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Ο Χρήστος Λ. Τσαβαλόπουλος είναι Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος στο βαθμό 
του Αντιπυράρχου. Υπηρετεί από το 2014 στο Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας της 
Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Έχει υπηρετήσει 
από το 2005-2014 στα Γραφεία Πυρασφάλειας της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Αθηνών.  
Συμμετέχει σε νομοπαρασκευαστικές, διυπουργικές επιτροπές και ομάδες εργασίας του 
Πυροσβεστικού Σώματος αναφορικά με τη σύνταξη του νομοθετικού πλαισίου 
πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων, όπως για παράδειγμα ο νέος κανονισμός 
πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018), δώδεκα (12) πυροσβεστικές και ειδικές διατάξεις 
πυροπροστασίας, όπως τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού, 
εκπαιδευτηρίων, γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, μεταποιητικών και συναφών 
εγκαταστάσεων, κτιρίων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, κλπ., την ηλεκτρονική έκδοση των 
διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες, τις 
προδιαγραφές των μέσων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, κλπ. 
Επιπροσθέτως, συμμετείχε στις Επιτροπές απλούστευσης αδειοδότησης οικονομικών 
δραστηριοτήτων (γνωστοποίηση λειτουργίας) κλπ. νομοθετικών πλαισίων ως εκπρόσωπος 
του Πυροσβεστικού Σώματος στα θέματα που άπτονται της πυροπροστασίας – 
πυρασφάλειας. Είναι συντάκτης ή/και έχει επιμεληθεί είκοσι μία Οδηγίες του Αρχηγείου 
Πυροσβεστικού Σώματος επί Προτύπων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπ’  αριθ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη.  
Διδάσκει από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 τα μαθήματα «Νομοθεσία Πυρασφάλειας» 
και «Συστήματα Πυροπροστασίας» ως τακτικός καθηγητής στη Σχολή Αξιωματικών της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Είναι εις εκ των συντακτών και εκπαιδευτής του προγράμματος 
εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας «Εκπαίδευση Ομάδων Πυροπροστασίας», 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’  αριθ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη. 
Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια, με εισηγήσεις 
στα θέματα της πυρασφάλειας και πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων. Είναι 
υπεύθυνος για την οργάνωση και εκπαίδευση των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος 
στα θέματα της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.  
Το 2019 και 2020 ορίστηκε εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής εκπροσώπησης της Ελλάδας 
στη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών (Υποεπιτροπή: 
Πυροπροστασία). 
Γεννήθηκε στο Μπήλεφελντ της Γερμανίας το 1975. Σπούδασε Επικοινωνία & Μ.Μ.Ε. στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του Προγράμματος «Δημόσια 
Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ» του τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις σπουδές της Στρατηγικής και 
Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας από τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. 
 
 


