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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 11 / 2003  
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
1. Γενικά 
  
 Σε όλα τα υποστατικά που αναφέρονται στην Παράγραφο 1.3.1. Πίνακας 1, 

του Άρθρου 1, Γενικές ∆ιατάξεις και Ερμηνείες του Περί Πυροπροστασίας 
Νόμου οι κατά Νόμων υπεύθυνοι των υποστατικών υποχρεούνται να 
εφαρμόσουν όλες τις ∆ιατάξεις που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό. 

  
1.1. Να καταρτίσουν Σχέδιο ∆ράσης αναφερόμενο στα εξής: 
 
 (1) Προληπτικά μέτρα κατά της πυρκαγιάς γενικώς και ειδικώς για 

ορισμένους ευπαθείς χώρους (εύφλεκτα υγρά, χημικά προϊόντα, 
κλπ.) 

   
 (2) Κατασταλτικά μέτρα κατά της πυρκαγιάς με σχέδιο για κάθε 

περίπτωση. 
   
 (3) Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού. 
   
 (4) Την πειθαρχία του προσωπικού. 
 
1.2. Στο θυρωρείο ή στην είσοδο κάθε υποστατικού να έχει ανηρτημένο πίνακα 

όπου θα αναγράφεται: 
 
 (1) Ο υπεύθυνος πυροπροστασίας. 
   
 (2) Πυροσβεστικό προσωπικό και τα καθήκοντα εκάστου. 
   
 (3) Σχέδια / κατόψεις όλων των ορόφων καθορίζοντας την χρήση κάθε 

χώρου. 
   
 (4) Ο αριθμός τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ‘’199’’ ή 

‘’112’’. 
 
1.3. Τοποθέτηση τηλεφώνου 
  
 Κάθε υποστατικό να έχει τοποθετημένο στο θυρωρείο ή άλλον προσιτό μέρος 

αυτόματο τηλέφωνο, πλησίον του οποίου ν' αναρτηθεί πίνακας όπου θα 
αναγράφονται οι αριθμοί τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι 
πρέπει να είναι ευδιάκριτοι εξ αποστάσεως τουλάχιστον δύο μέτρων. 

  
1.4. Έλεγχος πυροσβεστικών μέσων
  
 Ο Υπεύθυνος Πυροπροστασίας υποχρεούται να ελέγχει λεπτομερώς όλα τα 

διατιθέμενα πυροσβεστικά μέσα. 
  
 Ειδικότερα αυτός ελέγχει: 
 
 (1) Την καλή κατάσταση και λειτουργία των πυροσβεστήρων. 
   
 (2) Την καλή κατάσταση των υδροδοτικών Πυροσβεστικών δικτύων. 
   
 (3) Την χωρητικότητα των δεξαμενών ύδατος. 
   
 (4) Την καλή λειτουργία των τυχόν διατιθεμένων πυροσβεστικών 

αυτοκινήτων, φορητών ή μονίμως εγκατεστημένων αντλιών ύδατος, 
αφρού, ξηράς σκόνης κλπ. 
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 (5)   Την πίεση ύδατος. 
   
 (6) Την καλή κατάσταση των εγκαταστάσεων, συσκευών και 

αναμικτήρων αφρού, διοξειδίου άνθρακος κλπ. 
   
 (7) Την καλή λειτουργία των συστημάτων συναγερμού πυρκαγιάς. 
   
 (8) Την καλή κατάσταση των εγκαταστάσεων των καταιονητήρων. 
   
 (9) Την καλή κατάσταση και συντήρηση των σωλήνων και λοιπών 

Πυροσβεστικών εργαλείων και εξαρτημάτων.                  
   
 (10) Εάν οι Πυροσβεστικές φωλεέ είναι πλήρεις από τα Πυροσβεστικά 

μέσα και εάν ευρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις. 
   
 (11) Εάν οι κτιριακές εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους 

πυροπροστασίας. 
   
 (12) Εάν τηρείται καθαριότητα σε όλους τους χώρους. 
   
 (13) Εάν μπορεί να γίνει αερισμός σε όλους τους χώρους. 
   
 (14) Εάν υπάρχουν έξοδοι κινδύνου. 
   
 (15) Εάν λαμβάνονται μέτρα δια την προστασία των εγκαταστάσεων και 

προϊόντων του υποστατικού εκ γυμνών ή ανοικτών φώτων, πυρών, 
φανών, πυραύνων, θερμαντήρων, θερμαστρών, ηλεκτρικών 
σπινθήρων, ηλεκτρικών τόξων, εκ κεραυνών, παραγωγής 
επικινδύνου θερμότητας εκ τριβής, πιέσεως, κρούσεως ή κινήσεως 
μεταλλικών εξαρτημάτων ιμάντων ή κατά την κονιοποίηση των 
υλών ή εκ χημικών αντιδράσεων των υλών (εξωθερμικών - 
ενδοθερμικών) 

   
 (16) Εάν η αποθήκευσης των εμπορευμάτων, εύφλεκτων υγρών κλπ 

είναι ικανοποιητική. 
   
 (17) Εάν υπάρχουν οδηγίες για πρόληψη της πυρκαγιάς. 
   
 (18) Εάν υπάρχει σχέδιο καταπολεμήσεως της πυρκαγιάς. 
   
 (19) Εάν το προσωπικό πυροπροστασίας είναι εκπαιδευμένο καλώς στα 

πυροσβεστικά μέσα και εάν είναι ενήμερο των λεπτομερειών του 
σχεδίου καταπολεμήσεως της πυρκαγιάς. 

 
1.5. Οι κατά Νόμων υπεύθυνοι των υποστατικών υποχρεούνται όπως παρέχουν 

κάθε διευκόλυνση στον Υπεύθυνο Πυροπροστασίας του υποστατικού ο 
οποίος θα επιθεωρεί και συντάσσει έκθεση πυροπροστασίας για το 
υποστατικό. 

  
1.6. Ο έλεγχος των πυροσβεστικών μέσων πρέπει να γίνεται τέσσερις τουλάχιστο 

φορές το χρόνο. 
  
1.7. Πάνω στα ελεγχθέντα πυροσβεστικά μέσα θα επικολλάται φύλο χάρτου ή 

αναρτάται πινακίδα (καρτέλα) διαστάσεων 10 Χ 7 εκ. στην οποία θα φαίνεται 
η ημερομηνία της επιθεώρησης και το όνομα του ανθρώπου που έκανε την 
επιθεώρηση. 

  
1.8. Όσον πιο γρήγορα αρχίζει η κατάσβεση μιας πυρκαγιάς τόσο περισσότερο 

μειώνεται ο κίνδυνος για να εξαπλωθεί και γίνεται ευκολότερη η κατάσβεση 
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της. Το ίδιο συμβαίνει και σε περίπτωση που κινδυνεύουν άτομα σε 
πυρκαγιές. Για τον λόγο αυτόν κάθε κτίριο πρέπει να διαθέτει ειδικό 
πρόγραμμα καταπολεμήσεως πυρκαγιάς, το οποίον θα εφαρμόζεται αμέσως 
μόλις σημάνει συναγερμός είτε από το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, 
είτε από οιουδήποτε άλλου τρόπου και παράλληλο με την ειδοποίηση της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.   

  
 Σε κάθε κτίριο για την πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών πρέπει να 

συσταθούν ομάδες πυροπροστασίας οι οποίες να διαθέτουν μέσα 
κατασβέσεως, σύμφωνα πάντοτε των τοπικών κινδύνων, βάσει των οποίων 
θα αποφασίζεται, εάν συντρέχει λόγος, να χρησιμοποιούν περισσότερα ή 
ολιγότερα αυτόματα συστήματα πυροπροστασίας ή φορητά ή μόνιμα μέσα 
πυροσβέσεως.   

  
 Σε περίπτωση κατά την οποίαν δημιουργείται πρόβλημα άμεσης διάσωσης 

ανθρώπων σε οποιαδήποτε κατηγορία κτιρίου πρέπει η ομάδα 
Πυροπροστασίας αναλόγως των ενδεχομένων κινδύνων να συμπληρώνεται 
και από ομάδα εκκενώσεως η οποία θα έχει ως αποστολή της την 
εξασφάλιση όλων των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Έχει 
παρατηρηθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις πυρκαγιών αρκετά άτομα συμβαίνει 
να μην αντιλαμβάνονται ή να μην ακούσουν το σήμα κινδύνου και να 
εγκλωβίζονται μέσα στο καιγόμενο κτίριο (υπερήλικες, νήπια, ασθενείς και 
άτομα που πάσχουν με βαρηκοΐα).   

  
 Οι ανελκυστήρες γίνονται “παγίδες θανάτου” και για τούτο πρέπει να 

αποφεύγεται, πάση θυσία ή χρήσης των. Για τον λόγο αυτόν να συνταχθεί σε 
κάθε κτίριο που διαθέτει ανελκυστήρα μία τυποποιημένη σύσταση για το 
κοινό η οποία να  ευρίσκεται επάνω σε πινακίδα.   

  
2. Ειδικά 
  
2.1. Ομάδα Πυροπροστασίας :   
 
 (1) Ανάλογα με την έκταση του υποστατικού και τις ειδικές συνθήκες 

αυτής καθορίζονται τα άτομα πυροπροστασίας. 
   
 (2) Στην ομάδα πυροπροστασίας καλείται και συμμετέχει 

οποιοσδήποτε εργάζεται ή διαμένει στο υποστατικό. 
   
 (3) Η σύνθεση της ομάδας πυροπροστασίας αποτελείται από 

υποομάδες, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει 3 - 10 άτομα και 
εξαρτάται κυρίως από σταθερούς συντελεστές όπως: 

 
  (α) Το μέγεθος του υποστατικού. 
    
  (β) Τους κινδύνους πυρκαγιάς λόγω της φύσης των κατεργασιών 

/ εργασιών του υποστατικού. 
    
  (γ) Τον κίνδυνο πυρκαγιάς από έξω. 
    
  (δ) Την αναμενόμενη από έξω βοήθεια π.χ. άλλο συγκρότημα 

του υποστατικού ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
 
 (4) Η ομάδα πυροπροστασίας πρέπει να περιλαμβάνει: 
 
  (α) Άτομα αρτιμελή, άριστης σωματικής και πνευματικής 

κατάστασης. 
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  (β) ∆ιαθέσιμους για την πυροπροστασία σύμφωνα με το 
πρόγραμμα εργασίας και κυρίως σύμφωνα με την 
απασχόλησή τους. 

    
  (γ) Πειθαρχικούς και δυναμένους να ενστερνισθούν το 

απαραίτητο ομαδικό πνεύμα. 
 
 (5) Στα υποστατικά, όπου εργάζονται περισσότερες της μιας βάρδιας, η 

ομάδα πυροπροστασίας πρέπει να καλύπτει όλες τις βάρδιες. 
   
 (6) Αρχηγός ομάδας πυροπροστασίας ορίζεται ο πλέον κατάλληλος 

από το προσωπικό (π.χ. προϋπηρετήσας αξιωματικός στη 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, Μηχανικός ή Χημικός).  Όλα τα μέλη 
πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των εγκαταστάσεων και επί πλέον 
των υφισταμένων κινδύνων σ' αυτές. 

   
 (7) Η επιλογή των μελών της ομάδας πυροπροστασίας ενεργείται από 

τον Αρχηγό πυροπροστασίας με την έγκριση του ∆ιευθυντή του 
υποστατικού. 

 
2.2. Εκπαίδευση ομάδας πυροπροστασίας 
 
 (1) Στελέχη και λοιπά μέλη της ομάδας πυροπροστασίας εκπαιδεύονται 

στην πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών και συναφών 
καταστάσεων, αρχικά από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία 
σύμφωνα με το Παράρτημα “A”. 

   
 (2) Η εκπαίδευση αφορά: 
 
  (α) Στη χρήση των διατιθεμένων πυροσβεστικών μέσων. 
    
  (β) Στη πρόληψη της πυρκαγιάς ή άλλων συναφών κινδύνων. 
    
  (γ) Στην έγκαιρη σήμανση συναγερμού και αντιμετώπιση της 

πυρκαγιάς. 
    
  (δ) Στη τεχνική αντιμετώπισης των πυρκαγιών ή την πρόληψη 

αυτών. 
 
 (3) 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. 

   
 (4) 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. 
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 (5) 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 (βλέπε 
Παράρτημα “B”). 

   
 (6) 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 βάρδιες οι ασκήσεις και 
συναγερμοί πρέπει να γίνονται σε όλες τις συνθήκες (νυκτερινές, 
παγετοί κ.λ.π.). 

   
 (7) Η ομάδα πυροπροστασίας ενός υποστατικού για να αποδώσει 

αποτελεσματικά πρέπει κατ' αρχήν να έχει την υποστήριξη της 
∆ιεύθυνσης του υποστατικού, η οποία πρέπει να αναγνωρίζει και 
έμπρακτα την ζωτική θέση της στην καθημερινή λειτουργία του 
υποστατικού.  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. 

 
 Σημείωση 
  
 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 του υποστατικού.  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. 

 
2.3. Καθήκοντα και υποχρεώσεις Αρχηγού πυροπροστασίας 
 
 (1) Είναι συνυπεύθυνος μαζί με το ∆ιευθυντή του υποστατικού 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. 

   
 (2) Τηρεί πλήρη φάκελο πυροπροστασίας. 
   
 (3) 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. 

   
 (4) Καταρτίζει τα προγράμματα εκπαίδευσης και ασκήσεων και 

σημαίνει τους έκτακτους συναγερμούς ύστερα από προηγούμενη 
συνεργασία με τον ∆ιευθυντή του υποστατικού. 

   
 (5) Μεριμνά για την καλή συντήρηση των μέσων πυροπροστασίας, 

επιθεωρώντας αυτά ώστε να είναι πάντοτε κατάλληλα για 
χρησιμοποίηση σύμφωνα με τις εθνικές ή ξένες προδιαγραφές. 

   
 (6) Προέρχεται τακτικά στην επιθεώρηση των χώρων για την ευταξία 

και καθαριότητα αυτών και δίνει τις απαραίτητες οδηγίες. 
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 (7) Σε περίπτωση ανάγκης συμβουλεύεται τον οικείο Πυροσβεστικό 
Σταθμό σε θέματα πυροπροστασίας, εκπαίδευσης κ.λ.π. 

   
 (8) Σε περίπτωση άσκησης προσκαλεί να παρίσταται και αξιωματικός 

του οικείου Πυροσβεστικού Σταθμού. 
   
 (9) Προέρχεται στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του 

προσωπικού πυροπροστασίας και των λοιπών εργαζομένων στο 
υποστατικό. 

   
 (10) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αναπληρώνεται από τον 

Υπαρχηγό. 
   
 (11) Εισηγείται έγκαιρα στη ∆ιεύθυνση του υποστατικού την 

αντικατάσταση των ακατάλληλων πυροσβεστικών μέσων ή τη 
συμπλήρωσή τους. 

   
 (12) 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. 

   
 (13) Αναρτά διάγραμμα σύνθεσης της ομάδας πυροπροστασίας. 
   
 (14) 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 του 
υποστατικού, ο οποίος λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα. 

   
 (15) Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, 

υποχρεούται στην κλήση του οικείου Πυροσβεστικού Σταθμού. 
 
2.4. Καθήκοντα και υποχρεώσεις Υπαρχηγού πυροπροστασίας 
 
 (1) Είναι άμεσος συνεργάτης του Αρχηγού πυροπροστασίας και βοηθά 

αυτόν σύμφωνα με τις εντολές του. 
   
 (2) Αναπληρώνει τον Αρχηγό πυροπροστασίας σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύματος αυτού και περιβάλλεται με τα ίδια 
καθήκοντα και υποχρεώσεις. 

 
2.5. Καθήκοντα μελών ομάδας πυροπροστασίας 
  
2.5.1. Γενικά 
 
 (1) Στελέχη και προσωπικό κάθε υποστατικού παράλληλα με τα λοιπά 

καθήκοντά τους, πρέπει να μεριμνούν και για τις ανάγκες 
πυροπροστασίας του υποστατικού, 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. Οι περισσότερες περιπτώσεις 
πυρκαγιών προκαλούνται γιατί παραμελούνται ή παραγνωρίζονται 
γνωστά αίτια αναφλέξεων και τις ζημιές που πρόκειται να 
δημιουργηθούν απ' αυτές. 
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 (3) Σε κάθε υποστατικό ενέργειες που επιβάλλεται να γίνονται είτε για 
την πρόληψη είτε για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και συναφών 
κινδύνων όπως π.χ. 

 
  (α) Ο σωστός χειρισμός των φορητών ή μονίμων μέσων 

πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, συστήματα κατάσβεσης, 
συστήματα πυρανίχνευσης κ.λπ.). 

    
  (β) Η τακτική περιοδική συντήρηση θερμικών ή ηλεκτρικών 

δικτύων, συσκευών ή μηχανημάτων. 
    
  (γ) Η κατασκευή πυροφραγμών κατά μήκος οδεύσεων καλωδίων 

και σωληνώσεων και γενικά μεταξύ χώρων. 
    
  (δ) Η διατήρηση ελεύθερων διαδρόμων διαφυγής προς εξόδους 

κινδύνου καθώς και προσπέλασης για παραλαβή των μέσων 
πυρόσβεσης. 

    
  (ε) Η κατάστρωση σχεδίου και δοκιμής εκκένωσης των χώρων. 
    
  (ζ) Η κυκλοφορία μέσα στο υποστατικό και γύρω από αυτό κατά 

τη διάρκεια καταστάσεων ανάγκης. 
    
  (η) Η εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις 

ανάγκης. 
 
 (4) Άσχετα με τη θέση εργασίας και βαθμό κάθε άτομο πρέπει να 

μεριμνά για την πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών στην περιοχή 
αρμοδιότητάς του, δηλαδή στη θέση εργασίας του και γύρω απ' 
αυτή.   

   
 (5) Την ατομική προσπάθεια πυρόσβεσης 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 του υποστατικού, 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. 

 
2.5.2. Ειδικά: 
 
 (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 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

   
 (4) Εκτελούν με προθυμία τις εντολές του Αρχηγού και Υπαρχηγού 
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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 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

   
 (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. 
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 Παράρτημα Α' 
  
 Πίνακας μαθημάτων εκπαίδευσης Ομάδας Πυροπροστασίας 
 
 (1) Πως εκδηλώνεται και συντηρείται η πυρκαγιά. 
   
 (2) Αίτια πυρκαγιών. 
   
 (3) Αυτανάφλεξη. 
   
 (4) Μετάδοση της πυρκαγιάς. 
   
 (5) Κατηγορίες πυρκαγιών. 
   
 (6) Τρόπος και μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών. 
   
 (7) Περί πυροσβεστήρων γενικά, χρήση αυτών, όπως οι σχετικές 

προδιαγραφές. 
   
 (8) Εγκαταστάσεις προσβολής της πυρκαγιάς με νερό ή αφρό - χρήση 

αυτών, κατάλληλα υδροστόμια κ.λπ. 
   
 (9) Εκρήξεις. 
   
 (10) Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας του υποστατικού. 
   
 (11) Κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας του υποστατικού - χρήση 

αυτών. 
   
 (12) Άσκηση κατάσβεσης εικονικής πυρκαγιάς. 
   
 (13) Άσκηση κατάσβεσης πραγματικής πυρκαγιάς. 
 
 Σημείωση: 
 
 (1) Όλα τα παραπάνω μαθήματα θα διδαχθούν αρχικά από αξιωματικό 

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
   
 (2) Τα ίδια μαθήματα θα διδάσκονται επί ένα χρόνο μία φορά το μήνα 

από τον αρχηγό πυροπροστασίας βάσει καταρτισθέντος απ' αυτόν 
προγράμματος, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο 
υποστατικό. Από τον δεύτερο χρόνο ανά τρίμηνο. 

   
 (3) Οι ασκήσεις θα πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο τουλάχιστον. 
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 Παράρτημα Β' 
  
 Οδηγίες ενεργειών ομάδας πυροπροστασίας 
  
Α.  Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας. 
 
 (1) ΕΛΕΓΞΑΤΕ ώστε οι χώροι του υποστατικού να είναι συνεχώς 

καθαροί. 
   
 (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 και άλλους 

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. 

 
Β.  Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας. 
  
 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 την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στα τηλέφωνα 199 ή 

112. 
   
 (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. 

 


