιών, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους στα πλαίσια της προληπτικής πυροπροστασίας, προς 
διαπίστωση της τήρησης ή µη των µέτρων και µέσων πυροπροστασίας που 
προβλέπονται από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νοµοθεσία.     

 
Κάθε τρίµηνο,  συγκεντρώνονται και αξιολογούνται τα αποτελέσµατα των 

εκτάκτων ελέγχων, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων από τις περιφερειακές 
µας Υπηρεσίες. 

Έτσι, σας γνωρίζουµε ότι την τελευταία εξαετία πανελλαδικά 
πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω έκτακτοι έλεγχοι στα ξενοδοχεία: 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Σύνολο 
ελέγχων  

7037 5420 5132 4966 4902 4880 

Έλεγχοι 
Ξενοδοχείων 

944 608 577 568 537 586 

Συµµόρφωση 773 507 474 424 383 468 
Συστάσεις 168 90 97 127 146 118 

Ανακλήσεις 3 11 6 17 8 0 
 
Για το έτος 2004, έτος που έγιναν οι Ολυµπιακοί Αγώνες, παρατηρούµε ότι 

πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 4902 έκτακτοι έλεγχοι, εκ των οποίων οι 537 
αφορούσαν Ξενοδοχεία, δηλαδή οι έκτακτοι έλεγχοι των Ξενοδοχείων 
αποτέλεσαν το 10% του συνόλου των έκτακτων ελέγχων του έτους 2004. 

Για το  έτος 2005, παρατηρούµε ότι πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 4880 
έκτακτοι έλεγχοι, εκ των οποίων οι 586 αφορούσαν Ξενοδοχεία, δηλαδή οι 
έκτακτοι έλεγχοι των Ξενοδοχείων αποτέλεσαν το 11% του συνόλου των 
έκτακτων ελέγχων του έτους 2005. 

Από τους ελέγχους του 2004 για τα Ξενοδοχεία, επί συνόλου 537 
εκτάκτων ελέγχων σε Ξενοδοχεία, 383 Ξενοδοχεία είχαν συµµορφωθεί µε την 
κείµενη νοµοθεσία, δηλαδή ποσοστό 72%, σε 146 Ξενοδοχεία έγιναν 
συστάσεις, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 27%, ενώ σε 8 περιπτώσεις έγινε 
ανάκληση των πιστοποιητικών πυροπροστασίας, δηλαδή ποσοστό 1%.  



Επίσης από τους ελέγχους του 2005 για τα Ξενοδοχεία, επί συνόλου 586 
εκτάκτων ελέγχων σε Ξενοδοχεία, 468 Ξενοδοχεία είχαν συµµορφωθεί µε την 
κείµενη νοµοθεσία, δηλαδή ποσοστό 80%, σε 118 Ξενοδοχεία έγιναν 
συστάσεις, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%, ενώ δεν έγινε καµία ανάκληση 
πιστοποιητικών πυροπροστασίας.  

 
Η Υπηρεσία µας πέρα από τη χορήγηση πιστοποιητικών πυροπροστασίας 

στα ξενοδοχεία, όπως είναι φυσικό, επεµβαίνει επιχειρησιακά σε κάθε συµβάν 
που σχετίζεται µε εκδήλωση πυρκαγιάς. 

Παρακάτω φαίνεται ο αριθµός πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε 
ξενοδοχεία  την τελευταία δεκαπενταετία: 

 
ΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
1990 50 
1991 53 
1992 55 
1993 57 
1994 49 
1995 63 
1996 63 
1997 70 
1998 66 
1999 74 
2000 62 
2001 51 
2002 54 
2003 66 
2004 63 
2005 67 

 
Παρατηρούµε δηλαδή, έναν σχετικά σταθερό αριθµό πυρκαγιών σε 

Ξενοδοχεία, σε συνάρτηση µε το χρόνο, της τάξης των 60 πυρκαγιών ανά έτος. 
 
Επίσης, από τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας, για θανάτους και 

τραυµατισµούς σε ξενοδοχεία από πυρκαγιές, προκύπτει ο ακόλουθος αριθµός 
θυµάτων σε συνάρτηση µε το χρόνο:  

 
Έτη Θάνατοι 

ιδιωτών 
Θάνατοι 

πυροσβεστών 
Τραυµατισµοί 

 ιδιωτών 
Τραυµατισµοί 
πυροσβεστών

2000 0 0 0 0 
2001 0 0 0 0 
2002 1 0 2 0 
2003 1 0 1 0 
2004 2 0 0 0 
2005 1 0 0 0 

  



Παρατηρούµε ότι για τα έτη 2000 και 2001 δεν υπήρξε κανένας θάνατος ή 
τραυµατισµός, το έτος 2002 είχαµε 1 θάνατο και 2 τραυµατισµούς, το έτος 2003 
είχαµε 1 θάνατο και 1 τραυµατισµό, το έτος 2004 είχαµε 2 θανάτους και τέλος 
κατά το έτος 2005 είχαµε 1 θάνατο. 

Ευτυχώς, δεν υπήρξε κανένας θάνατος ή τραυµατισµός συναδέλφου 
πυροσβέστη. 

  
Τώρα, αναφορικά µε τα αίτια των πυρκαγιών στα ξενοδοχεία για την 

τελευταία εξαετία έχουµε τα παρακάτω στοιχεία: 
 

ΑΙΤΙΑ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
ΑΓΝΩΣΤΗ 22 21 27 31 33 48 
ΑΜΕΛΕΙΑ 0 0 0 0 3 1 
ΑΙΘΑΛΗ 1 1 2 0 1 2 

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ  16 9 6 14 11 6 
ΓΥΜΝΕΣ ΦΛΟΓΕΣ 2 5 1 5 7 1 
ΕΚΡΗΞΗ ΑΕΡΙΩΝ 1 0 2 1 1 1 

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ 0 1 0 0 1 0 
ΠΥΡΑΚΤΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 7 6 4 6 1 4 

ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ 2 1 1 1 1 2 
ΥΠΟΛ. ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 10 6 8 5 4 2 
ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 0 1 0 1 0 0 
 
Παρατηρούµε δηλαδή, ότι τα κύρια αίτια εκδήλωσης πυρκαγιών στα 

ξενοδοχεία, είναι το βραχυκύκλωµα, οι πυρακτωµένες επιφάνειες και τα τσιγάρα.  
Έτσι για το έτος 2004, το βραχυκύκλωµα αποτέλεσε το 17% των 

περιπτώσεων πυρκαγιών σε Ξενοδοχεία, και τα τσιγάρα το 6% των 
περιπτώσεων, ενώ για το έτος 2005, το βραχυκύκλωµα αποτέλεσε το 9% των 
περιπτώσεων πυρκαγιών σε Ξενοδοχεία, οι πυρακτωµένες επιφάνειες το 6% και 
τα τσιγάρα το 3% των πυρκαγιών.   

 
Τέλος σας γνωρίζουµε ότι η Υπηρεσία µας διαθέτει ένα δίκτυο 120 

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, 160 Πυροσβεστικών Κλιµακίων και 8 Ειδικών 
Μονάδων Αντιµετώπισης Καταστροφών, οι γνωστές Ε.Μ.Α.Κ. οι οποίες 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας το σύνολο της ηπειρωτικής και 
νησιώτικης χώρας µε προσωπικό περίπου 9.500 ατόµων, το οποίο εκπαιδεύεται 
συνεχώς,  ιδιαίτερα σε θέµατα που άπτονται της πυρασφάλειας, µε σκοπό να 
καταστήσει τα κτίρια και ιδιαίτερα τα ξενοδοχειακά καταλύµατα της χώρας, 
ασφαλή από την πυρκαγιά. 

 Πέρα όµως από τις ενέργειες του Πυροσβεστικού Σώµατος, πολύ 
σηµαντικό θέµα είναι η συγκρότηση των οµάδων πυροπροστασίας από τους 
υπαλλήλους του ξενοδοχείου, όπως άλλωστε προβλέπει η Ελληνική νοµοθεσία, 
καθώς και η εκπαίδευση αυτών στη σωστή χρήση των µέσων πυρασφαλείας του 
ξενοδοχείου, διότι αυτοί θα κάνουν τις πρώτες ενέργειες για τον περιορισµό των 
συνεπειών του συµβάντος. 



Σ’ αυτό το αντικείµενο θα αναφερθεί παρακάτω, στα  πλαίσια του 
προγράµµατος πιστοποίησης και ελέγχου των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, 
FIRE SAFE HOTEL, ο κ. Dieter Nussler.   

 
Κλείνοντας την παρουσίασή µου, εύχοµαι σ’ όλους τους εκπροσώπους 

του τουριστικού κλάδου, ενόψει του καλοκαιριού, µία καλή τουριστική περίοδο, µε 
όσο το δυνατόν λιγότερες πυρκαγιές σε τουριστικά καταλύµατα και παράλληλα 
την ευαισθητοποίησή σας στα θέµατα εκπαίδευσης του προσωπικού 
πυρασφαλείας των Ξενοδοχείων.   

 
 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.      

 
 


