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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ

Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας
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Αντικειμενικός σκοπός:
Να κατανοήσει ο καθένας από εσάς, τους
πρωταρχικούς κινδύνους από τους οποίους μπορεί
να απειληθεί στο χώρο εργασίας του, καθώς επίσης
και τους τρόπους αντιμετώπισης των απειλών αυτών,
έτσι ώστε να εργάζεται σε ένα περιβάλλον πιο
ασφαλές και να μπορεί να συμβάλλει
αποτελεσματικά στην ασφάλεια ανθρώπων και
χώρων.
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4. ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
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Καύση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο λαμβάνει χώρα η 
χημική αντίδραση μιας ουσίας με το οξυγόνο και 
συνοδεύεται συνήθως από έκλυση θερμότητας, φωτός 
(φλογών) και καπνού.

Πυρκαγιά είναι η ανεξέλεγκτη καύση ενός 
υλικού, η οποία συνοδεύεται από έκλυση τεραστίων 
ποσών θερμότητας, φωτός (φλογών) και καπνού, με 
συνέπεια την καταστροφή του, αλλά και την πρόκληση 
σημαντικών επιπτώσεων τόσο στον άνθρωπο, όσο και στο 
δομημένο και φυσικό περιβάλλον
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Θερμοκρασία ανάφλεξης ή σημείο ανάφλεξης μιας
ουσίας είναι η θερμοκρασία εκείνη από την οποία και
πάνω, καθώς η ουσία θερμαίνεται, αρχίζουν να
παράγονται εύφλεκτοι ατμοί που αναμειγνύονται με το
οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα και δημιουργούν
εύφλεκτο μείγμα, έτοιμο να αναφλεγεί με την παρουσία
μιας εξωτερικής πηγής θερμότητας.

Έκρηξη είναι ένα φαινόμενο χημικού ή
φυσικοχημικού μετασχηματισμού που εξελίσσεται
ταχέως. Γενικά, οι εκρηκτικές ουσίες εκρήγνυνται
όταν υποβάλλονται σε κτυπήματα ή όταν αυξάνεται
η θερμοκρασία, είτε σαν αποτέλεσμα αποσύνθεσης
ή στιγμιαίας αυτανάφλεξης.
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Χημικές εκρήξεις οι οποίες σχετίζονται με βίαιη 
αποσύνθεση μιας ασταθούς ένωσης ή ταχύτατης 
αντίδρασης μίγματος ενώσεων που ονομάζεται 
εκρηκτική ύλη.

Φυσική έκρηξη είναι το αποτέλεσμα ταχύτατου 
σχηματισμού μεγάλων ποσοτήτων ατμών από 
επαφή ενός υγρού με θερμή επιφάνεια.

Μηχανική έκρηξη θεωρείται η απότομη αύξηση 
του όγκου ενός σώματος, που προκαλείται από 
βαθμιαία αύξηση της πίεσης ή/και της 
θερμοκρασίας.

Ηλεκτρικές εκρήξεις προκύπτουν σαν αποτέλεσμα 
αιφνίδιας μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας σε 
θερμότητα λόγω καταστροφής ενός μονωτή.
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

 Καταστροφικές για τα υλικά αγαθά:
 Καύση
 Τήξη
 Απώλεια αντοχής των υλικών κατασκευής/συσκευασίας

 Θανατηφόρες για τον άνθρωπο:
 Εγκαύματα
 Αναπνευστικά προβλήματα
 Υπερθερμία-Αφυδάτωση



10

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

 Με αγωγή: H μεταφορά θερμότητας με αγωγή γίνεται 
κυρίως στα στερεά από σημείο σε σημείο (μορίο σε μόριο) 
χωρίς μετακίνηση ύλης π.χ. Θέρμανση ράβσου σιδήρου

 Με μεταφορά (ρεύματα ροής): Η μεταφορά 
θερμότητας με ρεύματα ροής γίνεται στα ρευστά (υγρά ή 
αέρια) όπου η θερμότητα μεταδίδεται με μεταφορά 
θερμών μαζών υγρού ή αερίου προς ψυχρότερες περιοχές 
π.χ. Θέρμανση νερού, θέρμανση χώρου με καλοριφέρ.

 Με ακτινοβολία: Αυτή γίνεται από σώμα σε σώμα 
χωρίς να χρειάζεται να είναι σε επαφή π.χ. Ήλιος , τζάκι, 
πυρκαγιές.
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.4. ΑΙΤΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

 Γυμνές φλόγες σπίρτων, αναπτήρων, κεριών, εστιών 
φωτιάς, μαγειρικών συσκευών κ.α. ερχόμενες σε επαφή 
με καύσιμα υλικά. 

 Διαρροή καυσίμων (βενζίνης, υγραερίου κ.α.)
 Ηλεκτρισμός (σπινθήρες, βραχυκύκλωμα κ.α.).
 Ξεχασμένες αναμμένες θερμάστρες πετρελαίου, ξύλου, ή 

ηλεκτρικές.
 Υπολείμματα καπνίσματος τσιγάρων, πούρων κ.α. 
 Τριβή, κρούση και πίεση.
 Αυτόματη ανάφλεξη (αυτανάφλεξη) λόγω οξείδωσης ή 

ζύμωσης.
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 Σπινθήρες από καπνοδόχους, μηχανήματα.
 Υπερθέρμανση μηχανικών εξαρτημάτων.
 Χημικές αντιδράσεις που εκλύουν θερμότητα 

(εξώθερμες).
 Ηλιακές ακτίνες που συγκεντρώνονται με εστιακούς 

φακούς και γυαλιά. 
 Θεομηνίες και φυσικές καταστροφές (κεραυνοί, σεισμοί, 

εκρήξεις  ηφαιστείων. 
 Πυροτεχνήματα, κροτίδες, βεγγαλικά.
 Πολεμικά/τρομοκρατικά γεγονότα (βομβαρδισμοί, 

εμπρηστικές βόμβες κ.α.)
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

 Κατηγορία Α : Πυρκαγιές στερεών υλικών π.χ. ξύλα, 
χαρτιά, άχυρα, υφάσματα, ελαστικό, πλαστικά κ.α.

 Κατηγορία Β : Πυρκαγιές υγρών καυσίμων ή στερεών 
που υγροποιούνται κατά την καύση, όπως 
οινόπνευμα, βενζίνη, πετρέλαιο, έλαια, λίπη, 
παραφίνη κ.α.

 Κατηγορία C: Πυρκαγιές αερίων καυσίμων, όπως 
υγραέριο, φυσικό αέριο, ασετυλίνη, υδρογόνο κ.α

 Κατηγορία D: Πυρκαγιές μετάλλων, όπως νάτριο, 
κάλιο, μαγνήσιο, αλουμίνιο, τιτάνιο κ.α.

 Κατηγορία Ε : Πυρκαγιές των κατηγοριών Α, Β, C 
και D πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές ή 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό ηλεκτρική τάση.  
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Σύμφωνα µε την τελευταία κατηγοριοποίηση που ισχύει µε  βάση τα 
σχετικά πρότυπα,  δεν υπάρχει πλέον η ένδειξη Ε. Σε κάθε 

περίπτωση, σε κάθε µέσο πυρόσβεσης πρέπει να αναγράφεται αν 
είναι  κατάλληλο ή όχι για χώρους µε τάση
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 

1. Καύσιμη ύλη
2. Οξυγόνο
3. Αρχική πηγή θερμότητας
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.6. Τετράεδρο Πυρκαγιάς 
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.7. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

Για την κατάσβεση μιας φωτιάς/πυρκαγιάς 
αρκεί να εξαλειφθεί τουλάχιστον ένας από 
τους παράγοντες του τριγώνου πυρκαγιάς 
(καύσιμη ύλη, οξυγόνο, θερμότητα), αλλά και 
να παρεμποδιστεί η εξέλιξη της χημικής 
αλυσιδωτής αντίδρασης της καύσης.
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 Αφαίρεση της καύσιμης ύλης.
 Μείωση της θερμοκρασίας κάτω από το σημείο 

ανάφλεξης (ψύξη).
 Αποστέρηση του οξυνόνου. 
Σε ορισμένες κατηγορίες πυρκαγιών όπως υγρών και αερίων 
καυσίμων μπορούμε να έχουμε κατάσβεση με 
 Με την αιφνίδια αποκοπή της φλόγας.
 Με τη διακοπή του μηχανισμού της αλυσιδωτής 

χημικής αντίδρασης.
Αποτελεσματικότερη κατάσβεση όταν έχουμε 
συνδυασμό δύο ή και τριών τρόπων μαζί.
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Αφαίρεση της καύσιμης ύλης:
 Σε πυρκαγιές αερίων ή υγρών καυσίμων με κλείσιμο 

στρόφιγγας της παροχής 
 Σε πυρκαγιές δεξαμενών υγρών καυσίμων μπορεί να γίνει με 

μετάγγιση σε ασφαλή χώρο,
 Σε στερεά καύσιμα μπορεί να γίνει με απομάκρυνση της 

ύλης που δεν έχει εμπλακεί στην πυρκαγιά με μηχανικά μέσα 
 Απομάκρυνση καιόμενου πλοίου από το λιμάνι
 Δασικές/εν υπαίθρω πυρκαγιές σβήσιμο με ελεγχόμενη 

φωτιά κατανάλωσης της καύσιμης ύλης ή την αφαίρεση της με τη 
δημιουργία αντιπυρικής ζώνης.
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Μείωση της θερμοκρασίας
…κάτω από τη θερμοκρασία ανάφλεξης!!!
Επιτυγχάνεται με Ψύξη
 Απορρόφηση θερμότητας (με υλικό μεγάλης               

θερμοχωρητικότητας π.χ. ΝΕΡΟ !!!)
 Μετατροπή του κατασβεστικού υλικού σε ατμό = εξάτμιση!!!

Αποστέρηση του Οξυγόνου
(αποπνιγμός ή απομόνωση)
Παρεμπόδιση της επαφής του καιόμενου σώματος με τον 
ατμοσφαιρικό αέρα. 
Αυτό επιτυγχάνεται με κάλυψη του υλικού που καίγεται με 
κατασβεστικό υλικό (αντιπυρική κατασβεστική κουβέρτα, χώμα, 
άμμο, κατασβεστική ξηρή σκόνη, κατασβεστικό αφρό, υδρατμό)
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.8. ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

 Νερό (ψύξη, αποστέρηση Ο2)
 Υδρατμός (αποστέρηση Ο2)
 Αφρός (αποστέρηση Ο2, ψύξη)
 Διοξείδιο του άνθρακα (αποστέρηση Ο2, αποκοπή 

φλόγας, ψύξη)
 Κατασβεστικές ξηρές σκόνες (αποστέρηση Ο2 

διακοπή αντίδρασης, αποκοπή φλόγας, ψύξη)
 Halons και νέα κατασβεστικά υλικά (αποστέρηση 

Ο2, διακοπή αντίδρασης, αποκοπή φλόγας, ψύξη)
 Άμμος, χώμα, καλύμματα (αποστέρηση Ο2)
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1. ΝΕΡΟ
 Βασικότερο κατασβεστικό υλικό
 Άφθονο στη φύση και φθηνό
 Καλή κατασβεστική ικανότητα λόγω μεγάλης

θερμοχωρητικότητας (1 κιλό νερό 20οC όταν μετατρέπεται σε
ατμό 100οC απορροφά 620 Κcal θερμότητας

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.8. ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
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Δεν ενδείκνυται η χρήση νερού:
• Σε πυρκαγιές υγρών καυσίμων (βενζίνη, πετρέλαιο, λάδια, 

χρώματα κ.α.) που είναι ελαφρότερα του νερού. Στην 
περίπτωση αυτή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βολή νερού 
υπό μορφή ομίχλης. 

• Σε πυρκαγιές συσκευών, μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων που 
βρίσκονται υπό ηλεκτρική τάση, διότι θα προκαλέσει 
βραχυκυκλώματα και ηλεκτροπληξία.

• Σε πυρκαγιές μετάλλων με υψηλή θερμοκρασία, γιατί 
διασπάται και παράγει υδρογόνο που στη συνέχεια 
αναφλέγεται και έχουμε επέκταση της πυρκαγιάς.

• Σε πυρκαγιές ορισμένων χημικών ουσιών που αντιδρούν 
έντονα με το νερό.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.8. ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
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2. ΑΦΡΟΣ
 Αποτελείται από 94-96% νερό και αφρογόνο υλικό 

σε ανάμειξη με αέρα.
 Ιδανικός για πυρκαγιές υγρών καυσίμων, χρωμάτων, 

λαδιών
Αφρός πρωτείνης
Φθοριοπρωτεϊνικός αφρός
ΑFFF
Αφρός τύπου αλκοόλης

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.8. ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
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3. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

 Αέριο βαρύτερο του αέρα, άκαυστο, ασφυκτικό
 Αποθηκεύεται σε μεγάλη πίεση (60- 70bar) και πολύ χαμηλή 

θερμοκρασία (-72οC)
 Κακός αγωγός του ηλεκτρισμού - κατάλληλο για πυρκαγιές 

παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος και μηχανολογικού 
εξοπλισμού.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.8. ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
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4. ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΞΗΡΕΣ ΣΚΟΝΕΣ
 Κονιορτοποιημένες στερεές ουσίες που διακόπτουν 

την αλυσιδωτή αντίδραση. 
 Χρησιμοποιούνται παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος. 
Διακρίνονται σε:
 Σκόνες Ρ για κατάσβεση πυρκαγιών B,C, E

διηλεκτρικής αντοχής τουλάχιστον 80.000V
 Σκόνες Ρa για πυρκαγιές Α,B, C, E διηλεκτρικής 

αντοχής μέχρι 1000V
 Σκόνες Ρd για πυρκαγιές μετάλλων 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.8. ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
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Πυροσβεστήρες ονομάζουμε τις φορητές χαλύβδινες φιάλες
ερυθρού χρώματος, που είναι σχεδιασμένοι να εκτοξεύουν ειδικά
κατασβεστικά υλικά τα οποία διακόπτουν την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Το μικρό κόστος αγοράς και συντήρησης, τους καθιστά ένα από τα
κυριότερα εργαλεία στην κατάσβεση πυρκαγιών και για αυτό
επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Είναι σημαντικό οι πυροσβεστήρες
να έχουν συντηρηθεί σωστά και το προσωπικό να είναι
εκπαιδευμένο στην χρήση τους.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.9. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
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Πυροσβεστήρες ξηράς 
σκόνης – αφρού 
(φιάλη με σκανδάλη, μανόμετρο και 
σωληνίσκο εκτόξευσης)
• Με εσωτερικό φιαλίδιο
• Συνεχούς εσωτερικής πίεσης 
• Με εξωτερικό φιαλίδιο

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.9. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
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Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης
• Κατασκευάζονται από χαλύβδινα φύλλα με αντοχή σε πίεση 25 bar

και έχουν βάρος μέχρι 20 kg.
• Σήμερα οι περισσότεροι πυροσβεστήρες είναι του τύπου συνεχούς 

(εσωτερικής) πίεσης χρησιμοποιώντας για προωθητικό αέριο 
άζωτο σε πίεση 13-15 bar, που εκτοξεύει την κατασβεστική σκόνη.

• Σε παλιότερους τύπους η εκτόξευση γίνεται με τη βοήθεια 
συμπιεσμένου διοξειδίου του άνθρακα που βρίσκεται σε 
εσωτερικό ή εξωτερικό φιαλίδιο.

• Είναι κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας Α, Β, C, Ε.
• Η εκτόξευση του κατασβεστικού υλικού γίνεται από μικρής 

διατομής  σωληνίσκο, μετά από απλό πάτημα της σκανδάλης.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.9. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
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Μανόμετρο πυροσβεστήρα
Καλή λειτουργία στην
πράσινη περιοχή (κόκκινο
αναγόμωση)
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Πυροσβεστήρες 
διοξειδίου του άνθρακα
(φιάλη με σκανδάλη, 
και σωληνίσκο με χοάνη
εκτόξευσης και 
χειρολαβή)

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.9. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
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Πυροσβεστήρες CO2

• Κατασκευάζονται από χάλυβα μεγάλης αντοχής, ώστε να αντέχουν 
σε υψηλή πίεση. Το περιεχόμενο C02 βρίσκεται μέσα στη φιάλη σε 
υγρή κατάσταση, σε πίεση 60 -70 bar σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. Η φιάλη έχει δοκιμαστεί σε πίεση 250 bar. Είναι 
κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας Β, C,E.

• Η χοάνη του πυροσβεστήρα σχηματίζει μια συγκεντρωμένη δέσμη 
C02 και είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό μονωτικό ελαστικό, 
για να αντέχει στη ψύξη που δημιουργείται κατά την εκτόξευση. Η 
χοάνη αυτή συνοδεύεται από θερμομονωτική χειρολαβή 
κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό ή ξύλο, για περισσότερη 
ασφάλεια κατά τη χρήση και για αποφυγή ψυχρού εγκαύματος.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.9. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
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Έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων

Τύπος 
πυροσβεστήρα 

Συντήρηση (παραρτ. 
ΙV) (4) 

Περαιτέρω 
συντήρηση και 
ανανέωση γόμωσης 
(παραρτ. V) (1) 

Εργαστηριακός 
έλεγχος (2)  και 
ανανέωση γόμωσης 
(παραρτ. VI) (1) 

Λειτουργική ζωή 
πυροσβεστήρα 

Αφρός, νερό και 
ουσία βασισμένη σε 
νερό 

1 έτος 5 και 15 έτη 10 έτη 20 έτη 

Σκόνη 1 έτος 5 και 15 έτη 10 έτη 20 έτη 
Σκόνη -
σφραγισμένη 
πίεση(3) 

1 έτος 15 έτη 10 έτη 20 έτη 

Halon 1 έτος -- 10 έτη 20 έτη 
CO2 1 έτος -- 10 έτη Σύμφωνα με εθνική 

οδηγία ή οδηγία 
της 
Ευρ.Κοινότητας 
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ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 

ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ
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Συντήρηση Πυροσβεστήρων

• Οπτικός έλεγχος ανά τρίμηνο από ιδιοκτήτη-χρήστη
αν ο πυροσβεστήρας είναι τοποθετημένος στο 
καθορισμένο σημείο, είναι ορατός, δεν εμποδίζεται,
έχει ευανάγνωστες οδηγίες, δεν έχει εμφανή σημεία
κακώσεων και δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

• Συντήρηση από αναγνωρισμένες εταιρείες –
πιστοποιημένους συντηρητές, στην ετικέτα του 
πυροσβεστήρα αναγράφεται ο αριθμός πιστοποίησης
της εταιρείας
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.10. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ –

ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Τηλ. 199

Είναι πρωταρχικής σημασίας η έγκαιρη
ειδοποίηση και άφιξη της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας!!!
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Τι λέμε στο Τηλ. 199 ???

 Το ονοματεπώνυμό μας και ιδιότητα
 Την διεύθυνση του συμβάντος (οδό, αριθμό, συνοικία)
 Διαδρομή ευκολότερης πρόσβασης (αν γνωρίζουμε)
 Το είδος του συμβάντος (πυρκαγιά, διαρροή, πλημμύρα, 

ατύχημα, εγκλωβισμός)
 Αν υπάρχουν θύματα (τραυματίες/νεκροί)
 Σε ποιο σημείο του κτιρίου είναι το συμβάν
 Τι γράφουν οι ετικέτες/πινακίδες, αν υπάρχουν
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Πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής:

 Κλείστε το γενικό διακόπτη του ηλεκτρικού ρεύματος.
 Προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην έναρξη 

της, αν αυτό είναι δυνατόν.
Δεν χρησιμοποιούμε νερό για φωτιά που έχει σχέση 

με ρεύμα
Χρησιμοποιούμε τον κατάλληλο πυροσβεστήρα, 

του οποίου την χρήση γνωρίζουμε από πριν
 Ταυτόχρονα με την προσπάθεια κατάσβεσης 

ειδοποιούμε και απομακρύνουμε τα άτομα που 
βρίσκονται στο χώρο.
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 Τους οδηγούμε στην ασφαλέστερη και πλησιέστερη 
έξοδο διαφυγής σύμφωνα με το σχέδιο εκκένωσης.

 Απαγορεύεται η χρήση ανελκυστήρα για εκκένωση σε 
κτίριο που έχει ξεσπάσει πυρκαγιά.

 Καταγράφουμε τα άτομα στον χώρο συγκέντρωσης. 

Μετά την άφιξη της Πυροσβεστικής:

Ενημέρωση του επικεφαλής πυροσβέστη για το συμβάν.
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Σχέδιο Εκκένωσης
 Σχεδιάστε την εκκένωση και βρείτε τουλάχιστον δύο 

οδούς διαφυγής από κάθε χώρο του κτιρίου.
 Έλεγχος στην οδό διαφυγής για τυχόν κλειδωμένες 

πόρτες ή εμπόδια.
 Σύστημα προειδοποίησης/Επικοινωνίες/Μέριμνα για 

ΑΜΕΑ
 Σχέδια κατόψεων με οδηγίες για Οδεύσεις διαφυγής/ 

Έξοδοι κινδύνου
 Σημεία συγκέντρωσης
 Διατιθέμενα μέσα-εξοπλισμός
 Καθήκοντα-Μνημόνια ενεργειών ρόλων
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Εκκένωση κτιρίου
Πρώτα αποχωρούν οι ένοικοι 
του ορόφου που βρίσκεται η 
πυρκαγιά και ακολουθούν 
αυτοί που βρίσκονται στους 
ορόφους πάνω από το 
επίπεδο της πυρκαγιάς. Οι 
από κάτω όροφοι 
εκκενώνονται μετά ή στους 
ενδιάμεσους χρόνους. 

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του
9ου ορόφου και σκότωσε 6 άτομα στον
11ο όροφο. Η φωτιά εξαπλώθηκε και σε
διαμερίσματα του 7ου και 5ου ορόφου.
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Οδηγίες εκκένωσης κτιρίου (Ι)

Σε ειδοποίηση εκκένωσης:

1. Ενεργείς αμέσως και δεν υποθέτεις ότι πρόκειται για φάρσα ή

κάποια δοκιμή του συστήματος συναγερμού, εκτός αν

προηγουμένως έχεις ειδοποιηθεί για αυτό.

2. Σβήνεις κάθε φλόγα ή εστία πυρκαγιάς στο χώρο εργασίας σου,

(κερί, τσιγάρο , καφετιέρα κ.λπ.)

3. Εξέρχεσαι και ακολουθείς την όδευση διαφυγής που από πριν

πρέπει να γνωρίζεις, εκτός αν υπάρχει άλλη οδηγία εκείνη την

χρονική στιγμή.
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Οδηγίες εκκένωσης κτιρίου (ΙΙ)

4. Στην όδευση διαφυγής δεν χρησιμοποιείς ανελκυστήρα, δεν τρέχεις,

αλλά περπατάς γρήγορα και σταθερά.

5. Αν δεν είσαι στο γραφείο σου φεύγεις προς την όδευση διαφυγής

και δεν επιστρέφεις για να πάρεις ξεχασμένα αντικείμενα ή να

τηλεφωνήσεις.

6. Κατά την έξοδο δε φωνάζεις, δε συνομιλείς άλλα διατηρείς την

ψυχραιμία σου και προσπαθείς να δίνεις την εντύπωση ότι

αισθάνεσαι ασφαλής για να μη συντελείς στη δημιουργία πανικού.
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Οδηγίες εκκένωσης κτιρίου (ΙΙΙ)

7. Δεν τρέχεις αντίθετα προς το πλήθος σε καμιά

περίπτωση, ακόμα και αν σε φωνάξει κάποιος ή

ακούς το κινητό σου να χτυπά.

8. Κατά την έξοδο, στην όδευση διαφυγής προσπαθείς

να διευκολύνεις τους διασώστες ή την ομάδα

πυρασφαλείας, δίνοντας τους προτεραιότητα. Σε

περίπτωση ΑΜΕΑ ή ευπαθών ομάδων δίνουμε κάθε

δυνατή βοήθεια.
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Αν κάποιος παγιδευτεί από την πυρκαγιά:
 Κλείνει την πόρτα και τα ανοίγματα του χώρου που 

βρίσκεται για να ανακόψει την γρήγορα εξάπλωση της 
πυρκαγιάς.

 Χρησιμοποιεί, αν βρει, βρεγμένα πανιά για τις 
χαραμάδες.

 Μετακινείται προς το παράθυρο και καλεί σε βοήθεια.
 Αν το δωμάτιο γεμίσει καπνούς, σκύβει έξω από το 

παράθυρο, εκτός αν οι φλόγες ή οι καπνοί από τον κάτω 
όροφο τον  εμποδίζουν. Ή ξαπλώνει στο πάτωμα, μακριά 
από τις φλόγες. Κινούμενος χαμηλά προσπαθεί να βρει 
την ασφαλέστερη και πιο κοντινή έξοδο.
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.11. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το τελευταίο άτομο που θα απομακρυνθεί από ένα 
χώρο οφείλει να ελέγξει και να αναρωτηθεί αν:

 Είναι όλα τα φώτα σβηστά;;;
 Είναι όλες οι συσκευές απενεργοποιημένες;;;
 Είναι σβηστοί οι διακόπτες των πολύμπριζων των 

συσκευών εκείνων που δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε 
κατάσταση αναμονής;;;

 Είναι το σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και 
κλιματισμού απενεργοποιημένα;;;

 Είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός απενεργοποιημένος;;;
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 Είναι όλοι οι διακόπτες των κεντρικών παροχών 
ηλεκτρισμού, αερίου και ύδρευσης κατεβασμένοι 
στη θέση OFF;;; (εκτός αν απαιτείται διαφορετικά)

 Είναι ο χώρος και ειδικά οι κάδοι απορριμμάτων 
και τα σταχτοδοχεία απαλλαγμένοι από κάθε 
παρουσία γυμνής φλόγας, αποτσίγαρων ή 
σπινθήρα;;;

 Είναι όλα τα ανοίγματα (πόρτες και παράθυρα) 
καλά κλεισμένα και ασφαλισμένα;;;

 Έχει γίνει αποκατάσταση ενός χώρου μετά τη 
συγκέντρωση σε αυτόν πολλών ανθρώπων;;;
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Αν αντιληφθείτε παραβίαση ή πρόβλημα πυροσβεστικών 
διατάξεων που αφορούν την Πυρασφάλεια της 
Εγκατάστασης θα πρέπει ΑΜΕΣΑ  να το αναφέρετε στο 
αρμόδιο όργανο προκειμένου να  προβεί στις  αναγκαίες 
ενέργειες για την αποκατάσταση π.χ.

o Φραγμένες ή κλειδωμένες Έξοδοι κινδύνου.
o Εκτεθειμένες γραμμές ηλεκτρισμού.
o Ανοιχτές πηγές ανάφλεξης κοντά σε δεξαμενές καυσίμων.
o Εργασίες με χρήση συσκευών οξυγόνου – ασετιλίνης.
o Χρήση διακοσμητικών εύφλεκτων αντικειμένων, ανάρτηση 

μπαλονιών που περιέχουν πτητικά εύφλεκτα αέρια.
o Καταστροφή ή μη λειτουργία πυροσβεστικών μέσων
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.12. ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 Η σύνθεση της ομάδας πυροπροστασίας αποτελείται από 
τον αρχηγό, τον υπαρχηγό και τα μέλη.

 Κάλυψη όλου του ωραρίου λειτουργίας της εγκατάστασης. 
 Αρχηγός ομάδας πυροπροστασίας ορίζεται ο πλέον 

κατάλληλος από το προσωπικό. Όλα δε τα μέλη πρέπει να 
έχουν πλήρη γνώση των εγκαταστάσεων, της διαρρύθμισης 
των χώρων και των πιθανών κινδύνων. 



55

Καθήκοντα Ο.Π.

Όλη η ομάδα πρέπει να έχει:
1.Ακριβές σχέδιο του κτιρίου και κάθε ορόφου.
2.Γνώση του συντομότερου δρόμου διαφυγής από κάθε σημείο 

του κτιρίου.
3.Σημεία με πυρ/κές φωλιές
4.Γνώση για τα πυροδιαμερίσματα του κτιρίου
5.Γνώση χρήσης και τρόπου λειτουργίας όλων των μέσων 

πυροπροστασίας.
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.13. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ  ΜΕΤΡΑ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 Καθιέρωση, εφαρμογή και τήρηση νομοθεσίας πυρασφάλειας
 Υπόδειξη μέτρων πυρασφαλείας από το Π.Σ.
 Εκπόνηση μελέτης πυρασφαλείας από μηχανικό
 Έγκριση της μελέτης και έλεγχος εφαρμογής από το Π.Σ. 
 Εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και αναγγελίας
 Συστήματα αυτόματης κατάσβεσης
 Πυροδιαμερισματοποίηση των χώρων   
 Εκπαίδευση / ενημέρωση προσωπικού επιχειρήσεων /οργανισμών
 Οργάνωση ομάδων πυρασφαλείας από τις επιχειρήσεις/οργανισμούς
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Παθητική (Δομική Πυροπροστασία) 

 Σχεδιασμός – κατασκευή του κτιρίου
 Χωρισμός του κτιρίου σε πυροδιαμερίσματα για να 

περιοριστεί η διάδοση της πυρκαγιάς.
 Οδεύσεις Διαφυγής – Έξοδοι Κινδύνου
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Πόρτες πυρασφαλείας 
(πυροδιαμερισματοποίησης)
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.14. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

α. Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
β. Αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος

γ. Σύστημα τοπικής εφαρμογής

δ. Σύστημα ολικής κατάκλυσης

ε. Σύστημα ανίχνευσης & αναγγελίας πυρκαγιάς

στ. Φωτισμός ασφαλείας & πόρτες πυρασφαλείας

ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
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α. ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
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β. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ 
ME ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ (SPRINKLER)
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γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ
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ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
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Ανιχνευτής καπνού

Ανιχνευτής θερμότητας
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στ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΟΡΤΕΣ 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:

1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
1.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
1.3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
1.4. ΑΙΤΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
1.5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
1.6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΥΣΗΣ/ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
1.7. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
1.8. ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (συνέχεια)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:

1.9.   ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
1.10. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1.11. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1.12. ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.13. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ  ΜΕΤΡΑ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.14. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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2. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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2. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.1. ΔΙΑΡΡΟΗ – ΔΙΑΧΥΣΗ – ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ 
2.1.1. Αντιμετώπιση διαρροής αερίου 
2.2. ΔΙΑΡΡΟΗ -ΔΙΑΧΥΣΗ –ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ 

ΟΥΣΙΑΣ
2.2.1. Γενικές προφυλάξεις 
2.2.2. Διαχείριση διαρροής ή/και διάχυσης
2.2.3. Κίνδυνοι σε κλειστούς ή περιορισμένους χώρους
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Επικίνδυνες ουσίες
Επικίνδυνες ουσίες θεωρούνται διάφορα προϊόντα
σε στερεά, υγρή και αέρια κατάσταση ή ακόμα και
σε μορφή κόκκων, που κυκλοφορούν νόμιμα στο
εμπόριο συσκευασμένες σε ποικίλες κατάλληλες
κατά περίπτωση συσκευασίες, οι οποίες ωστόσο
ενδέχεται να διαρρεύσουν ή / και να συμμετάσχουν
σε πυρκαγιά, προκαλώντας σε κάθε περίπτωση
δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία χώρων και
εγκαταστάσεων αλλά και μαζικές επιπτώσεις
στον πληθυσμό μιας ευρύτερης περιοχής



73

2. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
2.2. ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Κατάταξη με βάση την επικινδυνότητα σύμφωνα 
με την ΑDR
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Πιο πιθανοί κίνδυνοι:
 Έκρηξη
 Ασφυξία
 Ψυχρό έγκαυμα-Κρυοπάγημα
 Πυρκαγιά-Θερμικό Έγκαυμα
 Οξείδωση
 Δηλητηρίαση-Μόλυνση-Ρύπανση
 'Εκθεση σε ραδιενεργό ακτινοβολία
 Χημικό Έγκαυμα
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Ενδεικτικοί κίνδυνοι από ατυχήματα με επικίνδυνα 
υλικά και επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και στο 

περιβάλλον 

1. Έκρηξη: Επιπτώσεις λόγω του δημιουργούμενου 
ωστικού κύματος (υπερπίεση) και των 
προκαλουμένων εκτοξευόμενων θραυσμάτων. Τα 
ωστικά κύματα των εκρήξεων μπορεί να έχουν 
επιπτώσεις τόσο σε κτίρια (σπάσιμο τζαμιών, 
κατάρρευση κατασκευών), όσο και στον άνθρωπο 
(σπάσιμο του τυμπάνου στο αυτί). 
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2. Ασφυξία: Απουσία οξυγόνου που εκτοπίζεται από τα 
καπναέρια (προϊόντα καύσης) ή αέρια από 
διαδικασία ζύμωσης.

3. Πυρκαγιά/θερμικό έγκαυμα: Μη ελεγχόμενη καύση 
που οφείλεται στην ύπαρξη θερμότητας και φλόγας 
που προκαλείται από ανάφλεξη -έναυση εύφλεκτων 
αερίων, υγρών, σκόνης και στερεών. 
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4. Οξείδωση: Ενίσχυση της καύσης λόγω ουσιών που 
της προσδίδουν οξυγόνο

5. Χημικό έγκαυμα: Επιπτώσεις στο ανθρώπινο σώμα 
από όξινες ή αλκαλικές ουσίες (διαβρωτικά).

6. Ψυχρό έγκαυμα – κρυοπάγημα: Επίδραση στο 
ανθρώπινο σώμα και πρόκληση ψυχρού 
εγκαύματος/κρυοπαγήματος λόγω κρυογενικών 
ουσιών ή υγροποιημένων αερίων.
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7. Ραδιολογική έκθεση: Επίδραση στον άνθρωπο και 
στο περιβάλλον από ιοντίζουσα ακτινοβολία / 
ραδιολογική μόλυνση.

8. Δηλητηρίαση – Μόλυνση: Είσοδος τοξικών 
ουσιών/παθογόνων μικροοργανισμών στον 
ανθρώπινο οργανισμό μέσω της αναπνοής, της 
κατάποσης ή της επαφής/απορρόφησης με το 
δέρμα. Οι τοξικές αυτές ουσίες καλούνται και 
δηλητήρια.

9. Ρύπανση – Μόλυνση περιβάλλοντος:
Ρύπανση/μόλυνση των νερών, της ατμόσφαιρας 
και του εδάφους.
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Μορφή επικίνδυνων υλικών στο 
χώρο εργασίας 

Στο χώρο εργασίας οι χημικές ουσίες έχουν τη μορφή:
 Αερίου-π.χ. μονοξείδιο του άνθρακα
 Ατμού-π.χ. ατμοί διαλυτών
 Σκόνης-π.χ. σκόνη μολύβδου, σκόνη βάμβακος
 Ομίχλης-διασπορά υλικών υπό μορφή σταγονιδίων
 Διαβρωτικών Υγρών-π.χ. καυστική σόδα, θειικό 

οξύ.
 Λοιπά εύφλεκτα και τοξικά υγρά. 
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Τρόπος εισόδου επικίνδυνων ουσιών στο 
ανθρώπινο σώμα

Ανάλογα με τη μορφή τους οι χημικές ουσίες
εισέρχονται στο σώμα με την:
 Εισπνοή (αέρια, ατμοί υγρών, ατμοί στερεών)
 Κατάποση (υγρά, διαλυμένα στερεά)
 Απορρόφηση από το δέρμα (αέρια, ατμοί 

υγρών – στερεών)
Οι υψηλές θερμοκρασίες και η εντατική εργασία,   
αυξάνουν την ποσότητα του ιδρώτα και το ρυθμό 
αναπνοής και ευνοούν την ταχύτερη απορρόφηση 
των Επικίνδυνων Ουσιών από τον οργανισμό!!
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Είσοδος δια μέσου του δέρματος

Οι χημικές ουσίες που μπορεί να εισέλθουν μέσω του 
δέρματος είναι σχεδόν όλες στην υγρή φάση.
Στερεές χημικές ουσίες, αέρια και ατμοί εισέρχονται μόνο 

αν πρώτα διαλυθούν στην υγρασία που υπάρχει στην 
επιφάνεια του δέρματος.
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2. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
2.1. ΔΙΑΡΡΟΗ – ΔΙΑΧΥΣΗ – ΔΙΑΣΠΟΡΑ 

ΑΕΡΙΩΝ 

Προκειμένου τα αέρια να χρησιμοποιηθούν σε κάποια
τεχνική εφαρμογή ή θερμική διεργασία, μεταφέρονται
συσκευασμένα σε μεταλλικές κυλινδρικές φιάλες ως:
 συμπιεσμένα, 
 υγροποιημένα, 
 διαλυμένα υπό πίεση
 κατεψυγμένα (κρυογενικά)
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Σε εργασιακούς χώρους ενδέχεται κανείς να
συναντήσει τα ακόλουθα αέρια, πιθανότερα λόγω της
χρήσης τους από εξειδικευμένα συνεργεία τεχνικών:
 Οξυγόνο, 

 Ασετυλίνη, 

 Υγραέριο(Προπάνιο/Βουτάνιο),

 Φυσικό αέριο, 

 Αργόν
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1. Οξυγόνο: Πρόκειται για αέριο συστατικό του 
ατμοσφαιρικού αέρα, το οποίο ωστόσο 
χρησιμοποιείται είτε ως αναπνευστικό αέριο για 
ιατρική χρήση σε μικρές φιάλες, είτε ως τεχνικό 
αέριο σε μεγάλες φιάλες κατά τη διάρκεια θερμών 
διεργασιών συγκόλλησης. Σε περίπτωση διαρροής, 
δεν είναι τοξικό, ούτε εύφλεκτο, όμως είναι 
επικίνδυνο αν διαχυθεί σε περιβάλλον πυρκαγιάς, 
διότι αναζωογονεί την καύση. 

2. Ακετυλένιο: Πρόκειται για αέριο ελαφρύτερο του 
αέρα, που χρησιμοποιείται στην διαδικασία 
συγκόλλησης μετάλλων. Έχει χαρακτηριστική οσμή 
σκόρδου και  σε περίπτωση διαρροής αναμιγνύεται 
με τον αέρα και δημιουργεί εκρηκτικά μείγματα. 
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3. Υγραέριο: Πρόκειται για αέριο μείγμα προπανίου – βουτανίου, 
βαρύτερο του αέρα που χρησιμοποιείται για την δημιουργία 
φλόγας στην διαδικασία συγκόλλησης μετάλλων. Του έχει 
προσδοθεί χαρακτηριστική έντονη οσμή για να είναι άμεσα 
αναγνωρίσιμο με την όσφρηση σε περίπτωση διαρροής 
αναμιγνύεται με τον αέρα και δημιουργεί εκρηκτικά μείγματα. 
Το Υγραέριο είναι υγροποιημένο αέριο υπό πίεση, που 
αεριοποιείται όταν εκτονώνεται  η πίεση. Το Υγραέριο κανονικά 
φυλάσσεται σε φορητό δοχείο πίεσης. Εφόσον το Υγραέριο 
είναι βαρύτερο του αέρα, σε περίπτωση διαρροής του θα 
κυλήσει πάνω στο δάπεδο σαν νερό και θα αναζητήσει ένα 
χαμηλότερο σημείο διαφυγής. Έτσι μπορεί να διαφύγει και να 
σχηματίσει θύλακες αερίου σε αποχετεύσεις, δεξαμενές, 
επιφάνειες αγωγού, σήραγγες και αίθουσες εξοπλισμού. Εάν 
στο χώρο επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες το αέριο δεν θα 
διασκορπιστεί εύκολα. 
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4. Φυσικό αέριο: Πρόκειται για αέριο μείγμα που αποτελείται 
κυρίως από μεθάνιο, ελαφρύτερο του αέρα και  
χρησιμοποιείται συνήθως για την θέρμανση επαγγελματικών 
κτιρίων και οικιών. Το φυσικό αέριο  δε συσκευάζεται ούτε 
αποθηκεύεται, αλλά μεταφέρεται προς τα κτίρια με αγωγούς 
μέσω σταθερών υπόγειων σωληνώσεων. Ωστόσο δεν 
αποκλείεται ο κίνδυνος, έστω και πολύ μικρός, το αέριο να 
διαρρεύσει μέσω του εδάφους προς τις υπόγειες εγκαταστάσεις 
ως αποτέλεσμα ίσως μιας ρωγμής σε παραπλήσιες σωληνώσεις 
ή αγωγούς μεταφοράς μετά από σεισμό. 

5. Αργόν: Πρόκειται για αέριο βαρύτερο του αέρα, άοσμο, το οποίο 
χρησιμοποιείται ως τεχνικό αέριο σε μεγάλες φιάλες κατά τη 
διάρκεια θερμών διεργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης. Σε 
περίπτωση διαρροής, είναι αδρανές, δεν είναι τοξικό, ούτε 
εύφλεκτο, όμως είναι επικίνδυνο αν διαχυθεί, διότι εκτοπίζει το 
οξυγόνο του αέρα που προορίζεται για την αναπνοή με 
αποτέλεσμα να καθίσταται ασφυκτικό 
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Άλλα επικίνδυνα βιομηχανικά αέρια

1. Άζωτο (εισπνοή)
2. Αμμωνία (εισπνοή, κατάποση, επαφή με δέρμα)
3. Διοξείδιο του άνθρακα (εισπνοή)
4. Μονοξείδιο του άνθρακα (εισπνοή)
5. Διοξείδιο του θείου (εισπνοή, επαφή με δέρμα και 

μάτια)
6. Υδρόθειο (εισπνοή, κατάποση, επαφή με δέρμα)
7. Υδροκυάνιο (εισπνοή, κατάποση επαφή με δέρμα)
8. Φθόριο 
9. Χλώριο
10. Φωσγένιο (COCL2)
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2. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
2.1.1. Αντιμετώπιση διαρροής αερίου 

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί – μυρίσει, δει ή εντοπίσει 
διαρροή αερίου πρέπει:

 να άρει κάθε πιθανή πηγή ανάφλεξης, όπως αναμμένα τσιγάρα ή 
φλόγα

 εάν είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιήσει ηλεκτρικό εξοπλισμό. Να 
μην απενεργοποιήσει ενεργό εξοπλισμό, διότι μπορεί να προκαλέσει 
σπινθήρα που θα μπορούσε να αναφλέξει ένα μίγμα  αέρα / 
ευφλέκτου αερίου,

 εάν είναι δυνατόν, να ανοίξει θύρες και παράθυρα, ώστε να βελτιώσει 
τον εξαερισμό. Αυτό κανονικά θα διασκορπίσει τα ελαφρύτερα του 
αέρος αέρια . 

 να ζητήσει από τα άτομα να εκκενώσουν τους γύρω χώρους 
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 να ενημερώσει τον υπεύθυνο για τις συνθήκες και εάν 
χρειάζεται ιατρική βοήθεια,

 να προσπαθήσει να προσδιορίσει την πηγή της διαρροής:
 εάν πραγματοποιούνται στους γύρω χώρους εργασίες 

συντήρησης και επισκευών που απαιτούν την χρήση αερίου, να 
μεταβεί στον τόπο του συμβάντος, να ενημερώσει το 
προσωπικό συντήρησης για την διαρροή που υποψιάζεται  

 εάν εντοπισθεί αέριο σε επίπεδο κατώτερο του εδάφους 
(υπόγειο όροφο) και η διαρροή φαίνεται πως προέρχεται από 
την επιφάνεια, να ανέβει στην επιφάνεια και να προσπαθήσει 
να προσδιορίσει την πηγή. Εάν ο κίνδυνος της διαρροής δεν 
μπορεί να αρθεί, πρέπει να εκκενωθεί ο χώρος. 
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2. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
2.2. ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

2.2.1. Γενικές προφυλάξεις 

1. Πάντα να φοράτε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό 
όταν αντιμετωπίζετε διαρροή.

2. Πάντα να πλένετε τα χέρια σας σχολαστικά με σαπούνι και 
ζεστό νερό αφού αντιμετωπίσετε διαρροή.

3. Κοινά λευκαντικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
απολυμανθούν περιοχές επηρεασμένες από σωματικές 
εκκρίσεις.
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4. Αν ιματισμός μολυνθεί κατά την αντιμετώπιση διαρροής, 
πρέπει να αλλαχθεί όσο το δυνατό γρηγορότερα.

5. Σε περίπτωση διαρροής που αφορά πιθανώς εκρηκτικά αέρια 
η ατμούς να μην λειτουργήσει οποιαδήποτε συσκευή 
ηλεκτρική καθώς εκκενώνεται η περιοχή. Να μην σβήσουν τα 
φώτα η οι ασύρματοι. 

6. Σβήστε όλες τις ακάλυπτες φλόγες.
7. Θυμηθείτε ότι πολλά αέρια είναι πιο βαριά από τον αέρα και 

θα μείνουν σε χαμηλότερες περιοχές όπως σήραγγες και 
αντλιοστάσια.
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2. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
2.2. ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

2.2.2. Διαχείριση διαρροής ή/και διάχυσης

 Αναγνώριση της ύλης. Ταχεία προσπάθεια αναγνώρισης των 
ουσιών από πληροφορίες από ετικέτες, πινακίδες, συνοδευτικά 
έγγραφα από το δοχείο ή από άτομα που χρησιμοποιούν τις ουσίες ή 
από τη φύση της εργασίας που έγινε.

 Απομόνωση-Αποκλεισμός της περιοχής. Όταν άλλοι άνθρωποι 
παρευρίσκονται στην περιοχή της διαρροής μετακινήστε τους μακριά 
προς μείωση του κίνδυνου έκθεσης και μόλυνσης άλλων περιοχών, 
ατόμων η υλικών 

 Συγκράτηση. Αν τα υλικά είναι υγρά ή στερεά τετηγμένα, 
χρησιμοποιήστε κατάλληλα απορροφητικά υλικά, συνθετικά 
καθαριστικά, άμμο, πριονίδι ή πετσέτες. Η αναρρόφηση μπορεί να 
ενδείκνυται.
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 Αραίωση: Η αραίωση ουσίας θα περιορίσει το βλαπτικό δυναμικό 
της. Το νερό είναι το πλέον διαθέσιμο υλικό αραίωσης, εφόσον 
βέβαια ενδείκνυται κατά περίπτωση.

 Εξουδετέρωση: Όταν είσαι ενήμερος για μία κατάλληλη ουσία 
εξουδετέρωσης, τότε αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
μείωση της επικινδυνότητας. Σε περίπτωση αμφιβολίας ποτέ μην 
προσθέτετε οποιαδήποτε άλλη ουσία σε χυμένο υλικό, μπορεί να 
προκαλέσετε ανεπιθύμητη χημική αντίδραση.

 Περισυλλογή. Συλλέξτε τις ουσίες/ απορροφητικά υλικά σε 
κατάλληλο δοχείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις πιθανόν να είναι 
κατάλληλος ένας πλαστικός κάδος απορριμμάτων με επένδυση και 
συνδετήρες. Τα δοχεία πρέπει να σημανθούν κατάλληλα ώστε να 
φαίνεται ότι περιέχουν βλαβερά απόβλητα 

 Ασφαλής Μεταφορά: Οι συλλεγμένες ουσίες πρέπει να 
μεταφερθούν για εγκεκριμένη διάθεση. Πριν την μεταφορά 
οποιουδήποτε γνωστού η άγνωστου υλικού πρέπει να 
επικοινωνήσεις με τον επιβλέποντα για οδηγίες. 

 Διάθεση σε ασφαλή χώρο: Η διάθεση μπορεί να είναι απλή σαν 
τη διάθεση κανονικών απορριμμάτων. Πριν διαθέσεις 
οποιοδήποτε υλικό, γνωστό η άγνωστο πρέπει να επικοινωνήσεις 
με τον επιβλέποντά σου για οδηγίες 



94

Παραδείγματα περιορισμένων χώρων

.Τούνελ
•Δεξαμενές
•Καταπακτές και υπόγειοι χώροι γενικά
•Εκσκαφές κάθε είδους, τάφροι και ορύγματα με βάθος
πάνω από1,3 μέτρα
•Κλειστοί χώροι που περιέχουν σωληνώσεις ή
αγωγούς (π.χ. εξαερισμού, διανομής και απαγωγής
αερίων )
•Πηγάδια, υπόνομοι, βόθροι και γενικά οι αποχετευτικοί
χώροι
•Αποθηκευτικοί χώροι
•Χώροι όπου στην είσοδό τους υπάρχουν
ανθρωποθυρίδες (man –holes)

2.3. Κίνδυνοι σε κλειστούς ή 
περιορισμένους χώρους
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• Σιλό (π.χ. αποθήκευσης σιτηρών)
• Κάδοι
• Δοχεία
• Αντιδραστήρες
• Λέβητες, φούρνοι και θάλαμοι καύσης
• Ελλιπώς αεριζόμενοι χώροι
• Καρότσες και διάφορα ψυγεία ή container οχημάτων
σε ορισμένες περιπτώσεις

• Κλειστοί χώροι χωρίς οροφή και πλωτές οροφές
δεξαμενών, που έχουν κατέβει περισσότερο από
(ενδεικτικά) 2 μέτρα
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2. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
2.2. ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

2.2.3. Κίνδυνοι σε κλειστούς ή 
περιορισμένους χώρους

 Εύφλεκτη/ασφυκτική/τοξική ατμόσφαιρα
 Θερμότητα ή ψύχος
 Χημικό έγκαυμα
 Ολισθήματα και πτώσεις
 Αδέξιος χειρισμός μηχανημάτων
 Κίνδυνος παγίδευσης ή καταπλάκωσης
 Ηλεκτροπληξία
 Ακτινοβολίες 
 Τρωκτικά, ερπετά, έντομα
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Εύφλεκτη ατμόσφαιρα

Η ατμόσφαιρα ενός περιορισμένου χώρου μπορεί να 
παρουσιάσει σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης εάν η 
συγκέντρωση εύφλεκτων αερίων ή ατμών είναι 
μεγαλύτερη του 10% του L.F.L. (Low Flammability Limit = η
ελάχιστη συγκέντρωση αερίου ή ατμού στον αέρα που 
αναφλέγεται όταν έρχεται σε επαφή με πηγή ανάφλεξης, ή 
αλλιώς κατώτερο όριο ανάφλεξης) ή εάν υπάρχει  καύσιμη 
σκόνη σε συγκέντρωση τέτοια που να εμποδίζει την 
ορατότητα σε απόσταση 1,5 μέτρου. 



98

Ασφυκτική ατμόσφαιρα

Ο αναπνεύσιμος αέρας περιέχει περίπου 21% οξυγόνο. Παρόλα
αυτά, ορισμένοι περιορισμένοι χώροι δεν μπορούν να  
περιέχουν το επαρκές οξυγόνο που χρειάζεται για τη συντήρηση 
των ζωτικών λειτουργιών. Το χαμηλότερο επίπεδο το οποίο ο 
OSHA επιτρέπει για είσοδο είναι 19,5%. 
• Εάν το επίπεδο του οξυγόνου πέσει στο 14 με 16% η αναπνοή 

γίνεται πολύ δύσκολη. 
• Μεταξύ 6 και 10% συμβαίνει απώλεια αισθήσεων. 
• Για επίπεδο του οξυγόνου κάτω από 6% μπορεί να επέλθει ο 

θάνατος σε λίγα λεπτά. 
Εάν το επίπεδο του οξυγόνου σε ένα περιορισμένο χώρο δεν 
είναι 21% πρέπει να ενημερώνεται ο προϊστάμενος του χώρου 
πριν την είσοδο προσωπικού σε αυτόν.
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Τοξική ατμόσφαιρα

Υπάρχουν ατμόσφαιρες οι οποίες περιέχουν δηλητηριώδη 
αέρια, ατμούς ή καυσαέρια. Ενώ οι περιορισμένοι χώροι 
μπορεί να περιέχουν οποιεσδήποτε τοξικές και βλαπτικές
ουσίες, οι κίνδυνοι μπορεί να συγκεκριμενοποιηθούν αν 
τεθούν τρεις βασικές ερωτήσεις: 
• Τι προϋπήρχε στο χώρο; 
• Ποιες βλαπτικές ουσίες μπορούν να δημιουργηθούν στο 

χώρο; 
• Ποιες βλαπτικές ουσίες μπορούν να δημιουργηθούν στο 

χώρο εξαιτίας της χρήσης του χώρου (π.χ. εκρηκτικοί ατμοί 
από βάψιμο, ατμοί μετάλλων από συγκόλληση, βλαπτικές 
σκόνες από αμμοβολή κλπ.).
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Θερμότητα: Υπάρχει  περίπτωση οι επιφάνειες ενός 
περιορισμένου χώρου να είναι υψηλής 
θερμοκρασίας, οπότε χρειάζονται ειδικές 
προφυλάξεις για την αποφυγή εγκαυμάτων.

Ψύχος: Ο επιβλέπων τις εργασίες σε κλειστούς χώρους 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα πρέπει να λάβει 
μέριμνα για την αντιμετώπιση των δυσμενών 
καιρικών συνθηκών και την εξασφάλιση ανεκτής 
θερμοκρασίας και υγρασίας από τους εργαζόμενους.

Χημικά εγκαύματα: Μπορεί να προκληθούν από οξέα 
ή διαλύτες που πιθανόν υπάρχουν στο χώρο.
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Ολισθήματα και πτώσεις: Κίνδυνος πτώσης υπάρχει κατά την 
είσοδο και έξοδο προς και από τον περιορισμένο χώρο και 
ολισθήματα που μπορεί επίσης να συμβούν μέσα στον 
περιορισμένο χώρο

Κίνδυνοι από χειρισμό μηχανημάτων: Κάποιοι τραυματισμοί 
μπορεί να συμβούν σε τέτοιους χώρους όταν, μέρος του 
εξοπλισμού μπορεί να εκκινήσει ενώ υπάρχουν εργαζόμενοι 
μέσα. Για το λόγο αυτό πρέπει όλος ο εξοπλισμός που 
βρίσκεται σε τέτοιους χώρους να ασφαλίζεται και να 
επισημαίνεται, ώστε να μη δημιουργηθούν συνθήκες που 
μπορούν να τραυματίσουν ή ακόμα και να σκοτώσουν 
οποιονδήποτε εργάζεται μέσα στο χώρο.

Στρίμωγμα: Κάποιες φορές το δάπεδο ή οι τοίχοι ενός 
περιορισμένου χώρου παρουσιάζουν κλίση,  οπότε υπάρχει 
κίνδυνος ο εργαζόμενος να παγιδευτεί και να μην μπορεί να 
βγει.
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Κίνδυνοι καταπλάκωσης: Ο όρος αυτός αναφέρεται σε καταστάσεις, 
στις οποίες ο εργαζόμενος  παγιδεύεται και καταπλακώνεται 
από το υλικό που αποθηκεύεται στον περιορισμένο χώρο και το 
οποίο είναι συνήθως σε στερεά μορφή, αν και ο κίνδυνος μπορεί 
να παρουσιαστεί και με υλικό σε υγρή μορφή. Ο παγιδευμένος 
εργαζόμενος κινδυνεύει με άμεσο θάνατο αν δεν διασωθεί 
αμέσως, είτε από ασφυξία είτε από επαφή με το υλικό. Για 
παράδειγμα όταν το υλικό είναι σε υψηλή θερμοκρασία ή πολύ 
διαβρωτικό, ο εργαζόμενος πεθαίνει από θερμικά ή χημικά 
εγκαύματα ακόμα και όταν δεν κινδυνεύει από ασφυξία.                                             

Ηλεκτροπληξία: Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει γενικά όπου υφίσταται 
ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. 

Ακτινοβολία: Μπορεί να υπάρχει ιοντίζουσα ακτινοβολία από 
ραδιενεργές πηγές ή μη ιοντίζουσα από εξοπλισμό συγκόλλησης 
η άλλες συσκευές.

Τρωκτικά/Ερπετά/Έντομα: Σε κάποιους κλειστούς χώρους μπορεί να 
συναντήσει κανείς διάφορους ζωντανούς οργανισμούς  όπως, 
αράχνες, σφήκες, φίδια, ποντίκια κλπ., για τα οποία πρέπει να 
επιδεικνύεται μεγάλη προσοχή.
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2. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

2.1. ΔΙΑΡΡΟΗ – ΔΙΑΧΥΣΗ – ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ 
2.1.1. Αντιμετώπιση διαρροής αερίου 
2.2. ΔΙΑΡΡΟΗ -ΔΙΑΧΥΣΗ –ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ 

ΟΥΣΙΑΣ
2.2.1. Γενικές προφυλάξεις 
2.2.2. Διαχείριση διαρροής ή/και διάχυσης
2.2.3. Κίνδυνοι σε κλειστούς ή περιορισμένους χώρους



104

3. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Μ.Α.Π.)
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Ορισμός Μ.Α.Π.

Ως Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) νοείται κάθε εξοπλισμός, τον 
οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να κρατά για να  προστατεύεται
από έναν ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια ή την υγεία 
του. 
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Υποχρεώσεις εργοδοσίας

 Να χορηγεί δωρεάν στους εργαζόμενους τα ΜΑΠ και να παρέχει τις 
κατάλληλες διευκολύνσεις και μέσα για την κατάλληλη λειτουργία τους 
και την ικανοποιητική κατάστασή τους από την άποψη της 
αποτελεσματικότητας προστασίας τους.

 Να τα αντικαθιστά σε περίπτωση προχωρημένης φθοράς.
 Να φροντίζει έτσι ώστε να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να 

καθαρίζονται τακτικά.
 Να μεριμνά έτσι ώστε να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους με 

καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής.
 Σε περίπτωση πολλαπλών κινδύνων, να παρέχει στους εργαζόμενους 

περισσότερα του ενός ΜΑΠ και να εξασφαλίζει ότι αυτά είναι συμβατά 
μεταξύ τους.

 Να παρέχει εκπαίδευση στους εργαζόμενους για την χρήση των ΜΑΠ.
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Υποχρεώσεις προσωπικού

 Να ζητά επιπλέον ενημέρωση ή διευκρινήσεις για τηn χρήση των Μέσων 
Ατομικής Προστασίας του, αν και όποτε χρειαστεί.

 Να χρησιμοποιεί τα Μέσα Ατομικής Προστασίας του κατά τον τρόπο 
που εκπαιδεύτηκε σχετικώς και του υπεδείχθη.

 Να διατηρεί, καθαρίζει και επισκευάζει τα Μέσα Ατομικής Προστασίας 
του, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή της ιεραρχίας του.

 Να παραλαμβάνει ενυπόγραφα τα ΜΑΠ του.
 Να ζητά από τον Επιβλέποντά του αντικατάσταση φθαρμένων ή 

κατεστραμμένων ΜΑΠ, τα οποία θα παραλαμβάνει αφού πρώτα 
παραδώσει τον προς αντικατάσταση εξοπλισμό, και αφού αυτός 
διαγραφεί από την Κάρτα Προσωπικής Χρέωσης Μέσων Ατομικής 
Προστασίας του.
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Γενικές απαιτήσεις Μ.Α.Π.
Τα ΜΑΠ πρέπει:

1.Να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά 
με το σχεδιασμό και την κατασκευή τους από πλευράς 
ασφάλειας και υγείας.

2.Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που πρέπει να
προλαμβάνονται και η χρήση τους να μη συνεπάγεται νέους 
κινδύνους.

3.Να επιλέγονται με βάση τις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες και
ανάγκες.

4.Να χρησιμοποιούνται μόνο για τις προβλεπόμενες χρήσεις και
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

5.Να συνοδεύονται με σαφείς οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα.
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6.Να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να καθαρίζονται 
τακτικά.

7.Να αντικαθίστανται όταν παρουσιάζουν προχωρημένη φθορά ή 
έχει λήξει ο επιτρεπόμενος χρόνος χρήσης τους.

8.Να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους με καλές συνθήκες
καθαριότητας και υγιεινής.

9. Σε περίπτωση πολλαπλών κινδύνων αν χρησιμοποιούνται
περισσότερα του ενός, πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και
αποτελεσματικά.

10.Τα ΜΑΠ που προορίζονται για χρήση σε εκρηκτική ατμόσφαιρα
πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να μην είναι
δυνατό να παραχθεί σ’ αυτά τόξο ή σπινθήρας προέλευσης ηλεκτρικής ή
ηλεκτροστατικής, ή λόγω κρούσης, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη 
εκρηκτικού μίγματος.
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3. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Μ.Α.Π.)

 Προστασία ποδιών (Προστατευτικά υποδήματα)
 Προστασία χεριών (Γάντια)
 Προστασία κεφαλιού (Κράνος)
 Διάφορες προστατευτικές φόρμες εργασίας
 Προστατευτικά προσώπου – ματιών (γυαλιά και μάσκες 

προσώπου)
 Προστατευτικά αναπνοής (Ατομικές προσωπίδες με ή χωρίς 

φίλτρο - αναπνευστικές συσκευές)
 Προστασία ακοής (Ωτοασπίδες – ακουστικά – ωτοβύσματα)
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Προστασία ποδιών

Πότε;
 Όταν βαριά αντικείμενα όπως βαρέλια ή εργαλεία μπορεί να 

κυλήσουν ή να πέσουν από ύψος προς τους εργαζόμενους
 Όταν στον χώρο εργασίας υπάρχουν αιχμηρά αντικείμενα 

όπως καρφιά τα οποία μπορεί να διατρήσουν τη σόλα ή την 
πάνω πλευρά των υποδημάτων των εργαζομένων

 Όταν υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης θερμών ρευστών
 προς τα πόδια των εργαζομένων
 Όταν τα δάπεδα των χώρων εργασίας παρουσιάζουν 

ολισθηρότητα
 Όταν υπάρχουν κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα
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Προστασία χεριών

Πότε;

• Επαφή με ουσίες τοξικές, ερεθιστικές, διαβρωτικές και θερμές
• Εκτόξευση θερμών ή αιχμηρών σωματιδίων
• Επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα
• Έκθεση σε ακτινοβολίες
• Έκθεση σε μικροοργανισμούς
• Επαφή με αντικείμενα, εργαλεία ή μηχανήματα υψηλής
θερμοκρασίας ή με επιφάνειες και ακμές αιχμηρές ή 
κοφτερές

• Χρήση μηχανημάτων ή εργαλείων που είναι δυνατόν να
τραυματίσουν τα χέρια
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Πώς;

 Γάντια πλαστικά ή λαστιχένια (rubber, neoprene vinyl): Προστατεύουν τα χέρια από 
χημικές ουσίες, καυστικές, διαβρωτικές  Τα από νεοπρένιο ή βινύλιο γάντια είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλα στο χειρισμό προϊόντων πετρελαίου.  Συνιστάται να πλένονται όταν τελειώνει η 
εργασία και πριν τα βγάλουμε. Μερικές ερεθιστικές ή τοξικές χημικές ουσίες 
απορροφούνται από λαστιχένια γάντια, τα οποία θα πρέπει να πετιούνται μετά από 
ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 1 εβδομάδα)

 Γάντια δερμάτινα (Γενικής χρήσης.  Με ή χωρίς μεταλλική ενίσχυση): Προστατεύουν τα 
χέρια από σκληρά υλικά ικανά να προκαλέσουν εγκαύματα, γρατζουνίσματα, γδαρσίματα 
προστατεύουν από σπινθήρες, μέση θερμοκρασία.

 Γάντια βάσης αμιάντου: Συνιστώνται κατά το χειρισμό θερμού εξοπλισμού ή θερμών 
υλικών για την αποφυγή εγκαυμάτων   Προστατεύουν έως 285 βαθμούς Κελσίου.  
Σημειωτέον ότι λόγω της επικινδυνότητας του αμιάντου ιδιαίτερα κατά την εισπνοή ινών 
αυτού, το υλικό δεν συνιστάται πλέον τόσον για την κατασκευή γαντιών όσον και για την 
κατασκευή αντιπυρικών στολών.

 Γάντια με θερμομονωτική επένδυση: Προστατεύουν από ιδιαίτερα ψυχρά υλικά, όπως 
ξηρός πάγος, υγρό άζωτο κ.λπ.  (Τα ψυχρά εγκάυματα είναι εξίσου σοβαρά με αυτά από 
θερμά αντικείμενα.)

 Γάντια προστασίας από υψηλή τάση 1600 Volt και άνω: Γάντια λαστιχένια ειδικής 
κατασκευής θα πρέπει να ελέγχονται για την διηλεκτρική σταθερά τους σε τακτά χρονικά 
διαστήματα.  Πολλές φορές καλύπτονται από δερμάτινα.  Χρειάζονται καλή προσαρμογή.

 Γάντια μάλλινα ή υφασμάτινα ή χειρουργικά (πλαστικά λεπτά): Χρησιμεύουν για την 
προστασία των χεριών σε ελαφρότερες εργασίες όπως κονσερβοποιεία, χώροι συσκευασίας, 
βιομηχανίες τροφίμων, μηχανολογικοί και εργαστηριακοί πάγκοι, για προστασία από σκόνες 
αλλά και κατά τη διάρκεια λεπτών εργασιών.
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Προστασία κεφαλιού

Πότε;
 Όταν υπάρχουν κίνδυνοι πτώσης αντικειμένων από
ύψος
 Όταν υπάρχουν κίνδυνοι κτυπήματος του κεφαλιού
σε προεξέχοντα αντικείμενα ή τμήματα εξοπλισμού
(σωληνώσεις, τμήματα μηχανημάτων, κλπ)
 Όταν υπάρχουν αιωρούμενα φορτία στους χώρους
εργασίας (χρήση γερανογεφυρών, κλπ)
 Όταν υπάρχουν κίνδυνοι επαφής της κεφαλής με
ηλεκτρικό ρεύμα
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Προστασία κεφαλιού 

Πώς;
Με προστατευτικά κράνη τα οποία θα πρέπει να
παρέχουν ανάλογα την εργασία τα εξής:
 Αντίσταση στη διείσδυση αντικειμένων
 Απορρόφηση της πίεσης από κτυπήματα
 Προστασία από νερό και αντοχή στην φωτιά
 Προστασία από χημικές ουσίες
 Προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα και την θερμότητα
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Προστατευτική ενδυμασία
Πότε;
 Χρήση χημικών ουσιών
 Χρήση κοφτερών εργαλείων
 Ηλεκτρισμό
 Υψηλές θερμοκρασίες
 Εκτόξευση θερμών υλικών (τηγμένα μέταλλα,θερμά ρευστά, κλπ)
 Μηχανές με κινούμενα μέρη όπου είναι δυνατόν να πιαστούν τμήματα των 

ρούχων
 Έκθεση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (δριμύ ψύχος, βροχή)
 Συνθήκες μειωμένης ορατότητας
 Επικίνδυνες ακτινοβολίες

Πώς;
Ποδιές εργαστηρίων, ολόσωμες φόρμες προστασίας από τοξικές ουσίες, τζάκετ
προστασίας από το ψύχος, αντιπυρικές φόρμες εργασίας, αντιπυρικές στολές
προσέγγισης, τζάκετ υψηλής αντανακλαστικότητας (για συνθήκες χαμηλής 
ορατότητας), ποδιές προστασίας κατά τις συγκολλήσεις και αδιάβροχα.
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Προστασία προσώπου - ματιών

Πότε;
 Είσοδο στους οφθαλμούς σκόνης, βρωμιάς, μεταλλικών ή 

ξύλινων σωματιδίων από εργασίες επεξεργασίας ξύλων ή 
μετάλλων.

 Εκτίναξη επικίνδυνων χημικών υγρών
 Χτυπήματα από αιωρούμενα αντικείμενα (αλυσίδες, σχοινιά 

κλπ).
 Επίδραση βλαβερής ακτινοβολίας από συγκολλήσεις, ακτίνες 

λεϊζερ κλπ.



118

Προστασία προσώπου - ματιών

Πώς;
 Γυαλιά ασφαλείας.
 Γυαλιά τύπου μάσκας: 
 Προσωπίδες συγκολλήσεων:
 Γυαλιά τύπου μάσκας για προστασία από 

ακτίνες λέιζερ
 Προσωπίδες
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Προστασία αναπνοής

Πότε;
Σε εργασιακά περιβάλλοντα όπου η προστασία της υγείας των 
εργαζομένων από την εισπνοή βλαπτικών παραγόντων(σκόνης, 
τοξικών αερίων κλπ) δεν μπορεί να εξασφαλισθεί με τεχνικά μέτρα ή 
μέσα συλλογικής προστασίας (συστήματα εξαερισμού κλπ), είναι 
απαραίτητη η χρήση μέσων ατομικής προστασίας της αναπνοής

Πώς;
1. Αναπνευστήρες με φίλτρο για τον καθαρισμό του εισπνεόμενου αέρα

του άμεσου περιβάλλοντος από τα αιωρούμενα τοξικά αέρια ή τη
σκόνη

2. Αυτοδύναμες αναπνευστικές συσκευές
3. Αναπνευστικές συσκευές με συνεχή παροχή καθαρού αέρα, μέσω

σωλήνα από το εξωτερικό περιβάλλον εκτός του μολυσμένου χώρου 
εργασίας.
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Προστασία της ακοής

Πώς;

• Ωτοασπίδες εξωτερικού τύπου (προσαρμόζονται στο
κεφάλι)

• Ωτοβύσματα
• Ωτοπώματα
• Κράνη με ενσωματωμένες ωτοασπίδες
• Προστατευτικά μέσα κατά του θορύβου εξοπλισμένα 
με συσκευές ενδοεπικοινωνίας
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4. ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ        
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
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4. ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Ο εγκλωβισμός ατόμων σε ανελκυστήρες είναι από τα συχνότερα συμβάντα
στα οποία καλείται να επέμβει η Π.Υ. (περίπου 16.000 το χρόνο)

Οφείλονται σε:
 Υπερφόρτωση (περισσότερα από το επιτρεπόμενο όριο άτομα ή

μεταφορά φορτίων).
 Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος
 Βλάβες του ανελκυστήρα οι οποίες είναι κυρίως ηλεκτρολογικής φύσεως.
 Μηχανική καταπόνηση του ανελκυστήρα όπως π.χ. αντικείμενο που

εισέρχεται στο διάκενο, την ώρα που o θάλαμος μετακινείται.
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Την ευθύνη για τον απεγκλωβισμό των πολιτών από ανελκυστήρες την
έχουν:

Α) οι εταιρίες συντήρησης και

Β) το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι διαδικασίες απεγκλωβισμού, πρέπει να είναι σύντομες και απλές
Εμπεριέχουν βαθμό δυσκολίας ανάλογα με τη θέση του θαλάμου:
Η πιο εύκολη περίπτωση είναι ο θάλαμος στους ηλεκτρομηχανικούς
και στους υδραυλικούς ανελκυστήρες να βρίσκεται σε σημείο τέτοιο,
ώστε ανοίγοντας την πόρτα να μπορεί να βγει ο εγκλωβισμένος.
Διαφορετικά πρέπει να κάνουμε ενέργειες από το μηχανοστάσιο για να
φέρουμε το θάλαμο σε καλύτερο σημείο ούτως ώστε να γίνει ο
απεγκλωβισμός.
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Βασικές ενέργειες απεγκλωβισμού σε 
ανελκυστήρες

1. Αναγνώριση της κατάστασης, έλεγχος της θέσης ακινητοποιήσεως 
του θαλάμου, αριθμός επιβαινόντων στον ανελκυστήρα και ύπαρξη 
τυχόν τραυματισθέντων.

2. Συλλογή πληροφοριών από τον διαχειριστή κτιρίου και τους ενοίκους
σχετικά με τη θέση του μηχανοστασίου ελέγχου του ανελκυστήρα για
την άμεση πρόσβαση σε αυτό.

3. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος από τον πίνακα του ανελκυστήρα
προς αποφυγή ατυχήματος στη περίπτωση ξαφνικής επαναλειτουργίας του 

4. Αναγνώριση του  τύπου του ανελκυστήρα και εντοπισμός της  βλάβης ή της 
αιτίας που προκάλεσε τον εγκλωβισμό   προκειμένου να επιλεχθεί ο τρόπος
απεγκλωβισμού των ατόμων που επιβαίνουν στο θάλαμο.

5. Άμεση και συνεχή επικοινωνία – ψυχολογική υποστήριξη με τα άτομα που
έχουν εγκλωβισθεί στον ανελκυστήρα 
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Απεγκλωβισμός με άνοιγμα της πόρτας
Α) Προσδιορίζουμε τη θέση του θαλάμου.

Β) Επικοινωνούμε με τον εγκλωβισμένο.

Γ) Ελέγχουμε την υποδοχή του πείρου της πόρτας που θα ανοίξει.

Δ) Τοποθετούμε το κλειδί ή το κατσαβίδι το στην υποδοχή και
περιστρέφουμε λίγο (συνήθως μισή στροφή).

ΣΤ) Η πόρτα ανοίγει 

Ε) Αμέσως γυρνάμε τον διακόπτη του θαλάμου στην θέση OFF.

Ζ) Απεγκλωβίζουμε το/τα άτομο/α.

Η) Ξανακλείνουμε την πόρτα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν ανοίγει, όπως
και όλες οι υπόλοιπες πόρτες στους άλλους ορόφους.
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 Να ειδοποιείτε την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 

τηλ. 199
 Να ειδοποιείτε τον υπεύθυνο του κτιρίου και το 

συνεργείο συντήρησης
 Να γνωρίζετε πού είναι το κλειδί του μηχανοστασίου
 Να καθησυχάζετε τους εγκλωβισμένους

Ενέργειες Ι.Ε.Π.Υ.Α. 



127

Σε συνθήκες πυρκαγιάς ή σεισμού δεν θεωρούνται ασφαλείς 
οδεύσεις διαφυγής, διότι η υψομετρική και κατά συνέπεια η 

θερμοκρασιακή διαφορά που παρατηρείται στο φρεάτιο, 
ευνοούν την ανάπτυξη του φαινομένου της καμινάδας, οπότε 

είναι πολύ πιθανό οι ανελκυστήρες να μετατραπούν σε 
«παγίδες θανάτου».

Γενικά, δεν ενδείκνυται για το Προσωπικό Ιδιωτικής 
Ασφάλειας να χρησιμοποιεί ανελκυστήρα κατά τη 
διάρκεια της βάρδιας του. Έτσι θα αποφύγει τον 

εγκλωβισμό του σε περίπτωση βλάβης του ανελκυστήρα!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
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5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
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6.ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

6.1. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕΙΣΜΟΥ
6.2. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
6.3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ
6.4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ
6.5. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ
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6.ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ελλάδα: Η πιο σεισμογενής χώρα της Ευρώπης!!!
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 Επιπτώσεις στον άνθρωπο
 Απώλεια ζωής
 Τραυματισμοί
 Ψυχολογικές 
 Ασθένειες λόγω:

• μη τήρηση κανόνων υγιεινής στις σκηνές και στους καταυλισμούς (αιτίες: έλλειψη τρεχούμενου 
νερού, μη δυνατότητα άμεσης αποκομιδής απορριμμάτων κ.λπ.) - κατανάλωση αλλοιωμένων 
τροφίμων (αιτίες: κακή συντήρηση, ακατάλληλες πρώτες ύλες)

• κατανάλωση ή χρήση μη πόσιμου νερού (αιτίες: βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης, κ.ά.).
 Επιπτώσεις στα έργα του ανθρώπου

 στα κτίρια,
 σε κατοικίες,
 στα ιστορικά μνημεία,
 σε δημόσια κτίρια
 σε χώρους συνάθροισης κοινού, όπως: εκκλησίες,σχολεία, γήπεδα, 

θέατρα, γυμναστήρια, στρατόπεδα, εργοστάσια.
 στο οδικό - σιδηροδρομικό δίκτυο καθώς και στα δίκτυα ύδρευσης –

τηλεπικοινωνιών - ηλεκτρικού - φυσικού αερίου.
 Οικονομικές

 Άμεσες σχετίζονται με τις βλάβες στις κατασκευές και άλλες σύνοδες καταστροφές
 Έμμεσες λόγω της διαφοροποίησης των συνθηκών διαβίωσης των πληγέντων και την 

αποδιοργάνωση της καθημερινής ζωής.

5.1. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕΙΣΜΟΥ
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5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
5.2. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Περιλαμβάνει ως παραμέτρους:
 την αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών
 την προετοιμασία του πληθυσμού
 την άμεση ανακούφιση του πληθυσμού
 τις διαδικασίες ανασυγκρότησης μετά το σεισμό
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Προετοιμασία πληθυσμού

 Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση του κόσμου σε μια χώρα 
που πρέπει να μάθουν να ζουν με τους σεισμούς

 Γνώση του τι πρέπει να κάνουμε κι εξάσκηση σε αυτό. 
 Σύνταξη σχεδίου ετοιμότητας
 Προμήθεια απαραίτητων υλικών
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Άμεση ανακούφιση πληθυσμού

 Πληροφόρηση πληθυσμού
 Έρευνα και διάσωση
 Περίθαλψη
 Στέγη – τροφή (καταυλισμοί)
 Μετασεισμικός κτιριακός έλεγχος
 Αποκατάσταση βλαβών κτιρίων, δικτύων
 Επιστροφή της ζωής στην καθημερινότητα
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Ενέργειες πριν τον Σεισμό (σε επιχειρήσεις) 

 Φροντίζουμε για άρση επικινδυνοτήτων σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. (www.oasp.gr)

 Σύνταξη σχεδίου εκκένωσης. Το σχέδιο θα ορίζει ένα ασφαλή 
ανοιχτό χώρο συγκέντρωσης των εργαζομένων μετά το 
σεισμό ή δευτερογενώς την πυρκαγιά.

 Κατάλογος εργαζομένων για καταμέτρηση μετά την 
εκκένωση.

 Οι διαδρομές εκκένωσης πρέπει να είναι ελεύθερες από 
εμπόδια και να έχουν φωτισμό ασφαλείας

http://www.oasp.gr/
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 Το σχέδιο της κάθε επιχείρησης πρέπει να ορίζει υπευθύνους 
για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των υπαλλήλων, 
Α.Μ.Ε.Α. κ.α. Οργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας

 Το προσωπικό ασφαλείας πρέπει να εκπαιδεύεται για να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εκκένωση

 Ενημέρωση εργαζομένων για τους κινδύνους της 
επιχείρησης, για τα προειδοποιητικά μηνύματα και σήματα 
συναγερμού και σχέδια εκκένωσης.

 Γεννήτριες έκτακτης ανάγκης στις μεγάλες επιχειρήσεις.
 Άμεση διαθεσιμότητα των τηλεφωνικών αριθμών και άλλων 

μέσων επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
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5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
5.3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 

Ο σεισμός μπορεί να συμβεί όταν είμαστε σε:
 Εσωτερικό χώρο
 Εξωτερικό χώρο
 Αυτοκίνητο
 Παραθαλάσσια περιοχή
 Ορεινή περιοχή
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5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
5.3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

Εσωτερικός χώρος
 Αποφυγή μετακινήσεων, παραμονή στον ίδιο χώρο.
 Κάλυψη κάτω από κάποιο έπιπλο, π.χ. ξύλινο τραπέζι ή 

γραφείο, κρατώντας το σταθερά από το ένα του πόδι. Έτσι 
αποφεύγονται τραυματισμοί από σοβάδες, τζάμια ή άλλα 
αντικείμενα που πέφτουν, σπάζουν ή ανατρέπονται.

 Απομάκρυνση από επικίνδυνα σημεία, όπως τζαμαρίες και 
βαριά έπιπλα. 

 Διατήρηση της ψυχραιμίας, προτροπή να κάνουν και οι 
υπόλοιποι το ίδιο.
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5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
5.3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

Εξωτερικός χώρος
 Απομάκρυνση από πολυώροφα κτίρια, δέντρα, 

στύλους, φωτεινούς σηματοδότες και ηλεκτροφόρα 
καλώδια. 

 Συγκέντρωση σε ανοιχτούς χώρους, όπως πλατείες, 
πάρκα κ.α.

 Αποφυγή εισόδου σε οποιοδήποτε κτίριο.
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5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
5.3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

Αυτοκίνητο
 Συνέχιση της οδήγησης και στάθμευση του αυτοκινήτου 

σε μέρος ασφαλές, ώστε να μην προκληθούν ατυχήματα 
και κυκλοφοριακό χάος. 

 Διευκόλυνση οχημάτων άμεσης επέμβασης
 Διατήρηση της ψυχραιμίας και τήρηση του κώδικα 

οδικής κυκλοφορίας
 Απομάκρυνση από γέφυρες, τούνελ ή αερογέφυρες. 
 Αποφυγή στάθμευσης κάτω από κτίρια, δέντρα, 

φωτεινούς σηματοδότες, μαντρότοιχους ή ηλεκτροφόρα 
καλώδια. 
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5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
5.3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 

ΣΕΙΣΜΟΥ
Παραθαλάσσια περιοχή
 Απομάκρυνση από την ακτή. Υπάρχει κίνδυνος

δημιουργίας τσουνάμι.
 Επιστροφή μόνο όταν οι αρμόδιοι φορείς

ενημερώσουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας.

Ορεινή περιοχή
Απομάκρυνση από σημεία επικίνδυνα για πτώσεις
βράχων και κατολισθήσεις.
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5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
5.4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ 

Κατ' αρχήν:
 Διατήρηση της ψυχραιμίας. Ο πανικός είναι κακός 

σύμβουλος
 διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, του 

φυσικού αερίου και του νερού
 απομάκρυνση των ενοίκων από τους εσωτερικούς χώρους 

του κτιρίου με ηρεμία, χωρίς πανικό, παίρνοντας μαζί τις 
προμήθειες έκτακτης ανάγκης
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μη χρήση του ανελκυστήρα. Υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού
είτε από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος είτε από βλάβη
του ίδιου του ανελκυστήρα

αποφυγή συνωστισμού στις σκάλες και στις εξόδους.
Μπορεί να υπάρχουν επικινδυνότητες όπως: πεσμένοι
σοβάδες, σπασμένα τζάμια και μάρμαρα και να προκληθούν
τραυματισμοί

αποφυγή εξόδου στα μπαλκόνια. Μπορεί να έχουν υποστεί
βλάβες και να αποκολληθούν ή να υπάρχουν κίνδυνοι από
ζημιές στις τοιχοποιίες των όψεων των κτιρίων, ή κίνδυνοι
από πτώση γλαστρών ή τζαμιών από τα υπερκείμενα
διαμερίσματα.
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5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
5.4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ  

Αμέσως μετά:
 Απομάκρυνση από τις προσόψεις των κτιρίων, τις τζαμαρίες, τους

μαντρότοιχους κ.λπ.
 Συγκέντρωση σε ανοιχτούς χώρους όπως: πλατείες, πάρκα, προαύλια

σχολείων ή αυλές εκκλησιών
 Παροχή πρώτων βοηθειών σε τραυματίες ή παγιδευμένους σε ερείπια.

Απαγορεύεται η μετακίνηση βαριά τραυματισμένων ατόμων εκτός εάν
διατρέχουν άμεσο κίνδυνο στη θέση που βρίσκονται. Αναζήτηση ιατρικής
βοήθειας εάν η περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί

 Σβήσιμο μικροπυρκαγιών ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος επέκτασής τους
 Προσφορά βοήθειας σε γείτονες, ή σε οποιονδήποτε άλλον την έχει ανάγκη
 Χρήση του τηλεφώνου μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Οι γραμμές πρέπει να

παραμείνουν ανοιχτές ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα εκείνοι
που πραγματικά το χρειάζονται
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6.5. Επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης
Στάδια επέμβασης
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Φάσεις Σταδίου Επιχειρήσεων

 Φάση πρώτη. Εκτίμηση των κτηρίων που έχουν καταρρεύσει. Η
περιοχή ερευνάται για τυχόν επιφανειακά θύματα.

 Φάση δεύτερη. Απομάκρυνση όλων των επιφανειακών θυμάτων όσο
το δυνατόν γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

 Φάση τρίτη. Έρευνα όλων των κενών που έχουν δημιουργηθεί σαν
αποτέλεσμα της κατάρρευσης. Χρησιμοποιούνται η φυσική μέθοδος
(κλήση με φωνές), διασωστικά σκυλιά και ηλεκτρονικές συσκευές.

 Φάση τέταρτη. Αφού εντοπιστεί ένας εγκλωβισμένος απαιτείται
επιλεκτική μετατόπιση και αποκομιδή ερειπίων χρησιμοποιώντας
κατάλληλα διασωστικά εργαλεία και τεχνικές, ώστε να
πραγματοποιηθεί ο απεγκλωβισμός του.

 Φάση Πέμπτη. Γενική αποκομιδή ερειπίων, συνήθως όταν όλα τα
γνωστά εγκλωβισμένα άτομα έχουν απελευθερωθεί. Εξαίρεση έχουμε
όταν έχουμε πληροφορίες που παραπέμπουν σε πιθανή ύπαρξη
επιπλέον εγκλωβισμένων.
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Απομάκρυνση εντοπισμένων θυμάτων από 
συμβάντα κατάρρευσης

Επιφανειακά Θύματα

Παγι -
δευμένοι

5-10 %

50%

30%

15%

Ομάδες 
Ε&Δ

Π.Υ. Τοπική ή 
Περιφέρεια

Ελαφρώς 
Παγιδευμένοι

Τραυματίες μη εγκλωβισμένοι Περίοικοι & Γείτονες

Π.Υ. Τοπικές Ομάδες

Κατάσταση Θυμάτων Απόκριση Έκτακτης Ανάγκης
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Αθανάσιος Μπαλάφας
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