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1 Πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών 

1.1 Βασικές έννοιες 
 
Καύση είναι η χηµική ένωση µιας ουσίας µε το οξυγόνο ή µε άλλο αέριο που συνοδεύεται συνήθως από 
έκλυση (παραγωγή) θερµότητας, συνήθως δε και φωτός. 
 
Πυρκαγιά είναι η ανεξέλεγκτη καύση µε το οξυγόνο, η οποία συνοδεύεται από έκλυση µεγάλων ποσών 
θερµότητας και φωτός, συνέπεια δε έχει την ζηµιογόνα καταστροφή του καιόµενου υλικού. 
 
Για να γίνει µια καύση και για την περίπτωση µας σε µια «πυρκαγιά» πρέπει να συνυπάρχουν τρεις 
παράγοντες: 
 
 • καύσιµη ύλη 
 
 • αέρας (οξυγόνο) 
 
 • θερµότητα (για την ανάφλεξη) 
 
Μπορούν να παρασταθούν µε τρεις πλευρές ενός τριγώνου, του λεγοµένου τριγώνου της πυρκαγιάς 
 

 
 
Αν κάποιος από τους παράγοντες λείπει δεν µπορεί να ξεκινήσει πυρκαγιά και σε περίπτωση πυρκαγιάς, αν 
αφαιρέσουµε κάποιον από τους τρεις παράγοντες, σταµατάει αµέσως η πυρκαγιά. 
Όλες οι µέθοδοι κατάσβεσης βασίζονται σ΄ αυτήν ακριβώς την παρατήρηση. 
 
 • Καύσιµη ύλη: 
 
Όλα τα υλικά όταν βρεθούν σε κατάλληλες συνθήκες καίγονται. Πολλά όµως καίγονται σχετικά εύκολα και 
χαρακτηρίζονται σαν καύσιµα υλικά. 
 
Χωρίζονται σε: 
 
Στερεά καύσιµα: Ξύλα, χόρτα, βαµβάκι, νήµατα, υφάσµατα, άνθρακες, πλαστικά,   ελαστικά κ.α. 
 
Υγρά καύσιµα: Πετρέλαιο, βενζίνη, νέφτι, οινόπνευµα, έλαια, παραφίνη κ.α. 

Αέρια καύσιµα: Υδρογόνο, ασετιλίνη, φωταέριο, υγραέριο, προπάνιο, βουτάνιο, αιθάνιο, µονοξείδιο του 
άνθρακα (CO) κ.α. 

 
• Αέρας: Ουσιαστικά εννοούµε το οξυγόνο που περιέχεται στον αέρα (αναλογία 21% κ.ο. ή 23% κ.β.). 

 
ΟΞΥΓΟΝΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ
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• Θερµότητα: Τα στερεά και τα υγρά δεν αναφλέγονται παρά µόνο αν θερµανθούν έτσι ώστε να εξέλθουν 
ατµοί από την µάζα τους, που πρέπει να φθάσουν σε θερµοκρασία ανάφλεξης και µε την παρουσία 
οξυγόνου να αναφλεγούν και να καούν. Η αύξηση της θερµοκρασίας γίνεται από προσέγγιση γυµνής 
φλόγας, από σπινθήρα, από τις ηλιακές ακτίνες και άλλες αιτίες. 
Εκτός από την παραπάνω περίπτωση έχουµε ανάφλεξη επειδή αυξάνεται η θερµοκρασία µέσα στην µάζα 
του σώµατος. Αυτό λέγεται «αυτανάφλεξη» και παρατηρείται σε θηµωνιές από νωπά χόρτα, σε 
συσσωρευµένα στουπιά ποτισµένα µε λάδια, σε αποθηκευµένους σωρούς άνθρακα, σε βαµβάκι σε αµπάρια 
πλοίων κ.α. 
 
 

1.2 ∆ιάδοση της θερµότητας 
 
Να αναφέρουµε εδώ µερικά στοιχεία για το πως µεταδίδεται η θερµότητα. 
 
Η θερµότητα είναι µία µορφή ενέργειας που έχει σαν χαρακτηριστικό να µεταβιβάζεται από ένα σώµα µε 
µεγαλύτερη θερµοκρασία σε ένα σώµα µε µικρότερη θερµοκρασία µε τους εξής τρόπους: 
 
• Με αγωγή. Γίνεται κυρίως στα στερεά σώµατα, όπου η θερµότητα µεταφέρεται από µόριο σε µόριο από το 
θερµότερο προς το ψυχρότερο σηµείο π.χ. θέρµανση µεταλλικής ράβδου. 
 
• Με µεταφορά: Γίνεται συνήθως στα υγρά και στα αέρια, όπου η θερµότητα µεταφέρεται συνήθως µε τα 
ρεύµατα που δηµιουργούνται λόγω θερµοκρασιακών διαφορών π.χ. θέρµανση νερού, θέρµανση χώρων µε 
το καλοριφέρ. 
 
• Με ακτινοβολία: Γίνεται από σώµα σε σώµα χωρίς να παρεµβάλλεται κανένα  υλικό (ούτε καν αέρας) π.χ. 
ηλεκτρική θερµάστρα, τζάκι, ακτίνες ήλιου κ.α. 
 
 

1.3 Αιτίες πυρκαγιών 
 
Τα αίτια των πυρκαγιών έχουν ιδιαίτερη σηµασία για πολλούς παράγοντες: 
 

 Την Πυροσβεστική Υπηρεσία ενδιαφέρει η εξακρίβωση των αιτίων ώστε να λαµβάνονται τα κατάλληλα 
µέτρα πρόληψης ή αντιµετώπισης. 

 Τους ιδιοκτήτες, διότι σε λίγα λεπτά µπορεί να εξαφανισθεί ολόκληρη περιουσία και ακόµα απειλείται η 
ζωή τους και η ζωή των ανθρώπων τους. 

 Τις ασφαλιστικές εταιρείες που καλούνται να καλύψουν ολόκληρο ή µέρος του ποσού που κοστίζει η 
απολεσθείσα περιουσία. 

 Την Εθνική Οικονοµία, διότι καταστρέφονται παραχθέντα αγαθά και εξαφανίζονται κεφάλαια. 
 Τη δικαιοσύνη, γιατί πρέπει να αναζητηθούν και να τιµωρηθούν οι τυχόν εµπρηστές ή οι εγκληµατικώς 
αµελούντες. 

 
 
Οι κυριότερες αιτίες από τις οποίες µπορούν να προκληθούν πυρκαγιές είναι: 
 

 Οι γυµνές φλόγες (λυχνιών, κεριών, σπίρτων, αναπτήρων, εστιών πυρός κλπ.) ερχόµενες σε 
επαφή µε καύσιµα υλικά. 

 Ο ηλεκτρισµός (σπινθήρες, βραχυκύκλωµα). 
 Αναµµένες θερµάστρες πετρελαίου, ξύλου ή µαγκάλια 
 Τα υπολείµµατα καπνίσµατος (αποτσίγαρα, πούρα κ.α.). 
 Η τριβή, κρούση, πίεση 
 Φυσικά φαινόµενα (κεραυνός - σεισµός - ηφαίστεια). 
 Οι ηλιακές ακτίνες που πέφτουν σε γυαλιά ή συγκεντρώνονται. 
 Η αυτόµατη ανάφλεξη (λόγω οξειδώσεως ή ζυµώσεως). 
 Οι σπινθήρες ή η υπερθέρµανση που προέρχονται από την λειτουργία συσκευών ή µηχανηµάτων 

(ατµοµηχανών, λεβήτων, καυστήρων, κλιβάνων κ.α.) 
   
 
 Τις πυρκαγιές, ανάλογα µε την πρόθεση ή την υπαιτιότητα τις κατατάσσουµε σε τέσσερις κατηγορίες: 
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Από Αµέλεια: Εδώ ανήκουν όλες οι πυρκαγιές που οφείλονται σε αµέλεια ή απροσεξία των ανθρώπων. 
Π.χ. ανατροπή αναµµένης λάµπας, πέταγµα τσιγάρου, κακή συντήρηση µηχανήµατος, µη λήψη µέτρων 
προφύλαξης κατά το κάψιµο ξερών χόρτων, άναµµα φωτιάς στο δάσος για ψήσιµο, κ.α. ∆ιακρίνουµε  
ελαφριά ή βαριά αµέλεια. 
Από ∆όλο: Στην κατηγορία αυτή ανήκει ο εµπρησµός από πρόθεση. Τα κίνητρα του εµπρησµού είναι 
διάφορα: είσπραξη ασφάλειας, εκδίκηση, καταστροφή πειστηρίων άλλων εγκληµάτων κ.α. Ο εµπρησµός 
από πρόθεση είναι σοβαρό έγκληµα γιατί κινδυνεύει η ζωή και η περιουσία των ανθρώπων, ακόµα και 
ολόκληρων περιοχών. 
Τυχαίες: Εδώ ανήκουν οι πυρκαγιές που προκαλούνται από ηλεκτρικό βραχυκύκλωµα, από τριβή, κρούση 
ή πίεση, από τις ηλιακές ακτίνες, από αυτανάφλεξη κ.α. Μπορούν να καταταγούν είτε σε πυρκαγιές από 
ελαφρά αµέλεια, οι οποίες αν ερευνηθούν στο βάθος, θα µπορούσαν να αποφευχθούν εάν είχαν παρθεί τα 
σωστά µέτρα προστασίας και προληπτικού ελέγχου. 
Από ανώτερη βία: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι πυρκαγιές από κεραυνούς, σεισµούς, ηφαίστεια και 
από πολεµικά γεγονότα. ∆εν µπορούν να προβλεφθούν, όµως η λήψη προληπτικών µέτρων µπορεί να 
αποτρέψει την καταστροφική επέκτασή τους. 
 
 

1.4  Τρόποι κατάσβεσης πυρκαγιών 
 
Αναφέρθηκε ότι για να έχουµε πυρκαγιά πρέπει να συνυπάρχουν τρεις παράγοντες (καύσιµη ύλη, 
θερµότητα, αέρας). Αν λείψει και ένας µόνο παράγοντας η πυρκαγιά δεν µπορεί να συνεχισθεί. Συνεπώς, η 
κατάσβεση µιας πυρκαγιάς µπορεί να γίνει µε τρεις κύριους τρόπους: 
 
α) Με την αφαίρεση της καύσιµης ύλης. 
 
β) Με την αφαίρεση της θερµότητας (δηλ. µε τον υποβιβασµό της θερµοκρασίας του υλικού κάτω από το 
βαθµό αναφλέξεως). 
 
γ) Με την αποστέρηση του οξυγόνου του αέρα. 
 

1.4.1 Αφαίρεση της καύσιµης ύλης. 
Σε περίπτωση αερίων καυσίµων, π.χ. πυρκαγιά φωταερίου, κλείνουµε την δικλείδα της παροχής του 
καυσίµου, οπότε η φωτιά σβήνει. 
 
Σε πετρελαιοδεξαµενές που καίγονται στην επιφάνεια ή που βρίσκονται πλησίον καιοµένων, 
αποµακρύνουµε το περιεχόµενο καύσιµο µέσω σωληνώσεων σε αποµεµακρυσµένες δεξαµενές, οπότε πάλι 
η φωτιά θα σβήσει. 
 
Οι πυρκαγιές δασών και χόρτων µπορούν να κατασβεσθούν µε την τεχνική του «εµπρησµού ανακοπής». Η 
φωτιά θα σβήσει όταν φθάσει στην εµπρησθείσα περιοχή γιατί δεν θα υπάρχει καύσιµη ύλη. 
 
Σε πυρκαγιές στερεών αντικειµένων προσπαθούµε να αποµακρύνουµε τα παρακείµενα καύσιµα στερεά 
αντικείµενα σε ασφαλή περιοχή. Ακόµα είναι χαρακτηριστική η ενέργεια αποµάκρυνσης πλοίου που καίγεται 
από το λιµάνι, ώστε να µην επεκταθεί η φωτιά. 

1.4.2 Αφαίρεση της θερµότητας (υποβιβασµός θερµοκρασίας ). 
Είναι γνωστό ότι για να γίνει πυρκαγιά πρέπει τα υλικά να θερµανθούν, ώστε να φθάσουν στην θερµοκρασία 
ανάφλεξης, κάτω από την οποία δεν µπορούν να αναφλεγούν. Εποµένως, κατεβάζοντας την θερµοκρασία 
ενός καιόµενου υλικού κάτω από το βαθµό ανάφλεξης, η πυρκαγιά σβήνει. 
 
Το αντιπροσωπευτικότερο κατασβεστικό υλικό που δρα ψύχοντας τα καιγόµενα υλικά είναι το νερό που 
παρουσιάζει ιδιαίτερα µεγάλη θερµοχωρητικότητα (µεγάλη απορρόφηση θερµότητας σε µικρό όγκο του). 

1.4.3 Αποστέρηση του οξυγόνου (Αποπνιγµός ή αποµόνωση). 
Το οξυγόνο, σαν απαραίτητο συστατικό για τις καύσεις, πρέπει να υπάρχει ώστε να εκδηλώνεται και να 
συντηρείται η πυρκαγιά. Απαντάται στον ατµοσφαιρικό αέρα. Αν µε οποιοδήποτε τρόπο επιτύχουµε την 
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διακοπή της επαφής του καιοµένου σώµατος µε ατµοσφαιρικό αέρα, θα δούµε την πυρκαγιά να σβήνει. Ο 
τρόπος αυτός ονοµάζεται και «κατάσβεση µε αποµόνωση ή αποπνιγµό». 
 
Η αποµόνωση επιτυγχάνεται µε την κάλυψη του καιγοµένου υλικού µε χώµα, άµµο, υγρά σκεπάσµατα, 
αφρό, κατασβεστικές σκόνες, κατασβεστικά αέρια (διοξείδιο του άνθρακα, HALON). 
 
Επίσης κατάσβεση πυρκαγιάς µπορεί να γίνει και µε δύο ακόµα τρόπους: 
 
α) Κατάσβεση µε διακοπή της φλόγας. 
 
Όπως έχουµε αναφέρει στα υγρά καύσιµα, αλλά και στα στερεά δεν καίγεται αυτή καθεαυτή η µάζα τους, 
αλλά οι παραγόµενοι ατµοί. Ανάλογα δε µε την ταχύτητα που παράγονται και διαφεύγουν από την µάζα οι 
ατµοί, οι φλόγες που προκαλούνται από την ανάφλεξή τους βρίσκονται σε µικρότερη ή µεγαλύτερη 
απόσταση από την επιφάνεια του υλικού. Το ίδιο συµβαίνει και µε την ανάφλεξη διαφευγόντων αερίων, όπου 
οι φλόγες εµφανίζονται σε κάποια απόσταση από το στόµιο διαφυγής. 
 
Αν µε απότοµη ενέργεια συµπαρασύρουµε και αποκόψουµε τις φλόγες, η πυρκαγιά θα σβήσει, αλλά πρέπει 
η ενέργειά µας αυτή να είναι γρήγορη και καθολική σ’ όλη την καιόµενη επιφάνεια, αλλιώς οι παραµένουσες 
φλόγες θα επαναναφλέξουν αµέσως τους ατµούς. 
 
Με αποκοπή φλόγας (φυσώντας) επιτυγχάνουµε το σβήσιµο αναµµένου κεριού, σπίρτου, λάµπας. 
 
Στην αρχή αυτή βασίζεται και η κατάσβεση πυρκαγιών σε πετρελαιοπηγές µε έκρηξη βοµβών στην 
επιφάνειά τους. Τα δηµιουργούµενα ωστικά κύµατα παρασύρουν ταχύτατα τις φλόγες και έτσι σβήνει η 
πυρκαγιά. 
 
β) ∆ιακοπή αλυσωτής αντίδρασης φλογών. 
 
Ουσιαστικά µία πυρκαγιά είναι χηµική ένωση ουσιών µε οξυγόνο. Οι ουσίες αυτές λόγω της θέρµανσής τους 
βρίσκονται σε ενεργό µορφή κατάλληλη για να αντιδράσουν µε το οξυγόνο και λέγονται ρίζες. Αν 
µπορέσουµε µε κάποιο τρόπο να δεσµεύσουµε αυτά τα ενεργά στοιχεία και να τα αδρανοποιήσουµε δεν θα 
µπορούν να αντιδράσουν µε το οξυγόνο και θα σταµατήσει η πυρκαγιά. 
 
Αυτό ακριβώς επιτυγχάνουµε µε τους αλογονοµένους υδρογονάνθρακες (HALONS), (οργανικές ενώσεις που 
περιέχουν αλογόνα π.χ. Cl, Br µε ξερές χηµικές σκόνες, υδρατµό, CO2, κλπ. 
 
Στην πράξη για να επιτύχουµε αποτελεσµατική και γρήγορη κατάσβεση, χρησιµοποιούµε συνδυασµό των 
προηγουµένων µεθόδων. 
 
 

1.5 Μέσα κατάσβεσης 
 
Είναι τα ακόλουθα: 
α) Νερό (H2O) 
β) Αφρός 
γ) ∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
δ) Αλογονοµένοι υδρογονάνθρακες (HALON 1301 ή 1211) 
ε) Ξηρά σκόνη 
στ) Άµµος, χώµα, σκεπάσµατα, κ.α. 
 

1.5.1 Νερό (H2O) 
Είναι το πιο εύχρηστο µέσο κατάσβεσης γιατί αφαιρεί µεγάλες ποσότητες θερµότητας από το καιόµενο υλικό 
και επιφέρει κατάσβεση λόγω ψύξης. Ακόµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για αποπνιγµό είτε υπό µορφή 
οµίχλης είτε υπό µορφή υδρατµού. 
 
Πρέπει να γίνεται ορθολογική χρήση του σε συνάρτηση µε την διεύθυνση και την ταχύτητα του ανέµου, την 
ένταση της πυρκαγιάς, την φύση του καιόµενου υλικού, κ.α. Η κατάλληλη χρήση του νερού, επιβάλλεται και 
για να µην προκαλούνται ζηµιές από το πλεόνασµα ή την αλόγιστη χρήση του. 
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1.5.2 Αφρός 
Είναι µίγµα νερού, αφρογόνου υλικού και αέρα. Τα συστατικά υλικά αναµειγνύονται κατά την στιγµή της 
χρήσης µέσα σε έναν ισχυρό αναδευτήρα. Μοιάζει µε παχύρρευστη σαπουνάδα. Ο αφρός ενεργεί µε δύο 
τρόπους: 
 

 Ως αποµονωτικό, καλύπτει την καιόµενη επιφάνεια και διακόπτει την επαφή της µε το οξυγόνο του αέρα. 
 Ως ψυκτικό, διότι αποτελείται κατά 95% από νερό. 

 
Ο αφρός χρησιµοποιείται συνήθως για την κατάσβεση πυρκαγιών που εκτείνονται σε οριζόντια επιφάνεια και 
κυρίως για υγρά καύσιµα (βενζίνη, πετρέλαιο, πίσσα, χρώµατα, λάδια, κ.α.). 
 

1.5.3 ∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
Είναι αέριο που δεν καίγεται ούτε συντηρεί την καύση και είναι βαρύτερο από τον αέρα. ∆εν είναι 
δηλητηριώδες, αλλά ασφυκτικό, όταν βρίσκεται σε µεγάλη αναλογία στον αέρα. Υγροποιείται εύκολα µε 
συµπίεση και στο εµπόριο φέρεται σε χαλύβδινες φιάλες µε πίεση 150 - 200 atm. 
 
Όταν ανοιχθεί η στρόφιγγα της φιάλης του CO2 περνά κατ’ ευθείαν από την υγρή κατάσταση στην στερεά 
(µετατρέπεται σε χιόνι) και λέγεται «ξηρός πάγος» (µε θερµοκρασία -78° C). 
 
Το CO2 δρα κατασβεστικά µε τρεις τρόπους: 
 

 Κάνει αποκοπή της φλόγας λόγω της µεγάλης ταχύτητας µε την οποία εξέρχεται από την φιάλη. 
 Ψύχει την καιόµενη επιφάνεια λόγω της πολύ χαµηλής θερµοκρασίας του. 
 Αποµονώνει την καιόµενη επιφάνεια επειδή ως βαρύτερο του αέρα κατακάθεται και διώχνει τον 
ατµοσφαιρικό αέρα. 

 
Επειδή το CO2 µετατρέπεται κατ’ ευθείαν από «ξηρό πάγο» σε αέρια µορφή, χωρίς να περάσει από την υγρή 
φάση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πυρκαγιές έργων τέχνης, καλλιτεχνικών θησαυρών και άλλων 
ευαίσθητων αντικειµένων, διότι δεν προκαλεί φθορές. Ακόµα επειδή το CO2 είναι κακός αγωγός του 
ηλεκτρισµού µπορεί να χρησιµοποιηθεί άφοβα σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισµό, ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, κ.α. Για να προσεγγισθούν οι χώροι όπου έχει γίνει προηγουµένως χρήση CO2 πρέπει ή να 
ανοιχτεί ή να γίνει προηγουµένως καλός αερισµός. 
 

1.5.4 Αλογονοµένοι υδρογονάνθρακες (HALON 1301 ή 1211) 
 
Είναι αέρια, άχρωµα και άοσµα. Κατασβένουν όλων των ειδών τις πυρκαγιές. 
 
Λειτουργούν κατασβεστικά είτε µε διακοπή της χηµικής αντίδρασης της καύσης και δέσµευση των 
«ελευθέρων ριζών». Ή µε αποµόνωση λόγω εκδίωξης του αέρα. Επειδή όµως περιέχουν αλογόνα (δηλ. 
φθόριο (F), χλώριο (Cl) και βρώµιο (Br), κατά την χρήση τους δηµιουργούνται ενώσεις οι οποίες 
καταστρέφουν το όζον (O3) της ατµόσφαιρας. Έτσι έχει αποφασισθεί να σταµατήσει η παραγωγή και η 
διακίνηση πυροσβεστήρων HALON και παρ’ όλο που θεωρείται από τα καλύτερα κατασβεστικά υλικά, τείνει 
να καταργηθεί και να αντικατασταθεί. 
 
Χρησιµοποιούνται και διάφορα άλλα υλικά, π.χ. INERGEN (έχει εφαρµοσθεί στο Αττικό Μετρό) που είναι 
µίγµα αδρανών αερίων: Αζώτου (N), Αργού (Ar), ∆ιοξειδίου του Άνθρακα (CO2) ή Αργόν (Ar), CEA 410 
(περφθοροβουτάνιο), COLD FIRE 302 (υγρό), FM 200 (επταφθοροπροπάνιο), ARGONITE ( 50% άζωτο – 
50% αργό), ANSULEX (υγρό) και άλλα. 
 

1.5.5 Νέα κατασβεστικά υλικά – Υποκατάστατα Halon 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα αποδεκτά κατασβεστικά µε την εµπορική ονοµασία τους, 
τη χηµική σύστασή τους, καθώς και το είδος χρήσης τους. 
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α/α ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ 

1. CEA - 410 C4F10 (περφθοροβουτάνιο) σε µόνιµα συστήµατα ολικής 
κατάκλισης 

2. CEA - 614 C6H14 σε φορητούς πυροσβεστήρες 
3.    FM - 200 C3HF7  1,1,1,2,3,3,3 

(επταφθοροπροπάνιο) 
 

σε µόνιµα συστήµατα ολικής 
κατάκλισης 
 

4.  ARGONITE * Ν2 (άζωτο)    50% 
* Αr (Αργό )     50% 

σε µόνιµα συστήµατα ολικής 
κατάκλισης 

5.  POLYFOAM Βασίζεται σε ΑFFF που παράγεται από την 
συνένωση υγρών,  αφρού  και αδρανών 
αερίων που αναµιγνύονται µε το νερό και τα 
οποία έχουν διαφο-ρετικό σηµείο βρασµού. 

Σε φορητούς πυροσβεστήρες 

6.  FUEL BUSTER  Αποτελείται από : 
*Το µετανατρίου -Κ- άλας   
  ανωτέρων οξέων -   αλκοολών. 
*Ανυδρεςανόργανες ύλες    
  (πυριτικά) ειδικώς επεξεργασθείσες. 
* Καρβοξυµέθυλο-   CELLOSE (CMC)  
εστεροποιηµένο.  
* Γαλακτοµατοποιητές µε  
  φωσφορική βάση.  

Σε φορητούς πυροσβεστήρες  

7.  ΙΝΕRGEN - 541 * Ν2 ( άζωτο )             52% 
* Αr  (αργόν  )            40% 
* CO2 (∆ιοξ.του ανθρ.) 8%             

σε µόνιµα συστήµατα ολικής 
κατάκλισης 

8.  COLD FIRE – 302  Μίγµα από Ιονικές και µη ιονικές  
επιφανειακά ενεργές   ουσίες ως 
αφροποιητικά µέσα. Παράγωγα κυτταρίνης 
ως κατασταλτικά του   πυρός.  Εκχυλίσµατα 
φυτών. 

Σε φορητούς πυροσβεστήρες 

9. PETROTECH Μίγµα διαφόρων επιφανειακών ενεργών 
µέσων µε βάση το νερό, όπου δεν υπάρχουν 
βαρέα µέταλλα, αλογονωµένοι υδρ/κες και 
οργανικοί διαλύτες.  

Σε φορητούς πυροσβεστήρες 

10. AEROSOL  
GENERATOR 

Μίγµα µε βάση το ανθρακικό 
κάλιο 

Σε µόνιµα συστήµατα 
και φορητούς πυρ/ρες 

 
 

1.5.6 Ξηρά σκόνη 
 
Είναι το πιο διαδεδοµένο υλικό για πυροσβεστήρες. Αποτελείται από διττανθρακικό νάτριο ή κάλιο µε 
προσµίξεις από διάφορα αδρανή υλικά. Εκτοξεύεται από πυροσβεστήρες (φορητούς ή τροχήλατους) και από 
ειδικά οχήµατα αεροδροµίων µε την βοήθεια προωθητικών αδρανών αερίων (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του 
άνθρακα). Είναι κατάλληλη για όλες τις κατηγορίες πυρκαγιών ακόµα και µε την παρουσία ρεύµατος 
αρκετών δεκάδων χιλιάδων Volts. 
 
Κατασβεστικά δρα: 
 

 Με αποκοπή της φλόγας λόγω της ορµής µε την οποία εκτοξεύεται. 
 Με αποπνιγµό αφ’ ενός επειδή διώχνει τον αέρα, αφ΄ ετέρου γιατί ως βαρύτερη επικάθεται στις καιόµενες 
επιφάνειες και τις αποµονώνει από την επαφή µε το οξυγόνο της ατµόσφαιρας, ακόµα δε εµποδίζει και 
την παραγωγή ατµών. 

 

1.5.7 Άµµος, χώµα, σκεπάσµατα, κ.α. 
Την αποστέρηση του οξυγόνου από µια καιόµενη επιφάνεια µπορούµε να την πετύχουµε και µε πρόχειρα 
µέσα, όπως: χώµα, άµµος, γύψος, τσιµέντο, ασβέστης σε σκόνη, µαρµαρόσκονη, διάφορα υφάσµατα και 
σκεπάσµατα ιδιαίτερα αν είναι βρεγµένα. Έτσι µπορούµε να σβήσουµε αποτελεσµατικά µικρές πυρκαγιές 
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όπως: χυµένα στο έδαφος παχύρρευστα υγρά καύσιµα (πίσσα, άσφαλτος) ξερά χόρτα, καλώδια στην 
επιφάνεια του δαπέδου κ.α. 
 
 

1.6 Κατηγορίες πυρκαγιών 
 
Οι πυρκαγιές, ανάλογα µε το υλικό που καίγεται, χωρίζονται σε τέσσαρες κατηγορίες: A, B, C, D. 
 
Α: Στερεών καυσίµων υλικών. Συνήθως οργανικής σύνθεσης (ξύλα, χαρτιά, άχυρα, ελαστικά, µερικά 
πλαστικά, κ.α.). 
B: Υγρών καυσίµων υλικών ή στερεών που υγροποιούνται κατά την καύση τους (αιθέρας, οινόπνευµα, 
βενζίνη, λάδια, λίπη, κερί, κ.α.). 
C: Αερίων καυσίµων υλικών (π.χ. µεθάνιο, προπάνιο, υδρογόνο, ασετιλίνη, κ.α.). 
D: Μετάλλων (π.χ. νάτριο, κάλιο, µαγνήσιο, τιτάνιο, κ.α.). 
E: Ηλεκτρικές πυρκαγιές. Στην βιβλιογραφία αναφέρεται και µια Πέµπτη κατηγορία η E, που είναι 
ουσιαστικά µία από τις παραπάνω περιπτώσεις αλλά µε την σηµαντική παρουσία ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 

1.6.1 Ειδικές πυρκαγιές 
Υπάρχουν µερικές πυρκαγιές που παρόλο δεν αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία θα τις αναφέρουµε πιο 
ειδικά για να δώσουµε έµφαση. 
 
α. Πυρκαγιές χηµικών προϊόντων 
 
Μπορούν να συµβούν σε χώρους χηµικών βιοµηχανιών ή κατά την αποθήκευση ή µεταφορά ορισµένων 
χηµικών υλών. Πολλές απ’ αυτές δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν µε τα κοινά κατασβεστικά υλικά και 
απαιτείται η συνδροµή ειδικών επιστηµόνων των επιχειρήσεων και της Πυροσβεστικής. 
 
β. Εκρηκτικές ύλες - Πυροτεχνήµατα 
 
Οι ύλες αυτές έχουν µέσα στην µάζα τους το απαραίτητο οξυγόνο. Επειδή η καύση είναι ακαριαία και γίνεται 
έκρηξη λόγω του µεγάλου όγκου αερίων που παράγονται είναι επικίνδυνο να αντιµετωπίζονται από µη 
εκπαιδευµένα άτοµα. Η µόνη καλή αντιµετώπιση είναι η πρόληψη. 
 
Απαγορεύεται η χρήση γυµνής φλόγας πλησίον τους, ή απότοµη κρούση και η πίεση καθώς και η έκθεση σε 
υψηλές θερµοκρασίες. Επιβάλλεται η αποθήκευσή τους µακριά από κατοικηµένες περιοχές και απαιτείται 
καλός αερισµός. 
 
γ. Εµπρηστικές βόµβες, χρησιµοποιούµενες σε πόλεµο (Μαγνησίου, θερµίτου, φωσφόρου, ναπάλµ). 
 
Είναι συνήθως µικρού βάρους γιαυτό µεταφέρονται κατά χιλιάδες από τα αεροπλάνα. 
 
Στις βόµβες θερµίτου και µαγνησίου η αναπτυσσόµενη θερµοκρασία είναι της τάξεως 2.500° C. Το νερό δεν 
ενδείκνυται γιατί διασπάται σε H2 και O2. Αλλά ούτε και τα άλλα κατασβεστικά υλικά γιατί οι βόµβες φέρουν 
στην µάζα τους το απαιτούµενο οξυγόνο. Επειδή κατά την καύση παράγονται και δηλητηριώδη αέρια, 
επιβάλλεται η αποµάκρυνση του πληθυσµού. Παράλληλα, αφήνονται να καούν υπό την επιτήρηση των 
πυροσβεστών που φορούν αναπνευστικές συσκευές και οι οποίοι προστατεύουν τα υπόλοιπα µη καιόµενα 
αντικείµενα. 
 
Ο φωσφόρος καίγεται στην συνήθη ατµοσφαιρική θερµοκρασία, όταν βρεθεί εκτεθειµένος στον 
ατµοσφαιρικό αέρα. Η επικάλυψη µε άµµο ή άλλα αδρανή υλικά επιφέρει κατάσβεση αλλά µόλις ξεσκεπαστεί 
ξαναναφλέγεται. Με νερό σβήνει αλλά αναφλέγεται πάλι µόλις στεγνώσει. Κατά την καύση παράγει και αυτός 
δηλητηριώδη αέρια. Η επαφή επίσης µε το σώµα προκαλεί οδυνηρά και δυσκολοθεράπευτα εγκαύµατα. 
 
Για να αντιµετωπισθεί πρέπει προσεκτικά να µεταφερθεί σε ανοιχτό χώρο και να αφεθεί να καεί 
διαβρεχόµενος ελαφρά. 
 
• Οι βόµβες Ναπάλµ είναι στερεοποιηµένα πετρελαιοειδή και αντιµετωπίζονται όπως και τα υγρά 
πετρελαιοειδή. 
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1.7 Πρόληψη πυρκαγιάς 
 
Η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας. ∆υστυχώς είναι γεγονός, ότι µας διακρίνει µία σχετική αδιαφορία 
στον τοµέα της πρόληψης γενικά. Πρέπει όµως να ξέρουµε ότι ΠΟΤΕ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Α∆ΙΑΦΟΡΟΥΜΕ για 
τον κίνδυνο της φωτιάς και ιδιαίτερα στους χώρους διαβίωσης και στους χώρους εργασίας µας. 
 
Α. Οι παρακάτω γενικές ενέργειες σε αυτούς τους χώρους αποτελούν εχθρό της εκδήλωσης πυρκαγιάς, 
άρα σοβαρά προληπτικά µέτρα: 
 
 • Η καθαριότητα των χώρων. 
 
 • Η απαγόρευση του καπνίσµατος ή των γυµνών φλογών κοντά σε εύφλεκτα υλικά και σε επικίνδυνους 
χώρους. 

 
 • Ο καλός αερισµός των χώρων. 
 
 • Η ρήψη των σκουπιδιών µέσα σε µεταλλικά δοχεία. 
 
 • Η τάξη και η καλή αποθήκευση όλων των ειδών µας. 
 
 • Η αναγραφή, σε πινακίδες, οδηγιών προλήψεως ή αντιµετώπισης πυρκαγιών ή άλλων έκτακτων 
συµβάντων. 

 
 
Β. Μερικές χρήσιµες οδηγίες: 
 
• Προσοχή! Μην πετάτε τα τσιγάρα αναµµένα. 
• Μην καπνίζετε ποτέ ξαπλωµένοι στο κρεβάτι. 
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά σε θερµαντικές συσκευές. 
• Επιβλέπετε τα παιδιά ώστε να µην παίζουν µε φωτιές - σπίρτα - αναπτήρες - πυροτεχνήµατα κλπ. 
• Μην γεµίζετε µε καύσιµα τις θερµάστρες ενώ λειτουργούν. 
• Αποφεύγετε την υπερχείλιση κατά το γέµισµα. 
• Αν στις θερµάστρες ή στο καλοριφέρ παρατηρηθεί πυρκαγιά κλείστε τον διακόπτη παροχής πετρελαίου. 
• Κάνετε συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
• Μην επισκευάζετε πρόχειρα τις ασφάλειες του ηλεκτρικού πίνακα. Αν καεί η ασφάλεια υπάρχει αιτία. 
Καλέστε τον ηλεκτρολόγο. 
• Τοποθετήστε στους ηλεκτρικούς πίνακες αυτόµατες ασφάλειες. 
• Να αποφεύγετε την υπερφόρτωση των ηλεκτρικών γραµµών. 
• Να µην λειτουργούν ηλεκτρικές συσκευές κατά την απουσία σας (φώτα, ψηστιέρα, κουζίνα, θερµάστρα, 
θερµοσίφωνας, σίδερο κ.α.). 
• Μην χρησιµοποιείτε καλώδια φθαρµένα, σπασµένα φις ή ελαττωµατικές ηλεκτρικές συσκευές. 
• Μην πιάνετε διακόπτες ή φις µε βρεγµένα χέρια. 
• Αν έχετε µικρά παιδιά, καλύψτε τις πρίζες µε ειδικά πλαστικά καπάκια. 
• Φροντίστε όλες οι ηλεκτρικές συσκευές να γειώνονται (3 καλώδια). 
• Μην αφήνετε µικρά παιδιά µόνα και κλειδωµένα στο σπίτι. 
• Κατά τον καθαρισµό ενδυµασιών µε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά να µην υπάρχει κοντά γυµνό φως ή 
φλόγα. 
• Κατά την αντικατάσταση φιαλών υγραερίου να ελέγχετε τις συνδέσεις για διαρροή. 
• Σε περίπτωση διαρροής υγραερίου ή φωταερίου, κλείστε στην στρόφιγγα παροχής, αποφύγετε σπινθήρα ή 
φλόγα και αερίστε καλά τον χώρο. 
 

1.8 Ειδοποίηση Π.Υ – Πρώτες Βοήθειες 
 
Το πιο σηµαντικό στάδιο µιας πυρκαγιάς είναι τα πρώτα λεπτά της εκδήλωσής της. Η πείρα έχει διδάξει ότι η 
κατάσβεση µιας πυρκαγιάς επιτυγχάνεται 
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- Το πρώτο λεπτό µε ένα ποτήρι νερό. 
- Το δεύτερο λεπτό µε ένα κουβά νερό. 
- Το τρίτο λεπτό µε έναν τόνο νερό 
- Μετά ... ας κάνει ο καθένας ότι µπορεί. 
 
Εποµένως  είναι αποφασιστικής σηµασίας η έγκαιρη άφιξη της Πυροσβεστικής, που εξαρτάται από 
ορισµένους παράγοντες. 
 
- Πρώτος και βασικός παράγοντας είναι η άµεση ειδοποίηση του Κέντρου Άµεσης Επέµβασης (Κ.Α.Ε.) του 
Πυροσβεστικού Σώµατος (199) πριν η πυρκαγιά πάρει διαστάσεις. 
- Ο δεύτερος παράγοντας είναι η σωστή και πλήρης αναγγελία των στοιχείων που δίνει το άτοµο που 
ειδοποιεί την Πυροσβεστική. 
- Ο τρίτος παράγοντας είναι η ευχέρεια µε την οποία θα κινηθούν τα οχήµατα της Πυροσβεστικής κατά την 
διαδροµή τους. 
 
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αγρυπνά όλο το 24ωρο. Με την κλήση του σταθµού για οποιοδήποτε συµβάν, 
µέσα σε 30 - 40 δευτερόλεπτα φεύγουν τουλάχιστον δύο πυροσβεστικά οχήµατα. Καθ’ οδόν δίνονται στο 
πλήρωµα στοιχεία, είτε µέσω ασυρµάτου, είτε µέσω συσκευών τηλεµετάδοσης (FAX) των αυτοκινήτων, από 
το Επιχειρησιακό Κέντρο όπου υπάρχει κεντρικός υπολογιστής µε πληροφορίες σχετικές µε τα καιόµενα 
υλικά, αν πρόκειται για βιοµηχανίες, αποθήκες ή άλλες επιχειρήσεις, για τον τρόπο προσέγγισης, τρόπο 
επέµβασης, προφυλάξεις, επικίνδυνες γειτνιάσεις, πλησιέστερους πυροσβεστικούς κρουνούς.  
 
Ο χρόνος άφιξης εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα κινηθούν τα οχήµατα. Αυτό εξαρτάται από την 
συµµόρφωση των οδηγών, την παραχώρηση προτεραιότητας, την µε κάθε τρόπο διευκόλυνση όταν ακούν 
σειρήνα. 
 
Στον τόπο του συµβάντος οι ενέργειες που γίνονται έχουν την εξής αυστηρή σειρά προτεραιότητας: 
 
1ον ∆ιάσωση κινδυνευόντων ή εγκλωβισθέντων ατόµων. 
2ον Προστασία παρακείµενων περιουσιών που δεν έχουν προσβληθεί από την πυρκαγιά. 
3ον ∆ιάσωση όσον το δυνατόν µεγαλύτερου τµήµατος από τα ήδη καιόµενα αγαθά. 
 
Σηµαντική δυσκολία στην ευελιξία και στην εύκολη επικοινωνία, στον τόπο του συµβάντος αποτελεί το κοινό 
των περιέργων, οι οποίοι όχι µόνο δυσκολεύουν το έργο της Πυροσβεστικής, αλλά κινδυνεύουν να 
τραυµατισθούν σοβαρά από πιθανή πτώση σοβάδων, τζαµιών, από πιθανή έκρηξη φιαλών υγραερίου ή 
άλλων εκρηκτικών. 
 
Επιβάλλεται, λοιπόν, η συµµόρφωση µε τις οδηγίες της Πυροσβεστικής ή της Αστυνοµίας και η 
αποµάκρυνση από τους χώρους όπου έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά ή άλλο ατύχηµα. 
 
Γενικά οι ενέργειες που πρέπει να κάνετε µόλις αντιληφθείτε  φωτιά στον χώρο σας είναι: 
 
1. ∆ιατηρείστε την ψυχραιµία σας και προσπαθήστε να την σβήσετε στην έναρξη της, διότι τότε είναι σχετικά 
εύκολο. 
 
2. Εάν δεν καταφέρετε να την σβήσετε καλέστε αµέσως την Άµεση Επέµβαση της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας στον αριθµό 199, δίνοντας ψύχραιµα, αργά και καθαρά τα ακριβή σας στοιχεία, δηλαδή: 
- οδό 
- αριθµό 
- συνοικία 
- χαρακτηριστικά σηµεία που γειτνιάζουν µε το κτίριο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά (πλατεία, σχολείο, 
δηµόσιο κτίριο, κ.α.). 
- όροφο 
- τι καίγεται 
- αν υπάρχουν άτοµα που κινδυνεύουν κλπ. 
 
∆ίνετε το όνοµά σας και το τηλέφωνό σας για πιθανή επαλήθευση (περίπτωση φάρσας). 
 
3. Βγείτε και αποµακρυνθείτε από τον καιόµενο χώρο κλείνοντας, αλλά όχι κλειδώνοντας, πόρτες και 
παράθυρα ώστε να περιορισθεί ο εισερχόµενος φρέσκος αέρας και επιβραδυνθεί η καύση. Αν η πυρκαγιά 
εξαπλώνεται γρήγορα, πρώτα βγαίνετε από τον καιόµενο χώρο, για να µην εγκλωβισθείτε και στην συνέχεια 
τηλεφωνείτε αµέσως στο 199 από γείτονα. 
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4. Περιµένετε τα πυροσβεστικά οχήµατα και ενηµερώστε τον επικεφαλής για ότι έχει πέσει στην αντίληψή 
σας ή για ότι άλλο σας ρωτήσει. 
 
Αν όµως εγκλωβισθείτε από την φωτιά µην χάσετε την ψυχραιµία σας: 
 
1. Κλείστε την πόρτα και τα παράθυρα του δωµατίου και χρησιµοποιείστε βρεγµένα σεντόνια ή άλλα υλικά 
για να σφραγίσετε τις χαραµάδες. 
 
2. Πηγαίνετε σ΄ ένα παράθυρο και προσπαθήστε να προκαλέσετε την προσοχή των διερχοµένων ή γειτόνων 
καλώντας τους σε βοήθεια. 
 
3. Αν το δωµάτιο γεµίσει καπνούς, σκύψτε έξω από το παράθυρο, εκτός εάν από τον κάτω όροφο βγαίνουν 
φλόγες. Σ’ αυτή την περίπτωση ξαπλώστε στο πάτωµα, µακριά από τις φλόγες, ώσπου να ακούσετε την 
Πυροσβεστική. 
 
Αν είστε αναγκασµένος να διαφύγετε πριν φθάσει η Π.Υ. φτιάξτε ένα είδος σχοινιού, δένοντας σεντόνια ή 
άλλα σκεπάσµατα, δέστε την µία άκρη σ’ ένα σταθερό σηµείο ή σε βαρύ έπιπλο και προσπαθήστε να 
κατεβείτε ή να µετακινηθείτε σε σηµείο που να µπορεί να σας διασώσει η Πυροσβεστική, µακριά από 
ηλεκτροφόρα καλώδια. 
 
 

2 Ενεργητική και Παθητική Πυροπροστασία 
 

2.1 Απαιτήσεις Παθητικής Πυροπροστασίας: 
 
α.  Οδεύσεις διαφυγής (τρόποι και µέσα διαφυγής από το κτίριο προς ασφαλή χώρο εκτός του κτιρίου) 
β.  ∆είκτης πυραντίστασης (ικανοποιητική αντίσταση στη διάδοση των φλογών των υλικών που 
χρησιµοποιούνται σε τοίχους και οροφές, ώστε όταν καίγονται να εµφανίζουν περιορισµένο ρυθµό 
απελευθέρωσης θερµότητας) 
γ. Πυροδιαµερίσµατα (διαµερισµατοποίηση του κτιρίου ώστε να αποτρέπεται η εσωτερική διάδοση της 
πυρκαγιάς). 
 
 

2.2 Μέτρα Ενεργητικής Πυροπροστασίας 
 
Ως µέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας ορίζεται το σύνολο των µέτρων µε τα οποία εξασφαλίζεται η έγκαιρη 
αυτόµατη ανίχνευση και ο εντοπισµός των σηµείων όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η σήµανση συναγερµού 
καθώς και η αυτόµατη ή χειροκίνητη κατάσβεση. Συνοπτικά τα µέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας µπορεί 
να είναι µερικά ή όλα τα παρακάτω: 
 
α.  Σύστηµα ανίχνευσης και έγκαιρης ειδοποίησης. Περιλαµβάνει: 
 

• Αυτόµατη πυρανίχνευση (ανιχνευτές, πίνακα πυρανίχνευσης, καλωδιώσεις) 
• Σήµανση συναγερµού  

 σειρήνες για ηχητική ειδοποίηση 
 φλας για οπτική ειδοποίηση 
 µέσα ενεργοποίησης του συστήµατος όπως κοµβία χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς και 
όργανα διαπιστώσεως λειτουργίας αυτόµατων συστηµάτων πυρόσβεσης 

 διακόπτης ροής νερού σε υδροδοτικό δίκτυο µε πυροσβεστικές φωλιές ή σε δίκτυο sprinkler 
 όργανα ενδείξεως αντλιών πυρόσβεσης 
 όργανα ενδείξεως λειτουργίας συστηµάτων CO2, Inergen κλπ) 

• Αυτόµατη ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
 
β.  Συστήµατα πυρόσβεσης / κατάσβεσης. Τέτοια συστήµατα είναι: 
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• Αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού ύδατος (Sprinkler) το οποίο διακρίνεται σε: υγρού τύπου (wet), 
ξηρού τύπου (dry), προενέργειας (preaction), ολικής κατάκλισης (deluge) και µικτό. 

• Αυτόµατο σύστηµα ψεκασµού σταγονιδίων (water spray) ή οµίχλης (fog) 
• Αυτόµατο σύστηµα κατάκλισης µε αφρό (foam) 
• Αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης µε αέρια (CO2, αλογονοµένους υδρογονάνθρακες / HALON, αδρανή 

αέρια / Inergen, Argonite κλπ) 
• Αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης µε ξηρές σκόνες 
• Υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικές φωλιές) – χειροκίνητο 
• Φορητοί πυροσβεστήρες και άλλα µέσα (αντιπυρικές κουβέρτες, άµµος, κλπ) 

 
γ.  Συστήµατα εξαερισµού καπνού από πυρκαγιά. Ενεργοποιούνται αυτόµατα µε την πρώτη εµφάνιση της 
πυρκαγιάς. 
 
δ.  Σήµανση οδεύσεων διαφυγής – Φωτισµός ασφάλειας (δεν αποτελεί αντικείµενο της ενεργητικής 
πυροπροστασίας αλλά µπαίνει στα σχέδια που κατατίθενται στη πυροσβεστική για την άδεια). 
 

2.3 Οφέλη από εφαρµογή µέτρων Ενεργητικής Πυροπροστασίας 
 
Με την υιοθέτηση ενεργητικών µέτρων πυροπροστασίας προκύπτουν εναλλακτικές λύσεις και µεγαλύτερη 
ευελιξία κατά το σχεδιασµό ενός κτιρίου. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα επίδρασης των ενεργητικών µέτρων 
πυροπροστασίας στις απαιτήσεις του Κανονισµού Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.∆. 71/88) είναι τα 
παρακάτω: 
 

• Αύξηση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής  (π.χ. σε ξενοδοχεία) όταν προβλέπεται αυτόµατο 
σύστηµα πυρανίχνευσης (Α2, παράγρ.2.2.1. και Α6, παράγρ. 2.1.3.) 

• Αύξηση επιτρεπόµενου µέγιστου µεγέθους πυροδιαµερίσµατος (π.χ. σε κτίρια γραφείων) όταν 
προβλέπονται sprinkler (A8, παράγρ. 3.2.) 

• Μείωση των ελάχιστων επιτρεπόµενων δεικτών πυραντίστασης των φερόντων δοµικών στοιχείων 
και των στοιχείων του περιβλήµατος των πυροδιαµερισµάτων (π.χ. σε κτίρια γραφείων) όταν 
προβλέπεται αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης (Α8, παράγρ. 3.1.) 

• Παράλειψη δοµικών στοιχείων µε δεδοµένο δείκτη πυραντίστασης, που κανονικά θα έπρεπε να 
περιβάλλουν σκάλες, ράµπες, ανελκυστήρες, φωταγωγούς, αεραγωγούς κ.λ.π. σε κτίρια δύο ή τριών 
ορόφων, όταν αυτά διαθέτουν αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης. 

• Παράλειψη των δοκιµών στοιχείων της παραπάνω παραγράφου προκειµένου περί κυλιόµενων 
κλιµάκων, όταν τα ανοίγµατα των δαπέδων (λόγω κυλιόµενων κλιµάκων) προστατεύονται από 
αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης µε νερό ή από αυτοκλειόµενο σκέπαστρο (Α3, παράγρ. 3.2.9) 

 

2.4 Νοµοθεσία Πυροπροστασίας 
 
• Π.∆. 71/88 (ΦΕΚ 32 Α΄ / 17.2.1988) ‘Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων’. 

Μέρος Α:  Καλύπτει τα νέα κτίρια των οποίων η ταξινόµηση γίνεται σύµφωνα µε τη χρήση τους 
εννέα κατηορίες. 
Μέρος Β:  Καλύπτει τα υφιστάµενα ξενοδοχεία (κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του Π.∆. 71/88). 

• ΚΥΑ 5905/Φ15/839/1995 (ΦΕΚ 611 Β΄ / 12.7.1995) ‘Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις 
βιοµηχανικές  - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και 
εκρηκτικών υλών’. Τα κύρια σηµεία είναι: 

 Γίνεται κατάταξη των διαφόρων βιοµηχανιών – βιοτεχνιών και αποθηκών σε κατηγορίες, 
σύµφωνα µε τη παραγωγική διαδικασία και το είδος των πρώτων υλών και προϊόντων, από 
άποψη κινδύνου πυργαγιάς. 

 Οι νέες εγκαταστάσεις υποχρεούνται να λαµβάνουν τα παθητικά µέτρα που προβλέπονται για 
την κατηγορία για την κατηγορία τους από το Π.∆. 71/88, ενώ σε όλες (υφιστάµενες και νέες), 
και πάλι ανάλογα µε την κατηγορία, επιβάλλονται µέτρα πρόληψης και καταστολής της 
πυρκαγιάς. 

 Σε ορισµένες περιπτώσεις, επιβάλλονται από την ΚΥΑ 5905 ορισµένα παθητικά µέτρα όπως 
πυροδιαµερισµατοποίηση λίαν επικίνδυνων χώρων ακόµα και σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις. 

 Συνιστάται η συγκρότηση οµάδων πυροπροστασίας σε κάθε επιχείρηση και προτείνονται 
διαδικασίες λειτουργίας και εκπαίδευσής των. 
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• Π.∆. 6/96 (ΦΕΚ 150Β της 13.3.96) ‘Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες’. 
• Π.∆. 3/81 ‘Λήψη βασικών µέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκέντρωσης κοινού’. 
• Π.∆. 3α/81 ‘ Περί τροποποιήσεως της υπ’ αριθµόν 3/19.1.1981 Πυροσβεστικής ∆ιατάξεως περί 

λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκέντρωσης κοινού’. 
• Π.∆. 36/95 ‘Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της υπ’ αριθµόν 3/1981 Πυροσβεστικής 

∆ιατάξεως περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκέντρωσης κοινού’. 
 

3 Οµάδες Πυροπροστασίας επιχειρήσεων 
 

3.1 Συγκρότηση οµάδων πυροπροστασίας 
 

α) Ανάλογα µε την έκταση της επιχείρησης και τις ειδικές συνθήκες αυτής καθορίζεται το προσωπικό 
πυροπροστασίας. 
β) Στην οµάδα πυροπροστασίας καλείται και συµµετέχει οποιοσδήποτε εργαζόµενος στην επιχείρηση. 
γ) Η σύνθεση της οµάδας πυροπροστασίας αποτελείται από υποοµάδες, κάθε µία από τις οποίες 
περιλαµβάνει 3-10 άνδρες και εξαρτάται κυρίως από σταθερούς συντελεστές όπως: 

 Το µέγεθος της επιχείρησης. 
 Τους κινδύνους πυρκαγιάς λόγω της φύσης των κατεργασιών - εργασιών της επιχείρησης. 
 Τον κίνδυνο πυρκαγιάς από έξω. 
 Την αναµενόµενη από έξω βοήθεια π.χ. άλλο συγκρότηµα της επιχείρησης ή την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 

δ) Η οµάδα πυροπροστασίας πρέπει να περιλαµβάνει: 
 Άνδρες αρτιµελείς, άριστης σωµατικής και πνευµατικής κατάστασης. 
 ∆ιαθέσιµους για την πυροπροστασία σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας και κυρίως σύµφωνα µε 
την απασχόλησή τους. 

 Πειθαρχικούς και δυναµένους να ενστερνισθούν το απαραίτητο οµαδικό πνεύµα. 
ε) Στην επιχείρηση, όπου εργάζονται περισσότερες της µιας βάρδιας, η οµάδα πυροπροστασίας πρέπει να 
καλύπτει όλες τις βάρδιες. 
στ) Αρχηγός οµάδας πυροπροστασίας ορίζεται ο πλέον κατάλληλος από το προσωπικό (π.χ. 
προϋπηρετήσας αξιωµατικός στο Πυροσβεστικό Σώµα, Μηχανικός ή Υποµηχανικός ή Χηµικός).  Όλα τα 
µέλη πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των εγκαταστάσεων και επί πλέον των υφισταµένων κινδύνων σ' αυτές. 
ζ) Η επιλογή των µελών της οµάδας πυροπροστασίας ενεργείται από τον Αρχηγό πυροπροστασίας µε την 
έγκριση του ∆ιευθυντή της επιχείρησης. 
 

3.2 Εκπαίδευση οµάδας πυροπροστασίας 
 
α) Στελέχη και λοιπά µέλη της οµάδας πυροπροστασίας εκπαιδεύονται στην πρόληψη και αντιµετώπιση 
πυρκαγιών και συναφών καταστάσεων, αρχικά από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
β) Η εκπαίδευση αφορά: 

 Στη χρήση των διατιθεµένων πυροσβεστικών µέσων. 
 Στη πρόληψη της πυρκαγιάς ή άλλων συναφών κινδύνων. 
 Στην έγκαιρη σήµανση συναγερµού και αντιµετώπιση της πυρκαγιάς. 
 Στη τεχνική αντιµετώπισης των πυρκαγιών ή την πρόληψη αυτών. 

γ) Πέρα από την αρχική εκπαίδευση ενεργούνται συµπληρωµατικές αυτοδύναµες εκπαιδεύσεις και ασκήσεις 
στη χρήση των διατιθεµένων πυροσβεστικών µέσων, τουλάχιστο ανά τρίµηνο.  Σ' αυτές συνιστάται να 
συµµετέχουν εκ περιτροπής και εργαζόµενοι που δεν είναι µέλη της οµάδας πυροπροστασίας. 
δ) Όλοι οι εργαζόµενοι να εκπαιδεύονται στη χρήση των πυροσβεστήρων, υδροδοτικού πυροσβεστικού 
δικτύου ή δικτύου αφρού, συστηµάτων κατάσβεσης µε σκόνη ή διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και γενικά των 
µέσων πυροπροστασίας και να διδάσκονται πως πρέπει να ενεργήσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης 
συναφούς κατάστασης ανάγκης.  Με επιλογή κατάλληλων προσώπων µεταξύ των ασχολουµένων σε κάθε 
τµήµα ανατίθεται σ' αυτούς η  πραγµατοποίηση εργασιών ή χειρισµών που απαιτούνται για την µείωση των 
κινδύνων και των ζηµιών σε περίπτωση ανάγκης, όπως π.χ. η αποµάκρυνση πολύτιµων ή επικίνδυνων 
στοιχείων, η διακοπή κατεργασιών, κίνησης µηχανηµάτων, ρεύµατος, πινάκων και άλλων. 
ε) Τόσο η εκπαίδευση όσο και οι ασκήσεις ενεργούνται βάσει προγράµµατος.  Η πιστή εφαρµογή του 
προγράµµατος είναι στοιχείο βασικό.  Το πρόγραµµα περιλαµβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση 
πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών. 
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στ) Συνιστώνται έκτακτοι συναγερµοί για την διατήρηση - δοκιµασία της ετοιµότητας, σε διάστηµα όχι 
µεγαλύτερο του 3µηνου.  Ειδικώς σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, οι οποίες απασχολούν 
περισσότερες της µιας φυλακές οι ασκήσεις και συναγερµοί πρέπει να γίνονται σε όλες τις συνθήκες 
(νυκτερινές, παγετοί κ.λπ.). 
ζ) Η οµάδα πυροπροστασίας µιας επιχείρησης για να αποδώσει αποτελεσµατικά πρέπει κατ' αρχήν να έχει 
την υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης της επιχείρησης, η οποία πρέπει να αναγνωρίζει και έµπρακτα την ζωτική 
θέση της στην καθηµερινή λειτουργία της επιχείρησης.  Για την λειτουργία της οµάδας απαιτείται κατάλληλος 
εξοπλισµός, επίσης για την εκπαίδευση και την πραγµατοποίηση άσκησης χρειάζεται χρόνος, ο οποίος 
προφανώς θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον προγραµµατισµένο, για παραγωγή - συντήρηση ή άλλη κύρια 
απασχόληση των µελών της οµάδας, χρόνο. 
 
Σηµ. Όλα τα παραπάνω υπόκεινται σε έγκριση η οποία πρέπει και να παραχωρείται µε προθυµία.  Σχετικά 
υπενθυµίζεται ότι η ∆ιεύθυνση είναι η πρώτη υπεύθυνη για την πυροπροστασία της επιχείρησης.  Συνεπώς 
η ανάπτυξη της παραπάνω οµάδας είναι ένα καλό βήµα για την επίτευξη της επιθυµητής πυροπροστασίας.  
Η ∆ιεύθυνση επίσης συνήθως έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει αποτελεσµατικά τα µέλη της οµάδας 
πυροπροστασίας προς την κατεύθυνση της δραστηριοποίησής της για την πυροπροστασία των 
εγκαταστάσεων. 
 

3.3 Καθήκοντα και υποχρεώσεις Αρχηγού πυροπροστασίας 
 
α) Είναι συνυπεύθυνος µαζί µε το ∆ιευθυντή της επιχείρησης για κάθε παράλειψη, αµέλεια ή αδιαφορία για 
τη λήψη και εφαρµογή όλων των προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και µέσων πυροπροστασίας που 
αναφέρονται στη µελέτη καθώς και των λοιπών υποχρεώσεών τους. 
β) Τηρεί πλήρη φάκελλο πυροπροστασίας. 
γ) Ορίζει τα όρια δράσης της κάθε υποοµάδας πυροπροστασίας καθώς και τα τυχόν ειδικά καθήκοντα µελών 
της οµάδας ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συναφούς συµβάντος ν' αποφευχθεί η σύγχυση και η 
αταξία µεταξύ των µελών. 
δ) Καταρτίζει τα προγράµµατα εκπαίδευσης και ασκήσεων και σηµαίνει τους έκτακτους συναγερµούς ύστερα 
από προηγούµενη συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή της επιχείρησης. 
ε) Μεριµνά για την καλή συντήρηση των µέσων πυροπροστασίας, επιθεωρώντας αυτά ώστε να είναι 
πάντοτε κατάλληλα για χρησιµοποίηση σύµφωνα µε τις εθνικές ή ξένες προδιαγραφές. 
στ) Προέρχεται τακτικά στην επιθεώρηση των χώρων για την ευταξία και καθαριότητα αυτών και δίνει τις 
απαραίτητες οδηγίες. 
ζ) Σε περίπτωση ανάγκης συµβουλεύεται την οικεία Π.Υ. σε θέµατα πυροπροστασίας, εκπαίδευσης κ.λπ. 
η) Σε περίπτωση άσκησης προσκαλεί να παρίσταται και αξιωµατικός της οικείας Π.Υ. 
θ) Προέρχεται στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού πυροπροστασίας και των λοιπών 
εργαζοµένων στην επιχείρηση. 
ι) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµµατός του αναπληρώνεται από τον Υπαρχηγό. 
ια) Εισηγείται έγκαιρα στη ∆ιεύθυνση της επιχείρησης την αντικατάσταση των ακατάλληλων πυροσβεστικών 
µέσων ή τη συµπλήρωσή τους. 
ιβ) Παίρνει κάθε άλλο προληπτικό µέτρο κατά της πυρκαγιάς, ανάλογα µε τις συνθήκες που δηµιουργούνται 
κάθε φορά, για εξάλειψη ή µείωση των προϋποθέσεων δηµιουργίας πυρκαγιάς ή συναφούς κατάστασης. 
ιγ) Αναρτά διάγραµµα σύνθεσης της οµάδας πυροπροστασίας. 
ιδ) Τηρεί υποχρεωτικά βιβλίο επιθεωρήσεων στο οποίο καταχωρούνται οι διαπιστούµενες απ' αυτόν 
ελλείψεις, παραλείψεις ή άλλες συνθήκες που µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές ή άλλες δυσµενείς 
καταστάσεις και ενηµερώνει τον ∆ιευθυντή της επιχείρησης, ο οποίος λαµβάνει γνώση ενυπόγραφα. 
ιε) Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ανεξάρτητα από το µέγεθός της, υποχρεούται στην κλήση της οικείας Π.Υ. 
 

3.4 Καθήκοντα και υποχρεώσεις Υπαρχηγού πυροπροστασίας 
 
α) Είναι άµεσος συνεργάτης του Αρχηγού πυροπροστασίας και βοηθά αυτόν σύµφωνα µε τις εντολές του. 
β) Αναπληρώνει τον Αρχηγό πυροπροστασίας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµµατος αυτού και 
περιβάλλεται µε τα ίδια καθήκοντα και υποχρεώσεις. 
 

3.5 Καθήκοντα µελών οµάδας πυροπροστασίας 
 
α) Γενικά 
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1. Στελέχη και προσωπικό κάθε επιχείρησης παράλληλα µε τα λοιπά καθήκοντά τους, πρέπει να µεριµνούν 
και για τις ανάγκες πυροπροστασίας της επιχείρησης, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες συντήρησης των 
συστηµάτων πυροπροστασίας και να εξασφαλίζουν τις βασικές ανάγκες από πλευράς καταπολέµησης  
πυρκαγιάς. 
 
2. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις η πυρκαγιά δεν είναι τυχαίο γεγονός που µπορεί να συγχωρηθεί.  Ο 
νόµος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για περιπτώσεις πυρκαγιών, παραλείψεων κ.λπ.  Οι περισσότερες 
περιπτώσεις πυρκαγιών προκαλλούνται γιατί παραµελούνται ή παραγνωρίζονται γνωστά αίτια αναφλέξεων 
και τις ζηµιές που πρόκειται να δηµιουργηθούν απ' αυτές. 
 
3. Σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν ενέργειες που επιβάλλεται να γίνονται είτε για την πρόληψη είτε για την 
αντιµετώπιση πυρκαγιών και συναφών κινδύνων όπως π.χ.  
• Ο σωστός χειρισµός των φορητών ή µονίµων µέσων πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες συστήµατα 

κατάσβεσης, συστήµατα πυρανίχνευσης κ.λπ.). 
• Η τακτική περιοδική συντήρηση θερµικών ή ηλεκτρικών δικτύων, συσκευών ή µηχανηµάτων. 
• Η κατασκευή πυροφραγµών κατά µήκος οδεύσεων καλωδίων και σωληνώσεων και γενικά µεταξύ 

χώρων. 
• Η διατήρηση ελεύθερων διαδρόµων διαφυγής προς εξόδους κινδύνου καθώς και προσπέλασης για 

παραλαβή των µέσων πυρόσβεσης. 
• Η κατάστρωση σχεδίου και δοκιµής εκκένωσης των χώρων. 
• Η κυκλοφορία µέσα στην επιχείρηση και γύρω από αυτή κατά τη διάρκεια καταστάσεων ανάγκης. 
• Η εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις ανάγκης. 
 
4. Άσχετα µε τη θέση εργασίας και βαθµό κάθε εργαζόµενος πρέπει να µεριµνά για την πρόληψη - 
αντιµετώπιση πυρκαγιών στην περιοχή αρµοδιότητάς του, δηλαδή στη θέση εργασίας του και γύρω απ' 
αυτή.  Ο ποινικός κώδικας προβλέπει ότι η πρόληψη και η αντιµετώπιση των πυρκαγιών είναι µέριµνα όλων 
ανεξάρτητα από τη θέση, τον βαθµό κ.λπ. 
 
5. Την ατοµική προσπάθεια πυρόσβεσης των εργαζοµένων στο τµήµα που κινδυνεύει, σπεύδει και ενισχύει 
η υποοµάδα πυροπροστασίας του οικείου τµήµατος, η οποία θα ενισχύεται εφόσον υπάρχει ανάγκη και από 
υποοµάδες άλλων τµηµάτων.  Οι υποοµάδες πυροπροστασίας κατά την αντιµετώπιση πυρκαγιών 
υποχρεούνται κατ' αρχάς στην παράλληλη ενέργεια της διάσωσης ατόµων που κινδυνεύουν και µεριµνούν 
για την πρόληψη ή την σηµαντική µείωση των ζηµιών από την πυρκαγιά.   Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η 
παραγωγικότητα αλλά και η ζωή της επιχείρησης, η οποία όπως συνέχεια διαπιστώνεται κινδυνεύει σοβαρά 
από την πυρκαγιά, τους καπνούς και τα νερά και σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα τείνουν να 
καταστρέψουν τεράστιες επενδύσεις, να αφήσουν χωρίς εργασία το προσωπικό, αλλά και να προκαλέσουν 
σηµαντικές επιβαρύνσεις στο κοινωνικό σύνολο. 
 
β) Ειδικά τα µέλη της οµάδας πυροπροστασίας: 
 
1. Παρακολουθούν την εκπαίδευση που προβλέπεται από το πρόγραµµα και συµµετέχουν στις ασκήσεις. 
2. Σε περίπτωση πυρκαγιάς επεµβαίνουν αµέσως για καταστολή της σύµφωνα µε τα καθορισµένα ειδικά 
καθήκοντα καθενός. 
3. Οφείλουν να γνωρίζουν τις θέσεις των πυροσβεστικών µέσων, τη χρήση τους, τη θέση των πινάκων 
ηλεκτρικού ρεύµατος, τη θέση του κοµβίου συναγερµού και τους αριθµούς τηλεφώνων της οικείας Π.Υ. 
4. Εκτελούν µε προθυµία τις εντολές του Αρχηγού και Υπαρχηγού πυροπροστασίας. 
5. Υποχρεούνται να γνωρίζουν τους χώρους από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και τα πιθανά αίτια 
έκρηξης ή συναφών καταστάσεων. 
6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συµβάντος υποχρεούνται στην άµεση σήµανση συναγερµού και στην 
ειδοποίηση της Π.Υ. 
7. Αναφέρουν στον Αρχηγό ή Υπαρχηγό Πυροπροστασίας οποιαδήποτε βλάβη ή ανωµαλία στην λειτουργία 
των µέσων πυρόσβεσης ή δηµιουργία συνθηκών πρόκλησης πυρκαγιών. 
8. Γνωρίζουν καλά όλους τους χώρους του τοµέα τους και τις εξόδους κινδύνου και προβαίνουν στη 
διάσωση των ατόµων, που κινδυνεύουν, σε συντρέχουσες περιπτώσεις. 
 

3.6 Προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας 
 
1. ΕΛΕΓΞΑΤΕ ώστε ο χώρος του εργοστασίου να είναι συνεχώς καθαρός. 
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2.  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΑΤΕ τις εύφλεκτες ύλες και εύφλεκτα υγρά από φλόγες, σπινθήρες και γενικά εστίες 
θέρµανσης. 

 
3.  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΑΤΕ ή ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΑΤΕ κατάλληλα τις ύλες τις υποκείµενες σε ανάφλεξη. 
 
4.  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΑΤΕ από τις αποθήκες, διαδρόµους κ.λπ. χώρους όλα τα άχρηστα εύφλεκτα υλικά. 
 
5.  ∆ΙΑΤΗΡΗΣΑΤΕ ελεύθερους τους διαδρόµους διαφυγής προς εξόδους κινδύνου και  προσπέλασης για 

παραλαβή των µέσων πυρόσβεσης. 
 
6. ∆ΙΑΚΟΨΑΤΕ το ηλεκτρικό ρεύµα κατά τις µη εργάσιµες ώρες. 
 
7.  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΑΤΕ µετά την παύση εργασίας όλους τους χώρους ευθύνης σας για ανακάλυψη και 

εξουδετέρωση τυχόν προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς. 
 
8.  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ τις φιάλες υγραερίου σε υπόγειους χώρους. Η αποθήκευσή τους και η χρήση τους να 

γίνεται σε καλά αεριζόµενους χώρους. 
 
9.  ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΕ σχολαστικά τις φιάλες υγραερίου, του ελαστικού σωλήνα και των λοιπών εξαρτηµάτων. Η 

διακοπή της λειτουργίας να γίνεται και από τη στρόφιγγα της φιάλης. Κατά την αντικατάσταση των 
φιαλών να γίνεται έλεγχος για διαρροή. Σε περίπτωση διαρροής υγραερίου ή φωταερίου να κλείνεται η 
στρόφιγγα παροχής, να αποφεύγεται σπινθήρας ή φλόγα και να αερίζεται καλά ο χώρος. 

 
10. ΜΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΕ πρόχειρα οι ασφάλειες του ηλεκτρικού πίνακα και να αντικατασταθούν µε 

αυτόµατες. 
 
11. ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ την υπερφόρτωση των ηλεκτρικών γραµµών και να γειώνονται όλες οι ηλεκτρικές 

συσκευές. (3 καλώδια). 
 
12. ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ τις καπνοδόχους, για την αποφυγή ανάφλεξης της αιθάλης. 
 
13. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τη χρήση πλαστικών βαρελιών και πλαστικών αντλιών για την αποθήκευση και άντληση 

υγρών καυσίµων προς αποφυγή ανάφλεξης αυτών από στατικό ηλεκτρισµό. 
 
14. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ στο υπάρχον υδροδοτικό δίκτυο των κτιρίων, στους εξωτερικούς χώρους, βρύσες 

(κρουνοί) που να φέρουν ελικώσεις για την προσαρµογή καταλλήλου ελαστικού σωλήνα µε ακροφύσιο, 
ευρισκοµένου πλησίον της βρύσης σε ειδική θέση, για χρήση σε άµεση κατάσβεση ή προληπτική 
διαβροχή. 

 

3.7 Σε περίπτωση πυρκαγιάς 
 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενεργήσατε ως ακολούθως: 
 
1. ΣΗΜΑΝΑΤΕ αµέσως συναγερµό. 
 
2.  ∆ΙΑΚΟΨΑΤΕ το ηλεκτρικό ρεύµα από τον ΓΕΝΙΚΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ή τον Υποσταθµό  
     εφόσον υπάρχει ανάγκη. 
 
3.  ΣΠΕΥΣΑΤΕ στην πλησιέστερη πυροσβεστική φωλιά, παραλάβατε το κατάλληλο  
    πυροσβεστικό µέσο και ενεργήσατε κατάσβεση της φωτιάς. 
 
4. ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΑΤΕ τηv Πυροσβεστική Υπηρεσία, στον αριθµό Τηλ. 199. 
 
5. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΑΤΕ από τον χώρο πυρκαγιάς τα εύφλεκτα υλικά. 
 
Σηµείωση: Οι παραπάνω οδηγίες αναγράφονται στους πίνακες, µε στοιχεία ευανάγνωστα από απόσταση 4-
5 µέτρων και αναρτώνται σε εµφανή σηµεία των χώρων εργασίας. 
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3.8 Σύνθεση Οµάδος Πυροπροστασίας 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Σύνθεσης Οµάδος Πυροπροστασίας 

 
Αρχηγός Πυροπροστασίας: ......................................................................................... 
Υπαρχηγός Πυροπροστασίας: ..................................................................................... 
Προσωπικό οµάδος Πυροπροστασίας: 

1η ΥΠΟΟΜΑ∆Α Τµήµα ........................ (ή Τµήµατα κατά περίπτωση) 
Α’ 8ωρο Β’ 8ωρο Γ’ 8ωρο 

1. ............................................. 1. ............................................. 1. ............................................. 
2. ........................................... 2. ........................................... 2. ........................................... 
3. ............................................ 3. ............................................ 3. ............................................ 
4. ............................................ 4. ............................................ 4. ............................................ 
 

2η ΥΠΟΟΜΑ∆Α Τµήµα ........................ (ή Τµήµατα κατά περίπτωση) 
Α’ 8ωρο Β’ 8ωρο Γ’ 8ωρο 

1. ............................................. 1. ............................................. 1. ............................................. 
2. ........................................... 2. ........................................... 2. ........................................... 
3. ............................................ 3. ............................................ 3. ............................................ 
4. ........................................... 4. ............................................ 4. ............................................ 
 

3η ΥΠΟΟΜΑ∆Α Τµήµα ........................ (ή Τµήµατα κατά περίπτωση) 
Α’ 8ωρο Β’ 8ωρο Γ’ 8ωρο 

1. ............................................. 1. ............................................. 1. ............................................. 
2. ........................................... 2. ........................................... 2. ........................................... 
3. ............................................ 3. ............................................ 3. ............................................ 
4. ............................................ 4. ............................................ 4. ............................................ 
 

Καθήκοντα και υποχρεώσεις µελών οµάδας πυροπροστασίας. 
α) Αρχηγού οµάδας πυροπροστασίας. 
Αυτός είναι υπεύθυνος για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος πυροπροστασίας και γενικά 
της οργάνωσης του προσωπικού των µέσων πυροπροστασίας κ.λ.π.  
β) Υπαρχηγού οµάδας πυροπροστασίας. 
Αυτός είναι άµεσος συνεργάτης του Αρχηγού πυροπροστασίας  
γ) Προσωπικού οµάδας πυροπροστασίας 
Αυτό είναι υπεύθυνο για την ακριβή εκτέλεση των υποχρεώσεών τους που αναγράφονται στις αναρτηµένες 
στο χώρο εργασίας γενικές και ατοµικές οδηγίες.  
 
 
 

4 Συσκευές κατάσβεσης 

4.1 Τύποι συσκευών 
 
Ανάλογα µε την πυροσβεστική ουσία οι πυροσβεστικές συσκευές διακρίνονται σε: 
 
• Νερού  
• Μηχανικού αφρού  
• Ελαφρού ύδατος 
• Ξηράς κόνεως 
• ∆ιοξειδίου του άνθρακος  
• Αλογονοµένων υδρογονανθράκων 

 
Ανάλογα µε το µέγεθος 
• Φορητοί πυροσβεστήρες (έως 20 kgr) 
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• Τροχήλατοι πυροσβεστήρες (έως 300 kgr) 
• Ρυµουλκούµενοι πυροσβεστήρες (έως 750 kgr) 
• Πυροσβεστικά οχήµατα 

 

4.2 Χαρακτηριστικά στοιχεία πυροσβεστήρων 
 
Α.  Ανάγλυφα στοιχεία: 
• Εµπορικός τίτλος επιχείρησης  
• Έτος κατασκευής 
• Αριθµός µητρώου 
• Πίεση δοκιµασίας 

 
Β.  Πινακίδα (µεταλλική, πλαστική ή χάρτινη) 
• Χαρακτηρισµός πυροσβεστήρα (ξηράς κόνεως – 12 kgr) 
• Τύπος (Ρ 12) 
• Η φράση «αναγοµώσατε αµέσως µετά την χρήση» 
• Οδηγίες λειτουργίας 
• Κατηγορίες πυρκαγιών µε σύντοµες διευκρινήσεις  
• Στους πυροσβεστήρες νερού και µηχανικού αφρού  

Αναγράφεται η ένδειξη του σηµείου πήξης δηλ: 
- κατάλληλος µέχρι + 1ο C 
- κατάλληλος µέχρι – 30 οC 

• Μία από τις φράσεις: 
- ακατάλληλος για ηλεκτρικό ρεύµα 
- κατάλληλος για ηλεκτρικό ρεύµα τάσης………..Volts 

 
Η κωδικοποίηση των πυροσβεστήρων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 
 

ΤΥΠΟΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 

∆ΙΕΘΝΕΣ 
ΣΥΜΒΟΛΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

ΝΕΡΟΥ W A 
ΑΦΡΟΥ WF A,B 

ΣΚΟΝΗΣ Pa 
A,B,C,E ως 
1000V 

ΣΚΟΝΗΣ P B,C,E ως 80KV 
ΣΚΟΝΗΣ Pd D 
∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ C B,C,E  

 

4.3 Εγκατάσταση πυροσβεστήρων 
 

• Ανηρτηµένοι σε επιτοίχιους αναρτήρες ή τοποθετηµένοι σε ειδικά ενθέµια 
• Χειρολαβή µεταφοράς 1.10 m από το έδαφος 
• Κοντά στα επικίνδυνα σηµεία ή χώρους 
• Σε διαδρόµους, κλιµακοστάσια και εξόδους 
• Έξω από κλειστούς χώρους που προστατεύουν  
• Προστατευµένοι από θερµοκρασίες > 45ο C 
• Προστατευµένοι από θερµοκρασίες < 0o C 
• Σήµανση θέσεων  
• Οι θέσεις των πυροσβεστήρων να είναι ελεύθερες από άχρηστα υλικά 

 

4.4 Συντήρηση και περιοδικοί έλεγχοι πυροσβεστήρων 
 
• Πυροσβεστήρες CO2=Έλεγχος ανά εξάµηνο 
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• Λοιποί πυροσβεστήρες =Έλεγχος κάθε χρόνο 
 
• Έλεγχος λειτουργίας κάθε: 

 
• Ένα χρόνο (νερού) 
• Τέσσερα χρόνια (αφρού) 
• Πέντε χρόνια (κόνεως, νερού µε φιαλίδιο) 

 
• ∆οκιµή υδραυλικής πίεσης κάθε: 

• ∆έκα χρόνια (νερού, αφρού, Halon, Light water) 
• ∆εκαπέντε χρόνια (κόνεως) 

 
Οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης των πυροσβεστήρων περιλαµβάνουν: 
 

• Ζύγιση πυροσβεστήρα 
• Έλεγχος της γόµωσης 
• Ζύγιση του φιαλιδίου CO2 
• Καθαρισµός σωλήνα εκτόξευσης, κεφαλής και λοιπών µερών 
• Έλεγχος παρεµβυσµάτων, ασφαλιστικού, σωλήνα εκτόξευσης 
• Έλεγχος ορατών ζηµιών  
• Έλεγχος εσωτερικών ή εξωτερικών οξειδώσεων 

 

4.5 Αναγόµωση πυροσβεστήρων 
 

• Αναγόµωση και ταυτοχρόνως συντήρηση 
• Πυροσβεστήρες CO2 και Halon : σε εξειδικευµένες βιοµηχανίες 
• Πυροσβεστήρες κόνεως, νερού, µηχανικού αφρού και Light water γίνεται και στην επιχείρηση 
• Προβλήµατα που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν: 

• Πυροσβεστήρες µηχανικού αφρού αναγοµώνονται µόνον µε νερό 
• Ελλιπείς γοµώσεις  
• Φιαλίδια δυσανάλογου µεγέθους  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


