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ΜΕΣΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Κάθε υποστατικό που χρησιμοποιείται ως χώρος εργασίας πρέπει να διαθέτει 
επαρκή μέσα διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου. Συγκεκριμένα: 

• Κάθε υποστατικό θα πρέπει να διαθέτει τέτοια μέσα διαφυγής που να 
οδηγούν γρήγορα σε ασφαλή χώρο χωρίς τα διαφεύγοντα πρόσωπα να 
εκτίθενται σε κίνδυνο. Ο αριθμός, η κατανομής και οι διαστάσεις των οδών και 
εξόδων διαφυγής πρέπει να είναι ανάλογες με τη χρήση, τον εξοπλισμό και 
τις διαστάσεις των χώρων του υποστατικού, καθώς και με τον αριθμό των 
προσώπων που μπορεί να βρίσκονται στους χώρους αυτούς. 

• Όλες οι θύρες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως μέσα διαφυγής από 
το υποστατικό σε περίπτωση κινδύνου  πρέπει να κατασκευάζονται ώστε να 
ανοίγουν προς τα έξω και πρέπει να συντηρούνται κατάλληλα. Συρόμενες και 
περιστρεφόμενες θύρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά ως θύρες 
κινδύνου. 

• Σε όλα τα υποστατικά πρέπει να λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για να 
διασφαλίζεται η ενημέρωση των εργοδοτουμένων για τα μέσα διαφυγής σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί 
σε περίπτωση κινδύνου. 

• Όλες οι θύρες του υποστατικού που προορίζονται ως μέσα διαφυγής θα 
πρέπει να διατηρούνται ξεκλείδωτες και ελεύθερες από εμπόδια. 

• Κάθε θύρα ή οδός που προορίζεται ως μέσο διαφυγής θα πρέπει να διαθέτει 
κατάλληλη σήμανση που να υποδεικνύει την κατεύθυνση που θα πρέπει να 
ακολουθήσουν τα άτομα που εκκενώνουν τον χώρο. 

• Οι έξοδοι και οι οδοί διαφυγής που χρειάζονται φωτισμό πρέπει να είναι 
εφοδιασμένες με εφεδρικό φωτισμό. 

• Όλες οι οδεύσεις διαφυγής θα πρέπει να διατηρούνται ελεύθερες από 
εμπόδια. 

• Όλα τα αποθέματα εύφλεκτων ουσιών πρέπει να φυλάσσονται είτε μέσα σε 
πυρίμαχες αποθήκες είτε μέσα σε ασφαλή μέρη εκτός οποιουδήποτε κτιρίου 
στο οποίο υπάρχουν πρόσωπα. Τέτοιου είδους αποθήκες δεν πρέπει να 
βρίσκονται σε θέση που να θέτουν σε κίνδυνο τα μέσα διαφυγής σε 
περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αυτές. 

 


