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Καθήκοντα μελών Ομάδας Πυροπροστασίας 
 

Γενικά 
 

Στελέχη και προσωπικό κάθε επιχείρησης παράλληλα με τα λοιπά καθήκοντά 

τους, πρέπει να μεριμνούν και για τις ανάγκες πυροπροστασίας της 
επιχείρησης, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες συντήρησης των συστημάτων 
πυροπροστασίας και να εξασφαλίζουν τις βασικές ανάγκες από πλευράς 

καταπολέμησης της πυρκαγιάς. 
 
Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, η πυρκαγιά δεν είναι τυχαίο γεγονός που 

μπορεί να συγχωρεθεί. Ο Νόμος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για 
περιπτώσεις πυρκαγιών, παραλείψεων εξ αμελείας κ.λ.π. Οι περισσότερες 
περιπτώσεις πυρκαγιών προκαλούνται γιατί παραμελούμε ή παραγνωρίζουμε 

γνωστά αίτια αναφλέξεων και τις ζημιές που πρόκειται να δημιουργηθούν από 
αυτές. Σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν ενέργειες που επιβάλλεται να γίνονται είτε 
για την πρόληψη είτε για την αντιμετώπιση πυρκαγιών όπως: 

 O τακτικός καθαρισμός εξωτερικών και εσωτερικών χώρων από 

εύφλεκτα και ογκώδη υλικά, τα οποία στην κρίσιμη ώρα είτε θα 

επεκτείνουν γρήγορα την πυρά, είτε θα εμποδίσουν την πυρόσβεση. 

 O σωστός χειρισμός των φορητών και μονίμων μέσων πυροπροστασίας 

(πυροσβεστήρες, συστήματα κατάσβεσης, συστήματα πυρανίχνευσης 

κ.λ.π.). 

 Η τακτική περιοδική συντήρηση θερμικών ή ηλεκτρικών δικτύων, 

συσκευών ή μηχανημάτων. 

 Η διατήρηση ελεύθερων διαδρόμων διαφυγής προς εξόδους κινδύνου 

καθώς και προσπέλασης για παραλαβή των μέσων πυρόσβεσης. 

 Η κατάσταση σχεδίου και δοκιμής εκκένωσης των χώρων. 

 Η εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις ανάγκης. 

Άσχετα με τη θέση εργασίας και το βαθμό κάθε εργαζόμενος πρέπει να μεριμνά 

για τη πρόληψη – αντιμετώπιση πυρκαγιών στη περιοχή αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή στη θέση εργασίας του και γύρω από αυτή. 
 

Την ατομική προσπάθεια πυρόσβεσης των εργαζομένων στο τμήμα που 
κινδυνεύει σπεύδει και ενισχύει η ομάδα πυροπροστασίας του οικείου 
τμήματος, η οποία θα ενισχύεται εφόσον υπάρχει ανάγκη και από υποομάδες 

άλλων τμημάτων.  
 
Οι υποομάδες πυροπροστασίας κατά την αντιμετώπιση πυρκαγιών 

υποχρεούνται κατ΄ αρχάς στη παράλληλη ενέργεια της διάσωσης ατόμων που 
κινδυνεύουν και μεριμνούν για τη μείωση των ζημιών από τη πυρκαγιά. 
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Ειδικά 
 

 Παρακολουθούν την εκπαίδευση που προβλέπεται από το πρόγραμμα και 

συμμετέχουν στις ασκήσεις.  

 

 Σε περίπτωση πυρκαγιάς επεμβαίνουν αμέσως για καταστολή της σύμφωνα 

με τα καθορισμένα ειδικά καθήκοντα καθενός.  

 

 Οφείλουν να γνωρίζουν τις θέσεις των πυροσβεστικών μέσων, τη χρήση 

τους, τη θέση των πινάκων ηλεκτρικού ρεύματος, τη θέση του κομβίου 

συναγερμού, και τον αριθμό τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  

 

 Εκτελούν με προθυμία τις εντολές του Αρχηγού και Υπαρχηγού 

πυροπροστασίας. 

 

 Υποχρεούνται να γνωρίζουν τους χώρους από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς 

καθώς και τα πιθανά αίτια πρόκλησης πυρκαγιάς.  

 

 Σε περίπτωση πυρκαγιάς υποχρεούνται στην άμεση σήμανση συναγερμού 

και ειδοποίηση της Πυροσβεστικής.  

 

 Αναφέρουν στον Αρχηγό ή Υπαρχηγό πυροπροστασίας οποιαδήποτε βλάβη 

ή ανωμαλία στη λειτουργία των μέσων πυρόσβεσης.  

 

 Γνωρίζουν καλά όλους τους χώρους του τομέα τους και τις εξόδους κινδύνου 

και προβαίνουν στη διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν. 
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