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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• ΕΛΕΓΞΑΤΕ ώστε ο χώρος της επιχείρησης να είναι συνεχώς καθα-
ρός. 

• ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ τις εύφλεκτες ύλες από εστίες φλογών, σπινθή-
ρων και θέρµανση. 

• ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΕΤΕ καταλλήλως τις ύλες εκείνες που µπορεί να ανα-
φλεχθούν ευκόλως. 

• ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ από τις αποθήκες και τους διαδρόµους όλα τα 
άχρηστα εύφλεκτα υλικά. 

• ∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ελεύθερους τους διαδρόµους διαφυγής προς εξόδους 
κινδύνους και των διαδρόµων που οδηγούν στα µέσα πυρόσβεση. 

• ∆ΙΑΚΟΠΤΕΤΕ το ηλεκτρικό ρεύµα τις µη εργάσιµες ώρες. 

• ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΑΤΕ µε την λήξη της εργασίας όλους τους χώρους ευ-
θύνης σας για την ανακάλυψη και εξουδετέρωση τυχόν προϋποθέ-
σεων εκδηλώσεως πυρκαγιάς. 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• ΣΗΜΑΝΕΤΕ αµέσως συναγερµό. 

• ∆ΙΑΚΟΨΕΤΕ το ηλεκτρικό ρεύµα από το γενικό διακόπτη 

• ΣΠΕΥΣΕΤΕ στο πλησιέστερο κατάλληλο πυροσβεστικό µέσο και 
ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ για την κατάσβεση της φωτιάς. 

• ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΤΕ την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθµό 199 

• ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ από τον χώρο της πυρκαγιάς τα εύφλεκτα υλικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπάρχουν 5 είδη πυρκαγιών: 
1. Στερεά καύσιµα Α 
2. Υγρά καύσιµα Β 
3. Αέρια καύσιµα C 
4. Μέταλλα D 
5. Παρουσία ηλεκτρικού ρεύµατος Ε 
 
Ο κάθε πυροσβεστήρας είναι κατάλληλος για συγκεκριµένα είδη πυρκα-
γιών, οπότε σιγουρευτείτε ότι ο πυροσβεστήρας που χρησιµοποιείτε είναι 
κατάλληλος, βάσει των οδηγιών του. 

Υπάρχουν 5 είδη πυροσβεστήρων: 
 
1. Ξηράς Σκόνης ( P ) 
 
2. Αφρού ( F ) 
 
3. ∆ιοξειδίου του Άνθρακα ( C ) 
 
4. Νερού ( W ) 
 
5. Halon 
 
Ο καθένας χρειάζεται ειδικό τρόπο µεταχείρισης για 
να είναι αποτελεσµατικός. 
 
ΠΑΝΤΑ να γνωρίζετε ΤΙ πυροσβεστήρα έχετε και 
ΠΩΣ χρησιµοποιείται. 
 
ΠΑΝΤΑ καλούµε τη πυροσβεστική ΠΡΙΝ κάνουµε 
οποιαδήποτε ενέργεια κατάσβεσης. 
 
 
Μετά την επιτυχή κατάσβεση της φωτιάς θα πρέπει να 
ειδοποιηθεί ο Υπεύθυνος της Επιχείρησης και οι Υπεύ-
θυνοι Ασφάλειας και Υγείας. 
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Συντήρηση πυροσβεστήρα 
 

      ΕΝΕΤΑ      

Οι πυρκαγιές αποτελούν µία συνεχή πηγή 
κινδύνου. Οι πυροσβεστήρες αποτελούν συ-
σκευές πρώτης ανάγκης. Είναι σχεδιασµένοι να 
εκτοξεύουν ειδικά κατασβεστικά υλικά τα οποία 
διακόπτουν την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Το µικρό 
κόστος αγοράς και συντήρησης σε σχέση µε την 
αποτελεσµατικότητα, τους καθιστά ένα από τα 
κυριότερα εργαλεία στην αντιµετώπιση των πυρ-
καγιών και για το λόγο αυτό επιβάλλονται από τη 
νοµοθεσία. Οι πυροσβεστήρες είναι αποτελεσµα-
τικοί στην κατάσβεση µιας πυρκαγιάς στα αρχικά 
της στάδια και στατιστικά περίπου το 60% των 
πυρκαγιών αντιµετωπίζονται µε τη χρήση τους. 
Είναι κρίσιµης σηµασίας οι πυροσβεστήρες να 
έχουν συντηρηθεί σωστά και το προσωπικό να 
είναι άρτια εκπαιδευµένο στη χρήση τους. 
∆ακτύλιος Ελέγχου 
Ο δακτύλιος θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το 
έτος συντήρησης και ο χρωµατισµός του να είναι 
ίδιος µε αυτόν της ετικέτας αναγόµωσης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 
17230/671/2005/01-09-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218). 0ι 
πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα πρέπει να φέ-
ρουν στο λαιµό του πυροσβεστήρα δακτύλιο ελέγ-
χου, κατά την ετήσια συντήρηση ή όταν αναγοµώ-
νονται. Οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) θα πρέπει να φέρουν στο λαιµό του πυρο-
σβεστήρα δακτύλιο ελέγχου, ύστερα από τη διε-
νέργεια υδραυλικής δοκιµής. 


