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Οργάνωση, εκπαίδευση και ενηµέρωση προσωπικού των 

επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέµατα πυρο−
προστασίας.  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 12 παρ. 3 και 14 του Ν. 3511/2006 «Ανα−

διοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση 
της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 
100 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γε−
νικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση 
Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµο−
διότητας Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).

β. Των άρθρων 64 και 91 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνω−
ση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµα−
τος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, 
αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων 
αρµοδιότητας Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστα−
σίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Α΄ 98).

δ. Του άρθρου 1 του Π.∆. 210/1992 «Κωδικοποίηση δι−
ατάξεων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων του Κανονισµού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος» 
(Α΄ 99) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Του άρθρου 2 του Π.∆. 85/2012 «Ίδρυση και µετονο−
µασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρε−
σιών» (Α΄ 141).

στ. Του Π.∆. 89/2014 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).

ζ. Του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για 
την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» (Α΄ 84).

η. Της 33107 Φ. 401.11/2013 Απόφασης Προϊσταµένου 
Επιτελείου Α.Π.Σ. «Εφαρµογή Συστήµατος Πιστοποίησης 
της Επιµόρφωσης, Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης, 

στο πλαίσιο της Σχολής Επιµόρφωσης και Μετεκπαί−
δευσης της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας του Π.Σ.» (Β΄ 1431).

θ. Της υπ’ αριθµ. 14/2014 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης.
2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη αναβάθµισης και 

εκσυγχρονισµού του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου 
σε ό,τι αφορά την οργάνωση, εκπαίδευση και ενηµέρω−
ση του προσωπικού των επιχειρήσεων−εγκαταστάσεων 
σε θέµατα πυροπροστασίας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισµού, αποφασίζουµε:

Εγκρίνεται η υπ’ αριθµ. 14/2014 Πυροσβεστική ∆ιάταξη 
που έχει ως εξής:

Καθορίζουµε τη διαδικασία οργάνωσης, εκπαίδευσης 
και ενηµέρωσης του προσωπικού των πάσης φύσης επι−
χειρήσεων−εγκαταστάσεων, µε σκοπό την πρόληψη και 
καταστολή πυρκαγιών, καθώς και τη διάσωση ατόµων 
και υλικών αγαθών που βρίσκονται ή διακινούνται σε 
αυτές, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής και ισχύος

1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρµογή και ισχύ−
ουν σε όλες τις επιχειρήσεις− εγκαταστάσεις µε εξαίρεση 
εκείνες των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλεί−
ας, του Λιµενικού Σώµατος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, των 
διυλιστηρίων, καθώς και των κτιρίων ή τµηµάτων τους 
που χρησιµοποιούνται ως κατοικία, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν παρέχουν υπηρεσίες, όπως διαµερίσµατα πολυ−
κατοικιών αποκλειστικής χρήσης για Α.Μ.Ε.Α. και στέγες 
υποστηριζόµενης διαβίωσης προσώπων µε αναπηρία που 
χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση.

2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν σε συνδυασµό 
µε τις κείµενες διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση, 
εκπαίδευση και ενηµέρωση του προσωπικού των πάσης 
φύσης επιχειρήσεων−εγκαταστάσεων.

Άρθρο 2
Γενικές Ρυθµίσεις

1. Την ευθύνη οργάνωσης, εκπαίδευσης και ενηµέρω−
σης της Οµάδας Πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης– εκ−
µεταλλευτής, εργοδότης ή άλλος κατά νόµο υπεύθυνος 
της επιχείρησης−εγκατάστασης. Οι υποχρεώσεις του 
υπεύθυνου της επιχείρησης−εγκατάστασης, παρατίθε−
νται στο άρθρο 6 της παρούσας.
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2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων−εγκαταστάσεων 
που δεν υποχρεούνται στη συγκρότηση Οµάδας Πυ−
ροπροστασίας, κρίνεται σκόπιµο να προβαίνουν στις 
απαιτούµενες ενέργειες εκπαίδευσης και ενηµέρωσης 
του προσωπικού που απασχολούν, στα εξής θέµατα:

α. Πρόληψη πυρκαγιάς και συναφών κινδύνων.
β. Τεχνική αντιµετώπισης πυρκαγιών και χρήση των 

πυροσβεστικών µέσων που διαθέτει η επιχείρηση−εγκα−
τάσταση.

γ. Έγκαιρη και επαρκής σήµανση συναγερµού.
δ. Εκκένωση χώρων σε περίπτωση πυρκαγιάς.
3. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων−εγκαταστάσεων 

που δεν υποχρεούνται στη συγκρότηση Οµάδας Πυρο−
προστασίας τηρούν τις κατά περίπτωση εφαρµόσιµες 
απαιτήσεις του Παραρτήµατος Α.

Άρθρο 3
Συγκρότηση της Οµάδας Πυροπροστασίας

1. Επιπροσθέτως των οριζοµένων στις κείµενες δι−
ατάξεις πυροπροστασίας, επιβάλλεται η συγκρότηση 
Οµάδας Πυροπροστασίας σε εκείνες τις επιχειρήσεις− 
εγκαταστάσεις, που σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθε−
σία πυροπροστασίας, την υπόδειξη µέτρων και µέσων 
πυροπροστασίας, ή κατ’ απαίτηση του ιδιοκτήτη− εκµε−
ταλλευτή αυτών, προβλέπεται ή εγκαθίσταται:

α. Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, ή/και
β. Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης (καταιονισµού ύδα−

τος µε περισσότερες από έξι (6) κεφαλές καταιονητή−
ρων ή/και ολικής κατάκλυσης).

2. Στην Οµάδα Πυροπροστασίας συµµετέχουν τέσσε−
ρα (4) ή περισσότερα άτοµα. Σε περίπτωση αδυναµίας 
συγκρότησης Οµάδας Πυροπροστασίας λόγω µη επαρ−
κούς αριθµού απασχολούµενου προσωπικού, η βασική 
εκπαίδευση και ενηµέρωση αυτού, πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας.

3. Η Οµάδα Πυροπροστασίας συγκροτείται από τον 
Αρχηγό, τον Υπαρχηγό και τα µέλη, διαθέτει τον κατάλ−
ληλο εξοπλισµό και συµµετέχει σε αυτήν, οποιοσδήποτε 
εργαζόµενος στην επιχείρηση−εγκατάσταση.

4. Στις επιχειρήσεις−εγκαταστάσεις όπου λειτουργούν 
περισσότερες από µία (1) οµάδες εναλλαγής στην ερ−
γασία (βάρδιες), συγκροτούνται ισάριθµες Οµάδες Πυ−
ροπροστασίας.

5. Η σύνθεση της Οµάδας Πυροπροστασίας που δύ−
ναται να υποδιαιρείται σε υποοµάδες τριών (3) ή πε−
ρισσότερων ατόµων, εξαρτάται από:

α. Το µέγεθος των κτιριακών υποδοµών και τον αριθµό 
των απασχολουµένων της επιχείρησης−εγκατάστασης.

β. Τους κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς και εξάπλω−
σής της λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της επι−
χείρησης−εγκατάστασης.

γ. Τον κίνδυνο εγκλωβισµού ατόµων, την ανάγκη για 
άµεση διάσωση αυτών και εκκένωση των χώρων.

δ. Τον κίνδυνο µετάδοσης πυρκαγιάς από χώρους 
εκτός της επιχείρησης− εγκατάστασης.

ε. Την αναµενόµενη συνδροµή από τους υπόλοιπους 
εργαζόµενους της επιχείρησης−εγκατάστασης, παρα−
κείµενη εκµετάλλευση διαφορετικής ιδιοκτησίας, Πυ−
ροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) σε κοντινή απόσταση κ.λπ..

6. Τα µέλη της Οµάδας Πυροπροστασίας πρέπει να είναι:
α. Αρτιµελή, µε καλή σωµατική και πνευµατική κατά−

σταση.
β. ∆ιαθέσιµα για την πυροπροστασία σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα εργασίας και την κύρια απασχόλησή τους.
γ. Πειθαρχηµένα και δυνάµενα να ενστερνισθούν το 

απαραίτητο οµαδικό πνεύµα.

7. Ο Αρχηγός της Οµάδας Πυροπροστασίας ορίζεται 
από τον υπεύθυνο της επιχείρησης−εγκατάστασης και 
πρέπει να είναι ο πλέον κατάλληλος από το προσωπικό 
όπως, αφυπηρετήσας βαθµοφόρος του Πυροσβεστικού 
Σώµατος, τεχνικός ασφαλείας, χηµικός και µηχανικός 
(Π.Ε. ή Τ.Ε.).

8. Η επιλογή των µελών της Οµάδας Πυροπροστα−
σίας πραγµατοποιείται από τον Αρχηγό αυτής µε την 
έγκριση του υπεύθυνου της επιχείρησης−εγκατάστασης.

9. Σε περίπτωση που η επιχείρηση−εγκατάσταση είναι 
∆ηµόσιο Ανεξάρτητο Ίδρυµα (∆ΑΙ) ή Ανεξάρτητο Ίδρυµα 
(ΑΙ), στα πλαίσια της οργάνωσης της Πολιτικής Άµυνας, 
συστήνεται να ορίζονται τα αυτά πρόσωπα (αντιστοιχία 
Αρχηγού, Υπαρχηγού και µελών της Οµάδας Πυροπρο−
στασίας µε την ανάλογη οργάνωση των µονάδων Πο−
λιτικής Άµυνας της επιχείρησης−εγκατάστασης).

Άρθρο 4
Βασική εκπαίδευση και ενηµέρωση

της Οµάδας Πυροπροστασίας

1. Η βασική εκπαίδευση και ενηµέρωση της Οµάδας Πυ−
ροπροστασίας έχει χρονική διάρκεια δύο (2) ωρών, πραγ−
µατοποιείται από την οικεία Πυροσβεστική Αρχή κατά 
προτίµηση τους µήνες µεταξύ Οκτωβρίου και Μαΐου, κα−
τόπιν υποβολής αιτήµατος του υπευθύνου της επιχείρη−
σης−εγκατάστασης και πραγµατεύεται τα εξής θέµατα:

α. Πρόληψη πυρκαγιάς και συναφών κινδύνων.
β. Τεχνική αντιµετώπισης πυρκαγιών και χρήση των πυρο−

σβεστικών µέσων που διαθέτει η επιχείρηση−εγκατάσταση.
γ. Έγκαιρη και επαρκής σήµανση συναγερµού.
δ. Εκκένωση χώρων σε περίπτωση πυρκαγιάς.
2. Για την εκπαίδευση και ενηµέρωση της παρ. 1 του 

παρόντος, η Πυροσβεστική Αρχή δεν χορηγεί βεβαίωση 
εκπαίδευσης και ενηµέρωσης της Οµάδας Πυροπροστα−
σίας ή µέλους αυτής.

3. Η εκπαίδευση και ενηµέρωση της παρ. 1 του παρό−
ντος, επαναλαµβάνεται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη− εκµε−
ταλλευτή της επιχείρησης−εγκατάστασης, κάθε πέντε 
(5) έτη από τη διενέργεια της προηγούµενης, κατόπιν 
σχετικού αιτήµατος που υποβάλλεται εντός δύο (2) µη−
νών από τη συµπλήρωση του προαναφερόµενου χρο−
νικού διαστήµατος.

Άρθρο 5
Συµπληρωµατικές και

ειδικές εκπαιδεύσεις, ενηµερώσεις και
ασκήσεις της Οµάδας Πυροπροστασίας

1. Πέραν της βασικής εκπαίδευσης και ενηµέρωσης, 
πραγµατοποιούνται µε ευθύνη της επιχείρησης, προ−
γραµµατισµένες συµπληρωµατικές, θεωρητικές και πρα−
κτικές εκπαιδεύσεις και ενηµερώσεις ανά τρίµηνο. Σε 
αυτές, συµµετέχουν εκ περιτροπής και εργαζόµενοι που 
δεν είναι µέλη της Οµάδας Πυροπροστασίας.

2. Οι θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδεύσεις και ενηµε−
ρώσεις, διενεργούνται κατόπιν κατάλληλου σχεδιασµού 
από τον Αρχηγό της Οµάδας Πυροπροστασίας ανάλογα 
µε την επικινδυνότητα της επιχείρησης−εγκατάστασης 
και περιλαµβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα αντικείµενα:

α. Εκδήλωση, εξέλιξη και αποµόνωση πυρκαγιάς.
β. Αιτίες πυρκαγιών.
γ. Κατηγορίες πυρκαγιών.
δ. Τρόποι και µέσα κατάσβεσης πυρκαγιών.
ε. Πυροσβεστήρες και χρήση τους.
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στ. Προσβολή της πυρκαγιάς µε κατάλληλα κατα−
σβεστικά υλικά και µέσα, χρήση αυτών, υδροστόµια, 
συσκευές, εργαλεία κ.λπ.

ζ. Εκρήξεις.
η. Προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα και µέσα πυ−

ροπροστασίας της επιχείρησης− εγκατάστασης.
θ. Μέσα ατοµικής προστασίας.
3. Οι ασκήσεις, διενεργούνται κατόπιν κατάλληλου 

σχεδιασµού από τον Αρχηγό της Οµάδας Πυροπροστα−
σίας ανά τρίµηνο ανάλογα µε την επικινδυνότητα της 
επιχείρησης−εγκατάστασης και περιλαµβάνουν, ιδίως, 
τα ακόλουθα αντικείµενα:

α. Κατάσβεση ελεγχόµενης πυρκαγιάς, σε χρόνο εκτός 
της αντιπυρικής περιόδου, σε κατάλληλο υπαίθριο χώρο 
µε ταυτόχρονη λήψη των αναγκαίων µέτρων προστα−
σίας και εφόσον οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες 
παρέχουν σχετική ασφάλεια.

β. Έγκαιρη και επαρκής ενεργοποίηση συναγερµού και 
κινητοποίηση Οµάδας Πυροπροστασίας.

γ. Έκτακτοι συναγερµοί και εκκενώσεις για τη δοκι−
µασία του επιπέδου διατήρησης της ετοιµότητας του 
προσωπικού της επιχείρησης−εγκατάστασης.

4. Ενδεικτικά, για το σχεδιασµό που πρέπει να δίνει 
έµφαση στη µεθοδικότητα λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, 
τα ακόλουθα:

α. Οι ασκήσεις εκτάκτων συναγερµών και εκκένωσης 
διενεργούνται σε µη αναµενόµενες χρονικές στιγµές 
και υπό διάφορες συνθήκες, ώστε να προσοµοιωθούν 
τυχόν απροσδιόριστοι παράγοντες που ενδέχεται να 
εµφανιστούν σε πραγµατική κατάσταση ανάγκης. Για 
το σκοπό αυτό, συστήνεται να γίνεται χρήση διαφορε−
τικών εξόδων κινδύνου κάθε φορά, και να συνεκτιµώνται 
δεδοµένα που αφορούν στην ηλικία των εργαζοµένων, 
ενοίκων ή χρηστών, τη φυσική κατάσταση αυτών, καθώς 
και άλλες, ειδικής φύσεως, παραµέτρους.

β. Η χρησιµότητα των έκτακτων συναγερµών και η 
έκταση εφαρµογής τους, εξαρτώνται από τη χρήση της 
επιχείρησης−εγκατάστασης. Σε κτίρια που εναλλάσσεται 
η διαµονή−παραµονή των προσώπων, όπως ξενοδοχεία ή 
εµπορικά καταστήµατα, οι ασκήσεις πρέπει να αφορούν 
τους εργαζόµενους που σε κατάσταση ανάγκης, δίνουν 
τις κατάλληλες οδηγίες στους ενοίκους−χρήστες.

5. Συµπληρωµατικές και υποστηρικτικές οδηγίες για 
την εφαρµογή των διαλαµβανοµένων στην παρ. 4 του 
παρόντος δίδονται στο συνηµµένο Παράρτηµα Α.

6. Σε περίπτωση που ο εργοδότης, λόγω της επι−
κινδυνότητας και της δραστηριότητας της επιχείρη−
σης−εγκατάστασης εκτιµά ότι απαιτείται εκπαίδευση 
προσαρµοσµένη σε ειδικά αντικείµενα, κρίνεται σκόπιµη 
η παροχή αυτής από εξειδικευµένο πρόγραµµα πιστο−
ποίησης της Σχολής Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης 
της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας σύµφωνα µε τις διατά−
ξεις της 33107 Φ. 401.11/2013 Απόφασης Προϊσταµένου 
Επιτελείου Α.Π.Σ. «Εφαρµογή Συστήµατος Πιστοποίησης 
της Επιµόρφωσης, Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης, 
στο πλαίσιο της Σχολής Επιµόρφωσης και Μετεκπαί−
δευσης της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας του Π.Σ.» (Β΄ 1431).

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις υπεύθυνου της
επιχείρησης − εγκατάστασης

Ο υπεύθυνος της επιχείρησης−εγκατάστασης έχει τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Ορίζει τον Αρχηγό της Οµάδας Πυροπροστασίας.
2. Μεριµνά για τη βασική εκπαίδευση και ενηµέρω−

ση της Οµάδας Πυροπροστασίας από την οικεία Π.Υ., 
καθώς και για τη διαρκή αναβάθµιση και ενίσχυση του 
επιπέδου πυροπροστασίας.

3. Εξετάζει αιτήµατα του Αρχηγού της Οµάδας Πυ−
ροπροστασίας και επιλύει τυχόν ανακύπτοντα προβλή−
µατα.

4. Ευθύνεται για την πυροπροστασία της επιχείρησης−
εγκατάστασης, και ιδίως, για κάθε παράλειψη, αµέλεια ή 
αδιαφορία που αφορά στην εγκατάσταση, τοποθέτηση 
και λήψη των προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων 
και µέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται στην 
ισχύουσα νοµοθεσία πυροπροστασίας.

Άρθρο 7
Καθήκοντα Αρχηγού της Οµάδας Πυροπροστασίας

Ο Αρχηγός της Οµάδας Πυροπροστασίας έχει τα ακό−
λουθα καθήκοντα:

1. Ορίζει τον Υπαρχηγό και τα µέλη της Οµάδας Πυ−
ροπροστασίας.

2. Υποβάλει προτάσεις αναβάθµισης και ενίσχυσης του 
επιπέδου πυροπροστασίας της επιχείρησης−εγκατάστα−
σης, ενηµερώνει τον υπεύθυνο αυτής για προβλήµατα 
που προκύπτουν και συµβάλλει στην επίλυσή τους.

3. ∆ιατηρεί φάκελο πυροπροστασίας, σχετικό µε τα 
καθήκοντά του.

4. Ορίζει τα όρια δράσης κάθε υποοµάδας πυροπρο−
στασίας καθώς και τα τυχόν ειδικά καθήκοντα µελών 
της Οµάδας, για τη διασφάλιση της µέγιστης δυνατής 
λειτουργικότητας και αποτελεσµατικότητας αυτής σε 
περίπτωση πυρκαγιάς.

5. Σχεδιάζει και καταρτίζει τα προγράµµατα ενηµέ−
ρωσης, εκπαίδευσης και ασκήσεων και σηµαίνει τους 
έκτακτους συναγερµούς, κατόπιν συνεννόησης µε τον 
υπεύθυνο της επιχείρησης−εγκατάστασης.

6. Μεριµνά ώστε να αναρτώνται σε κατάλληλα σηµεία, 
σκαριφήµατα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος (οδεύσεις 
διαφυγής, έξοδοι κινδύνου, κλιµακοστάσια, χώροι συγκέ−
ντρωσης, µέσα πυροπροστασίας κ.α.).

7. Ενηµερώνει τον υπεύθυνο της επιχείρησης−εγκα−
τάστασης για τυχόν απαίτηση συντήρησης, επισκευής, 
αντικατάστασης ή συµπλήρωσης των µέσων πυροπρο−
στασίας.

8. Μεριµνά για την τακτική επιθεώρηση των χώρων 
σε ό,τι αφορά την ευταξία και καθαριότητα αυτών, τη 
διατήρηση ελεύθερων οδεύσεων διαφυγής− εξόδων κιν−
δύνου, την προσβασιµότητα των πυροσβεστικών µέσων 
και την ευχρηστία αυτών.

9. Συµβουλεύεται την οικεία Π.Υ. σε θέµατα πυρο−
προστασίας, εκπαίδευσης κ.α., εφόσον κρίνει ότι αυτό 
απαιτείται.

10. Πραγµατοποιεί την εκπαίδευση και ενηµέρωση 
της Οµάδας Πυροπροστασίας και του προσωπικού της 
επιχείρησης−εγκατάστασης.

11. Αναρτά πίνακα σύνθεσης της Οµάδας Πυροπρο−
στασίας.

12. Γνωστοποιεί ή καθορίζει χώρο συγκέντρωσης, για 
τις περιπτώσεις που επιβάλλεται εκκένωση της επιχεί−
ρησης − εγκατάστασης και αποφασίζει για την εκκένω−
ση, εφόσον από τις περιστάσεις αυτό απαιτείται.

13. Λαµβάνει κάθε άλλο προληπτικό µέτρο, ανάλογα 
µε τις συνθήκες που δηµιουργούνται κάθε φορά, για 
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εξάλειψη ή µείωση των προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρ−
καγιάς ή συναφούς κινδύνου.

14. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς και ανεξάρ−
τητα από το µέγεθος αυτής, ή συναφούς κινδύνου, 
σηµαίνει συναγερµό και µέχρι την άφιξη της Π.Υ. στο 
περιστατικό ενεργεί ως ακολούθως:

α. Συντονίζει τη δράση της Οµάδας Πυροπροστασί−
ας δίνοντας κατάλληλες εντολές και προβαίνει µε τα 
ορισµένα µέλη της Οµάδας πρωτίστως, στη διάσωση 
ατόµων που κινδυνεύουν, στον περιορισµό και στην εξά−
λειψη του κινδύνου και στην καταστολή της πυρκαγιάς.

β. Συντονίζει τις ενέργειες εκκένωσης και µε την άφιξη 
της Π.Υ. στο περιστατικό, ενηµερώνει τον επικεφαλής 
των πυροσβεστικών δυνάµεων για τις ενέργειες της 
Οµάδας Πυροπροστασίας και τίθεται υπό τις εντολές 
του.

Άρθρο 8
Καθήκοντα Υπαρχηγού της Οµάδας Πυροπροστασίας

Ο Υπαρχηγός της Οµάδας Πυροπροστασίας έχει τα 
ακόλουθα καθήκοντα:

1. Είναι άµεσος συνεργάτης του Αρχηγού της Οµάδας 
Πυροπροστασίας και υποστηρίζει αυτόν σύµφωνα µε 
τις εντολές του.

2. Αναπληρώνει τον Αρχηγό της Οµάδας Πυροπρο−
στασίας στα καθήκοντά του σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύµατος αυτού.

Άρθρο 9
Καθήκοντα Μελών Οµάδας Πυροπροστασίας

Τα µέλη της Οµάδας Πυροπροστασίας, παράλληλα µε 
την κύρια ενασχόλησή τους, µεριµνούν για την κάλυψη 
των αναγκών πυροπροστασίας της επιχείρησης−εγκα−
τάστασης και ειδικότερα:

1. Εκτελούν τις εντολές του Αρχηγού και Υπαρχηγού 
της Οµάδας Πυροπροστασίας και υποστηρίζουν αυτούς 
στις ενέργειές τους.

2. Παρακολουθούν την προβλεπόµενη εκπαίδευση και 
ενηµέρωση, συµµετέχουν στις ασκήσεις και εξασκού−
νται στο σωστό χειρισµό των µέσων πυροπροστασίας 
(πυροσβεστήρες, συστήµατα πυρόσβεσης κλπ).

3. Γνωρίζουν τις θέσεις και τη χρήση των πυροσβεστι−
κών µέσων της επιχείρησης− εγκατάστασης, τα σηµεία 
των πινάκων ηλεκτρικού ρεύµατος και άλλων ειδικών 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και χώρων, των 
κοµβίων συναγερµού, καθώς και τους τηλεφωνικούς 
αριθµούς κλήσης των Υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

4. Γνωρίζουν επαρκώς τον τοµέα ευθύνης τους και 
τους επικίνδυνους χώρους.

5. Αναφέρουν στον Αρχηγό ή Υπαρχηγό της Οµάδας 
Πυροπροστασίας, οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουρ−
γία των µέσων πυροπροστασίας, καθώς και την πιθανή 
ύπαρξη συνθηκών πρόκλησης πυρκαγιάς ή άλλης πιθα−
νής επικίνδυνης κατάστασης.

6. Τηρούν τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β που 
αναγράφονται επί πινάκων σε εµφανή σηµεία του χώ−
ρου εργασίας, µε στοιχεία ευανάγνωστα από απόσταση 
4−5 µέτρων.

7. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συναφούς κινδύ−
νου ενεργούν ως ακολούθως:

α. Προβαίνουν στην άµεση σήµανση συναγερµού, ενη−
µερώνουν τον Αρχηγό ή Υπαρχηγό της Οµάδας Πυρο−
προστασίας και ειδοποιούν την Π.Υ.

β. Σπεύδουν και ενισχύουν τις προσπάθειες πυρό−
σβεσης των εργαζοµένων στο τµήµα που κινδυνεύει 
και συνδράµουν την υποοµάδα πυροπροστασίας του 
οικείου τµήµατος.

γ. Επεµβαίνουν για την καταστολή της πυρκαγιάς, τον 
περιορισµό και εξάλειψη του κινδύνου και πραγµατο−
ποιούν, εφόσον απαιτείται, παράλληλη διάσωση ατόµων 
που κινδυνεύουν.

δ. Ειδοποιούν για αγνοούµενους ή εγκλωβισµένους τον 
Αρχηγό ή τον Υπαρχηγό της Οµάδας Πυροπροστασίας.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις προσωπικού

Οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση−εγκατάσταση, πα−
ράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά τους, ενηµερώνονται 
επαρκώς στα θέµατα πυροπροστασίας αυτής και πα−
ρέχουν την αναγκαία υποστήριξη στην Οµάδα Πυρο−
προστασίας.

Άρθρο 11
Βοηθητικά εργαλεία και

µέσα επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων

Α. Γενικά
1. Στις επιχειρήσεις−εγκαταστάσεις που προβλέπεται 

µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο µε τρεις (3) ή 
περισσότερες πυροσβεστικές φωλιές, επιβάλλεται να 
διαθέτουν ορισµένα βοηθητικά εργαλεία και µέσα, µε 
εξαίρεση τις βιοµηχανικές− βιοτεχνικές και συναφείς 
εγκαταστάσεις και τα υφιστάµενα ξενοδοχεία όπου 
ισχύει και εφαρµόζεται ειδική νοµοθεσία.

2. Τα εργαλεία αυτά χρησιµοποιούνται από την Οµάδα 
Πυροπροστασίας και τους εργαζόµενους για την αντι−
µετώπιση των κινδύνων που τυχόν προκύψουν µέχρι την 
άφιξη των πυροσβεστικών δυνάµεων (απεγκλωβισµός, 
διάσωση ατόµων, παραβίαση θύρας ή ρολών, προσέγ−
γιση και προσβολή εστίας πυρκαγιάς κ.ά.).

3. Τα βοηθητικά εργαλεία και µέσα, τοποθετούνται 
εντός ειδικού ερµαρίου σε κατάλληλη θέση, πλησίον 
πυροσβεστικής φωλιάς.

4. Το ειδικό ερµάριο, είναι µεταλλικό, ερυθρού χρώµα−
τος, ονοµάζεται σταθµός και λαµβάνει αύξοντα αριθµό 
µε ευµεγέθη γράµµατα όπως π.χ. «ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ» 
«∆ΕΥΤΕΡΟΣ......» κλπ.

5. Ο αριθµός των «ΣΤΑΘΜΩΝ» που διαθέτουν τα εργα−
λεία και µέσα, εξαρτάται από τον αριθµό των πυροσβε−
στικών φωλιών του µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού 
δικτύου.

Β. Ειδικά
1. Ανά τρεις (3) πυροσβεστικές φωλιές υφίσταται και 

ένας (1) «ΣΤΑΘΜΟΣ» εντός του οποίου τοποθετούνται:
α. Ένας (1) λοστός διάρρηξης.
β. Ένα (1) τσεκούρι.
γ. Ένα (1) φτυάρι.
δ. Μία (1) αξίνα.
ε. Ένα (1) σκεπάρνι.
στ. Μία (1) αντιπυρική κουβέρτα ενδεικτικών διαστά−

σεων 2000mm X 1600 mm κατά DIN 14155 ή αντίστοιχο 
πρότυπο.

ζ. ∆ύο (2) φορητοί φανοί. Στις επιχειρήσεις−εγκατα−
στάσεις όπου πραγµατοποιείται κατανάλωση αερίων 
καυσίµων, οι φανοί είναι αντιεκρηκτικού τύπου (ενδεικτι−
κά κατηγορίας EEx e ib II C T4− ζώνες 1 και 2, ελάχιστης 
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κατηγορίας προστασίας IP65, µε επαναφορτιζόµενες 
µπαταρίες Ni−Cd, για ελάχιστη λειτουργία πέντε (5) 
ωρών, µε ηλεκτρικό φορτιστή) και συνοδεύονται από 
οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.

η. ∆ύο (2) προστατευτικά κράνη κατασκευασµένα σύµ−
φωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ− ΕΝ 397.

θ. ∆ύο (2) ατοµικές προσωπίδες µε φίλτρο κατασκευ−
ασµένες σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ− ΕΝ 
136.

2. Ανά εννέα (9) πυροσβεστικές φωλιές, στο «ΣΤΑΘΜΟ» 
της περίπτωσης Β παρ. 1 προστίθεται µία (1) πλήρης 
αναπνευστική συσκευή που συνοδεύεται από οδηγίες 
χρήσης στα ελληνικά, µε τις παρακάτω προδιαγραφές:

(1) Ανοικτού κυκλώµατος ελάχιστης χωρητικότητας/
πίεσης 6l/300 bar, κατασκευασµένη κατά ΕΛΟΤ−ΕΝ−137, 
µε διάταξη για δεύτερη παροχή (εφεδρικός αεροπνεύ−
µονας, προσωπίδα και σωλήνας ελάχιστου µήκους 2 m) 
των οποίων η ηχητική προειδοποίηση, παρέχει συνεχή 
ηχητική σήµανση όταν ενεργοποιείται.

(2) Οι προσωπίδες είναι θετικής πίεσης, πανοραµικές, 
ολόκληρου προσώπου, µε ιµάντα ανάρτησης, διαθέτουν 
κεφαλοδέµατα καθώς και φωνητική µεµβράνη και πα−
ραδίδονται εντός κατάλληλης υφασµάτινης θήκης που 
κλείνει για προστασία από σκόνη, ρύπους κλπ.

Γ. Μέσα ατοµικής προστασίας
Στις επιχειρήσεις−εγκαταστάσεις, που σύµφωνα 

µε την ισχύουσα νοµοθεσία πυροπροστασίας, την 
υπόδειξη µέτρων και µέσων πυροπροστασίας, ή κατ’ 
απαίτηση του ιδιοκτήτη− εκµεταλλευτή αυτών, προ−
βλέπεται ή εγκαθίσταται µόνιµο υδροδοτικό πυροσβε−
στικό δίκτυο, ή/και αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης 
(καταιονισµού ύδατος µε περισσότερες από έξι (6) 
κεφαλές καταιονητήρων ή/και ολικής κατάκλυσης), 
για την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων της Οµά−
δας Πυροπροστασίας ή του προσωπικού για τις πε−
ριπτώσεις που δεν απαιτείται η συγκρότηση αυτής, 
επιλέγονται και παρέχονται µε ευθύνη του εργοδότη, 
τα κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας που είναι 
κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

(1) Γάντια
(2) Επενδύτης
(3) Υποδήµατα
Από τα προαναφερόµενα εξαιρούνται οι βιοµηχανικές−

βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στις οποίες 
ισχύει και εφαρµόζεται ειδική νοµοθεσία.

Άρθρο 12
Πιστοποίηση από τη Σχολή Επιµόρφωσης και

Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας
και καθιέρωση Βιβλίου Οργάνωσης και Εκπαίδευσης

της Οµάδας Πυροπροστασίας

1. Στις επιχειρήσεις−εγκαταστάσεις που η Πυροσβεστι−
κή Ακαδηµία έχει πιστοποιήσει τουλάχιστον τον Αρχηγό 
ή τον Υπαρχηγό της Οµάδας Πυροπροστασίας, χορηγεί, 
Βιβλίο Οργάνωσης και Εκπαίδευσης της Οµάδας Πυρο−
προστασίας µε την καταβολή αναλόγου τιµήµατος. Με 
Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος καθο−
ρίζεται το τίµηµα ως έσοδο του Λογαριασµού Πόρων 
Λεσχών του Πυροσβεστικού Σώµατος.

2. Το Βιβλίο Οργάνωσης και Εκπαίδευσης της Οµά−
δας Πυροπροστασίας, είναι σύµφωνο µε το συνηµµένο 
Παράρτηµα Γ της παρούσας, αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της σελιδοµετρείται και θεωρείται στην πρώτη 

σελίδα του από την Πυροσβεστική Ακαδηµία και ανήκει 
αποκλειστικά στην επιχείρηση−εγκατάσταση.

3. Μετά το πέρας κάθε εκπαίδευσης, ενηµέρωσης ή/
και άσκησης, καθώς και σε περίπτωση αλλαγής της 
σύνθεσης της Οµάδας Πυροπροστασίας, συµπληρώνε−
ται το Βιβλίο Οργάνωσης και Εκπαίδευσης της Οµάδας 
Πυροπροστασίας.

4. Η ενδιαφερόµενη επιχείρηση−εγκατάσταση υπο−
χρεούται να υποβάλλει ανά διετία στην Πυροσβεστική 
Ακαδηµία σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, ενηµερωµένα 
αποσπάσµατα του Βιβλίου.

5. Η Πυροσβεστική Ακαδηµία διατηρεί σε έντυπη 
µορφή Αρχείο Καταχώρησης Βιβλίων Οργάνωσης και 
Εκπαίδευσης των Οµάδων Πυροπροστασίας που σε−
λιδοµετρείται, θεωρείται κατ’ έτος και είναι σύµφωνο 
µε το συνηµµένο Υπόδειγµα. Κάθε Βιβλίο έχει Γενικό 
Αύξοντα Αριθµό (Γ.Α.Α.) που ταυτίζεται µε αυτόν του 
Αρχείου Καταχώρησης.

Άρθρο 13
Κυρώσεις

Η Πυροσβεστική Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει 
ότι δεν τηρούνται τα καθοριζόµενα στο άρθρο 11, χο−
ρηγεί προθεσµία µέγιστης χρονικής διάρκειας δέκα (10) 
ηµερών στον υπεύθυνο της επιχείρησης−εγκατάστασης 
προκειµένου να συµµορφωθεί. Σε περίπτωση µη συµ−
µόρφωσης, ανακαλείται το πιστοποιητικό (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινι−
κής δίωξης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 433 
του Ποινικού Κώδικα, κατά του υπεύθυνου της επιχείρη−
σης−εγκατάστασης, ενώ γνωστοποιεί την ενέργειά της 
αυτή στην αρµόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια 
λειτουργίας και στις άλλες συναρµόδιες Αρχές.

Άρθρο 14
Μεταβατικές ∆ιατάξεις

Επιχειρήσεις−εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκρι−
µένη µελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας σύµφωνα 
µε τα Παραρτήµατα ∆ και Ε της Πυροσβεστικής ∆ιάτα−
ξης 3/1981 (Β΄ 20) «Περί λήψεως βασικών µέτρων πυρο−
προστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως 
τροποποιήθηκε µε τις Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις 3α/1981 
(Β΄ 538), 3β/1983 (Β΄457), 3γ/1995 (Β΄ 717) και 3δ/1995 (Β΄ 
959), υποχρεούνται στην υποβολή συµπληρωµατικής 
τεχνικής περιγραφής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρούσα, το αργότερο µέχρι τη χορήγηση ή ανανέωση 
του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

Άρθρο 15
Καταργούµενες ∆ιατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται 
τα Παραρτήµατα ∆ και Ε της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 
3/1981 (Β΄ 20) «Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπρο−
στασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως 
τροποποιήθηκε µε τις Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις 3α/1981 
(Β΄ 538), 3β/1983 (Β΄457), 3γ/1995 (Β΄ 717) και 3δ/1995 (Β΄ 
959), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που 
αντίκειται στην παρούσα.

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Χώροι συνάθροισης κοινού
Σε θέατρα, κινηµατογράφους, χώρους συναυλιών, ζω−

ντανής µουσικής, παραστάσεων, καθώς και παρόµοιους 
χώρους συνάθροισης κοινού θεωρητικού πληθυσµού 
τουλάχιστον 250 ατόµων, πραγµατοποιείται ενηµέρωση 
των θαµώνων µε αναγγελία των εξόδων κινδύνου µέσω 
κατάλληλου ηχητικού ή/και οπτικού µηνύµατος πριν την 
έναρξη κάθε προγράµµατος.

2. Ασκήσεις σε εκπαιδευτήρια
Στην άσκηση, συµµετέχει το διδακτικό, διοικητικό και 

βοηθητικό προσωπικό καθώς και οι εκπαιδευόµενοι. Η 
έναρξη της άσκησης, µε εξαίρεση τα νηπιαγωγεία και 
τους παιδικούς σταθµούς, σηµαίνεται από το ηλεκτρικό 
χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού.

Σε εκπαιδευτήρια που δεν λειτουργούν καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους, διενεργείται τουλάχιστον µία (1) 
άσκηση εντός των πρώτων τριάντα (30) ηµερών της 
εκπαιδευτικής περιόδου.

Σε ορισµένες κατηγορίες εκπαιδευτηρίων όπως εκπαι−
δευτήρια Α.Μ.Ε.Α., ο υπεύθυνος εφαρµόζει εναλλακτικές 
διαδικασίες.

3. Ασκήσεις σε κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
Σε κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας υφίσταται 

αντικειµενική δυσχέρεια διεξαγωγής ασκήσεων εκκέ−
νωσης χώρων. Για το λόγο αυτό, δίνεται προτεραιότη−
τα στην άµεση αναγγελία, αποµόνωση και κατάσβεση 
πυρκαγιάς για να αποφευχθεί εκκένωση του κτιρίου ή 
τµήµατος αυτού.

Οι ασκήσεις προσοµοίωσης πυρκαγιάς, διεξάγο−
νται µε προσεκτική επιλογή της τοποθεσίας διεξα−
γωγής αυτών και κλείσιµο των θυρών των παρακεί−
µενων θαλάµων πριν την έναρξη της διαδικασίας, 
µε σκοπό την αποφυγή όχλησης ή αναστάτωσης 
των χρηστών. Οι ασκήσεις πραγµατοποιούνται ει−
κονικά µε κατάλληλες διαδικασίες µεταφοράς των 
χρηστών σε παρακείµενο χώρο που προστατεύεται 
από τον καπνό.

Απαιτείται η διάθεση αντιγράφων των σχεδίων µε−
τακίνησης−εκκένωσης στο εµπλεκόµενο προσωπικό και 
στο κέντρο ελέγχου πυρκαγιάς. Η έναρξη της άσκησης 
σηµαίνεται µε κατάλληλο ηχητικό σήµα συναγερµού 
και εφόσον διεξάγεται µεταξύ των ωρών 9 µµ και 6 
πµ, επιτρέπεται αντί του ηχητικού σήµατος, η κωδι−
κοποιηµένη ανακοίνωση µε ηλεκτρονικά µέσα ή άλλο 
πρόσφορο τρόπο.

Οι βασικές αρχές ανταπόκρισης του προσωπικού σε 
περίπτωση πυρκαγιάς, επικεντρώνονται στη µετάδοση 
κατάλληλου σήµατος συναγερµού, την αποµόνωση της 
πυρκαγιάς, τη µετακίνηση των χρηστών που κινδυνεύουν 
άµεσα, την κλήση των υπόλοιπων µελών της Οµάδας 
Πυροπροστασίας, καθώς και τη µεταφορά των χρηστών 
σε προκαθορισµένους χώρους.

Οι έγγραφες οδηγίες παρέχουν κατ’ ελάχιστον τα 
παρακάτω:

(1) Χρήση συσκευών συναγερµού
(2) Αναγγελία συναγερµού στην Π.Υ. µέσω συστήµατος 

πυροπροστασίας
(3) Τηλεφωνική αναγγελία ανάγκης στην Π.Υ.
(4) Ανταπόκριση σε συναγερµό

(5) Αποµόνωση πυρκαγιάς
(6) Εκκένωση γειτνιάζουσας περιοχής
(7) Προετοιµασία χρηστών ορόφων και κτιρίου για 

εκκένωση
(8) Κατάσβεση πυρκαγιάς
Όλο το απασχολούµενο προσωπικό πρέπει να εκ−

παιδεύεται στη χρήση συσκευών συναγερµού, στην 
ανταπόκριση, καθώς και στη χρήση κωδικοποιηµένου 
µηνύµατος µε ηλεκτρονικά µέσα ή άλλο πρόσφορο τρό−
πο, για επιβεβαίωση της αναγγελίας συναγερµού στις 
περιπτώσεις άµεσης παροχής βοήθειας σε πρόσωπο 
που κινδυνεύει. Το προσωπικό που λαµβάνει το κωδι−
κοποιηµένο µήνυµα, ενεργοποιεί αρχικά το χειροκίνητο 
σύστηµα συναγερµού και ακολούθως ανταποκρίνεται 
στα προκαθορισµένα καθήκοντά του, βάσει έγγραφου 
σχεδίου.

4. Ασκήσεις σε οίκους ευγηρίας και οικοτροφεία
Σε εγκαταστάσεις, όπου οι χρήστες παραµένουν για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα όπως οικοτροφεία ή οίκοι 
ευγηρίας, πραγµατοποιείται ενηµέρωσή τους σε ό,τι 
αφορά στις ενέργειές τους σε περίπτωση πυρκαγιάς, 
ιδιαίτερα όταν η κύρια όδευση διαφυγής έχει καταστεί 
µη λειτουργική εξαιτίας του κινδύνου. Επίσης, εκπαι−
δεύονται επί πρακτικών αλληλοβοήθειας σε περίπτωση 
εκδήλωσης πυρκαγιάς, αφού ληφθεί υπόψη, η πνευµα−
τική και φυσική κατάσταση αυτών προκειµένου να µην 
εκτεθούν σε µεγαλύτερο κίνδυνο.

Μία (1) τουλάχιστον άσκηση συναγερµού−εκκένωσης, 
διεξάγεται κατ’ έτος τις νυκτερινές ώρες, µε πρότερη 
ενηµέρωση των χρηστών.

Οι ασκήσεις συναγερµού− εκκένωσης, περιλαµβάνουν 
πραγµατική καταφυγή όλων των χρηστών σε προκα−
θορισµένο χώρο συγκέντρωσης και αποσκοπούν στην 
εξοικείωσή τους µε τις οδεύσεις διαφυγής και τις εξό−
δους κινδύνου.

Εάν ο χρόνος εκκένωσης υπερβαίνει τα δεκατρία (13) 
λεπτά της ώρας, οι χρήστες εκείνοι που δεν µπορούν 
να εκκενώσουν το χώρο ή έχουν σοβαρά προβλήµατα 
υγείας, δεν συµµετέχουν ενεργά στην άσκηση και στις 
περιπτώσεις αυτές, εφαρµόζονται αναλογικά τα ανα−
φερόµενα στην ανωτέρω παρ. 3.

Η χρονοµέτρηση γίνεται στις δυσµενέστερες συνθή−
κες όπως όταν οι χρήστες κοιµούνται ή απασχολείται, 
λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, λιγότερο προσωπικό από 
το προβλεπόµενο.

5. Ασκήσεις µε χρήση αναπνευστικών συσκευών
Εφόσον στην άσκηση συµπεριλαµβάνεται η χρήση 

αναπνευστικών συσκευών, κάθε µέλος της Οµάδας Πυ−
ροπροστασίας που χρησιµοποιεί αυτές, συνεργάζεται 
µε ένα (1) τουλάχιστον µέλος µε τον ανωτέρω εξοπλισµό 
που βρίσκεται πλησίον του και έχουν µεταξύ τους οπτι−
κή, ακουστική, φυσική, ηλεκτρονική ή άλλη επικοινωνία 
(π.χ. σχοινί οδηγός).

Επίσης, ένα (1) τουλάχιστον µέλος της Οµάδας 
Πυροπροστασίας µε αναπνευστική συσκευή, είναι 
ορισµένο για να παραµείνει εκτός του χώρου της 
άσκησης. Το µέλος αυτό που είναι εκπαιδευµένο, 
εξοπλισµένο και διαθέσιµο για παροχή λειτουργικής 
υποστήριξης στην άσκηση, γνωρίζει τον αριθµό και 
τα στοιχεία των προσώπων που εισήλθαν στο χώρο 
εκπαίδευσης µε αναπνευστικές συσκευές, τη θέση 
και δράση τους, καθώς και την ώρα εισόδου καθενός 
από αυτά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

1. ΕΛΕΓΞΤΕ ώστε ο χώρος της επιχείρησης να είναι 
συνεχώς καθαρός.

2. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ τις εύφλεκτες ύλες και εύφλεκτα 
υγρά από φλόγες, σπινθήρες και γενικά εστίες θέρ−
µανσης.

3. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΤΕ κατάλληλα τις 
ύλες που υπόκεινται σε ανάφλεξη.

4. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ από τις αποθήκες, διαδρόµους 
και λοιπούς χώρους όλα τα άχρηστα εύφλεκτα υλικά.

5. ∆ΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ελεύθερους τους διαδρόµους διαφυ−
γής προς εξόδους κινδύνου και προσπέλασης για πα−
ραλαβή των µέσων πυρόσβεσης.

6. ∆ΙΑΚΟΨΤΕ το ηλεκτρικό ρεύµα κατά τις µη εργά−

σιµες ηµέρες και ώρες µε εξαίρεση τις εγκαταστάσεις 
εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη.

7. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΤΕ µετά το πέρας της εργασίας, όλους 
τους χώρους ευθύνης σας για

ανακάλυψη και εξουδετέρωση τυχόν προϋποθέσεων 
εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑ−
ΣΙΑΣ.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενεργήστε ως ακολούθως:
1. ΣΗΜΑΝΕΤΕ αµέσως συναγερµό.
2. ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΤΕ την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στα τηλ. 

199 ή 112.
3. ∆ΙΑΚΟΨΤΕ το ηλεκτρικό ρεύµα από το ΓΕΝΙΚΟ ∆Ι−

ΑΚΟΠΤΗ ή τον Υποσταθµό εφόσον υπάρχει ανάγκη.
4. ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ το κατάλληλο πυροσβεστικό µέσο 

και επιχειρήστε κατάσβεση.
5. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ από το χώρο πυρκαγιάς τα εύ−

φλεκτα υλικά.    
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Αθήνα, 12 Αυγούστου 2014

Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώµατος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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