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ΤΜΗΜΑ 1ο Σχεδιασμού αντιμετώπισης ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος (εκτός Π.Υ. Α/Δ και Π.Υ. 
πυρκαγιών - καταστροφών Λιμένων) 

Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4 
Ταχ. Κωδ.: 106 74 ΑΘΗΝΑ 
Αρ. Τηλεφ.: (01) 7290452  
Αρ. FAX: (01) 7253026 

ΚΟΙΝ.: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης (υτα) 
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (υτα) 

Αρ. Πρωτ.: 10269 Φ.702.10   

 ΘΕΜΑ: «Σχέδια Επέμβασης σε κτιριακές εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα εν γένει που παρουσιάζουν μεγάλη 
επικινδυνότητα – Ασκήσεις ετοιμότητας». 

Η αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος μεταξύ των άλλων συνίσταται στην εκπόνηση, σύνταξη και εφαρμογή σχεδίων 
πρόληψης και αντιμετώπισης μεγάλων πυρκαγιών ή άλλων καταστροφών σε συνεργασία και με άλλες δημόσιες ή 
δημοτικές αρχές. Προκειμένου να επεκτείνουμε και κωδικοποιήσουμε την διαδικασία σύνταξης σχεδίων επέμβασης και 
διενέργειας ασκήσεων ετοιμότητας από τις υπηρεσίας μας, για κτηριακές εγκαταστάσεις και τεχνικά εργα εν γένει που 
παρουσιάζουν μεγάλη επικινδυνότητα, εκδίδουμε την παρούσα εγκύκλιο διαταγή μας που έχει ως εξής:  

1. Κατάσταση κτιρίων και εγκαταστάσεων για τα οποία συντάσσονται σχέδια επέμβασης: 

• Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις (νοσοκομεία, κλινικές, γηροκομεία, κ.α)  
• Πολυώροφες κτιριακές εγκαταστάσεις, που έχουν τις παρακάτω χρήσεις:  

o Ξενοδοχεία, Ξενώνες  
o Εκπαιδευτήρια  
o Γραφεία  
o Χώροι συνάθροισης κοινού  
o Καταστήματα. Για την εφαρμογή της παρούσας, να συντάσσονται σχέδια επέμβασης, όταν το 

πυροθερμικό τους φορτίο εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο, ανεξάρτητα του ύψους και της έκτασης της 
κτιριακής κατασκευής.  

o Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων  
o Κατοικίες. Eιδικότερα για τα κτίρια κατοικιών, στην παρούσα νοούνται αυτά με ύψος άνω των 28 m  
o Κτίρια με όψεις αποτελούμενες από γυάλινες επιφάνειες και μεταλλικά ελάσματα (γυάλινα κτίρια)  

• Σήραγγες μεγάλου μήκους σιδηροδρομικών και οδικών αρτηριών  
• Αθλητικές εγκαταστάσεις (ανοικτά – κλειστά στάδια κ.α.) μεγάλης χωρητικότητας  
• Φυλακές και ιδρύματα αγωγής ανηλίκων  
• Κατασκηνώσεις  
• Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες  
• Αποθήκες  
• Οποιαδήποτε άλλη κατασκευή, πέραν των προαναφερομένων, κρίνεται σκόπιμο. 

2. Η επιλογή των κτιρίων, για τα οποία επιβάλλεται σύνταξη σχεδίων επέμβασης, να πραγματοποιηθεί από τις Πυρ/κές 
Υπηρεσίες με γνώμονα: 

• Τον αριθμό των εργαζομένων ή διακινουμένων ατόμων.  
• Τον αριθμό των ορόφων.  
• Τη συνολική επιφάνεια.  
• Τα υλικά κατασκευής του.  
• Την ευφλεκτικότητα, τοξικότητα ή άλλο κίνδυνο των υλικών που υπάρχουν, διακινούνται ή επεξεργάζονται στους 

χώρους του κτιρίου (μέσα ή έξω απ’ αυτό).  
• Τις ποσότητες των επικίνδυνων υλικών.  
• Την ύπαρξη πυροδιαμερισματοποίησης.  
• Τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυρασφάλειας που διατίθενται.  
• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο. 

Για το συντονισμό των εργασιών, κάθε Υπηρεσία να επιλέξει τα κτίρια / εγκαταστάσεις της περιοχής ευθύνης της για τα 
οποία κρίνεται ότι πρέπει να συνταχθούν σχέδια επέμβασης και να τα καταχωρήσει σε καταστάσεις κατά κατηγορίες. Οι 
καταστάσεις αυτές αφού θεωρηθούν από την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία, υποβάλλονται στη συνέχεια στην Π.Δ.Π.Υ. 

3. Για όσες βιομηχανικές εγκαταστάσεις υπάγονται στην Οδηγία SEVESO II – ΚΥΑ 5697/590/16-3-2000 (ΦΕΚ 405 Β’), οι 
τοπικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες να συντάξουν και υποβάλλουν σχέδια επέμβασης λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη 



ασφαλείας ή την κοινοποίηση-έκθεση της εγκατάστασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 26570 Φ. 701.2/17-8-2000 Διαταγή 
μας. 

4. Τα σχέδια επέμβασης πρέπει να συντάσσονται σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των προαναφερόμενων κτιριακών 
εγκαταστάσεων και τεχνικών εν γένει έργων, να συνοδεύονται οπωσδήποτε από τα απαραίτητα σχέδια (κατόψεις, 
τοπογραφικά διαγράμματα κλπ.) της εξεταζόμενης κατασκευής και να αναπροσαρμόζονται όποτε τούτο απαιτείται. 

5. Σε κάθε σχέδιο επέμβασης, θα περιλαμβάνονται σενάρια όπως: 

α). Πυρκαγιάς 
β). Παροχής βοήθειας σε επικίνδυνες χημικές ουσίες 
γ). Παροχής βοήθειας σε περίπτωση σεισμού 

Επίσης θα περιλαμβάνεται και ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών από την Υπηρεσία, με γνώμονα πάντα, τα εξής για τη 
συγκεκριμένη κατασκευή: 

• Είδος δομικών στοιχείων.  
• Χρήση.  
• Λειτουργίες.  
• Δυνατότητες επέμβασης της Υπηρεσίας.  
• Δυνατότητες επέμβασης των λοιπών συναρμοδίων φορέων της περιοχής. 

6. Για τη σύνταξη των πιθανών σεναρίων πυρκαγιάς να λαμβάνονται επίσης υπόψη: 

• Η χρήση και η επικινδυνότητα υλικών στο συγκεκριμένο χώρο του κτιρίου.  
• Η ύπαρξη πυροδιαμερισματοποίησης.  
• Τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυρασφάλειας που διαθέτει.  
• Οι πιθανότητες επέκτασης πυρκαγιάς σε άλλους χώρους του κτιρίου.  
• Εκδηλωθείσες πυρκαγιές κατά το παρελθόν.  
• Τα καταστροφικά αποτελέσματα εκδηλωθεισών πυρκαγιών στο συγκεκριμένο κτίριο ή σε άλλα αντίστοιχα με αυτό.  
• Πιθανές αιτίες εκδήλωσης πυρκαγιά. 

Κατά τη σύνταξη σχεδίου επέμβασης π.χ. σε πενταώροφο ξενοδοχείο, όπου αφενός στον υπόγειο όροφό του λειτουργεί 
χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων πελατών και υπάρχει λεβητοστάσιο, αφετέρου δε στον ισόγειο όροφο υπάρχει αίθουσα 
εστιάσεως και παρασκευαστήριο φαγητών, πιθανά σενάρια που μπορεί να εξετασθούν είναι: 

(α). Πυρκαγιά στο λεβητοστάσιο. 
(β). Πυρκαγιά στο χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων. 
(γ). Πυρκαγιά στο πλυντήριο – σιδερωτήριο. 
(δ). Πυρκαγιά σε υπνοδωμάτιο πελατών. 

Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, συντάσσεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο σχέδιο «ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ» όπως στο Παράρτημα Α της παρούσας. Ευνόητο είναι ότι σε άλλο κτίριο διαφορετικής χρήσης ή κατασκευής ή 
διαρρύθμισης, είτε τεχνικό έργο εν γένει τα πιθανά σενάρια θα διαφοροποιούνται αναλόγως. 

7. Για τη σύνταξη των πιθανών σεναρίων επέμβασης,για παροχή βοήθειας σε επικίνδυνες χημικές ουσίες, να συντάσσεται 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σχεδίου για κάθε ουσία ή ομάδα ουσιών, που υπάρχει πιθανότητα διαφυγής/διαρροής /έκρηξης κ.α. 
Αναφορικά με την πιθανότητα διαφυγής/διαρροής /εκρηξης κα των επικινδύνων ουσιών, να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

• Η ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών.  
• Ο χώρος αποθήκευσης.  
• Το είδος και η επικινδυνότητά τους.  
• Η συμπεριφορά τους έναντι πυρκαγιάς ή κατασβεστικών υλικών.  
• Ο τρόπος μεταφοράς.  
• Η επεξεργασία.  
• Η τοποθεσία και η επικινδυνότητα των γύρω κατοικημένων περιοχών. 

Επιπρόσθετα πρέπει να προβλέπονται σε κάθε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ χωριστά, απαραίτητες ενέργειες ανάλογα με την ποσότητα και 
το είδος της επικίνδυνης ουσίας. 

8. Για τη σύνταξη πιθανών σεναρίων επέμβασης, για παροχή βοήθειας σε περίπτωση σεισμού, να συντάσσεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
σχεδίου, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Βέβαια, ο τρόπος που θα καταρρεύσει ένα κτίριο και η τελική του μορφή 
είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως: 



• Των υλικών κατασκευής.  
• Της μόρφωσης του φέροντα οργανισμού.  
• Της κατανομής των στοιχείων πλήρωσης.  
• Των αποτελεσμάτων των αστοχιών στα διάφορα επιμέρους φέροντα δομικά μέλη. 

Ως εκ των ανωτέρω τα σενάρια επέμβασης –ληφθέντος υπόψη ότι ανεξάρτητα από το είδος κατάρρευσης ενός κτιρίου, ο 
τελικός όγκος και μορφή του ερειπίου, αναμένεται να είναι διαφορετικά ακόμα και για κτίρια που είναι εκ κατασκευής 
όμοια μεταξύ τους- πρέπει να προσαρμόζονται στα ακόλουθα είδη κατάρρευσης: 

α. Ολική κατάρρευση κτιρίων. 
β. Μικτή κατάρρευση κτιρίων. 

Καθόσον αφορά τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα κτίρια μετά από ολική τους κατάρρευση, έχουμε ότι, τα κτίρια 
αυτά μετά την κατάρρευσή τους μεταβάλλονται σε μια άμορφη μάζα ερειπίων (σ΄ ένα σωρό οικοδομικών υλικών) με μικρό 
όγκο και ύψος. Παρά τη γεωμετρική ανομοιομορφία που παρουσιάζουν, όπως τούτο προαναφέρθηκε, η άμορφη αυτή μάζα 
των κτιρίων μετά από ολική κατάρρευση παρουσιάζει: 

• Αρκετούς χώρους επιβίωσης εγκλωβισμένων ατόμων.  
• Σχετική ισορροπία των δομικών στοιχείων.  
• Σταθερότητα όγκου των ερειπίων. 

Αναφορικά με τα κτίρια με μικτή κατάρρευση, αυτά παρουσιάζουν ένα τμήμα τους να έχει υποστεί ολική κατάρρευση και 
άλλο τμήμα να έχει υποστεί μερική κατάρρευση.  

Στο σημείο τούτο, πρέπει να αναφερθεί ότι μερική κατάρρευση κτιρίου σημαίνει, ότι αυτό διατηρεί -εκτός από μικρής 
σχετικά έκτασης καταρρεύσεις- σχεδόν την αρχική του κατάσταση, αλλά με τη διαφορά ότι έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό 
η φέρουσα ικανότητα της κατασκευής (στο σύνολό της ή τμηματικά) και τα δομικά της στοιχεία μπορούν εύκολα να 
απομακρυνθούν από την κατάσταση ισορροπίας τους, ώστε να κινδυνεύει να καταρρεύσει τμήμα του ή όλο σε περίπτωση 
ισχυρών μετασεισμικών δονήσεων.  

Βέβαια η απελευθέρωση των παγιδευμένων γίνεται ταχύτερα και πολλοί των ενοίκων μόνοι τους εγκαταλείπουν το κτίριο. 

Εδώ όμως θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο απεγκλωβισμός των ατόμων που έχουν παγιθευθεί στο τμήμα που έχει υποστεί 
ολική κατάρρευση, θέτει σε πολύ μεγάλο κίνδυνο τους άνδρες διάσωσης που εργάζονται πλησίον του τμήματος που 
υπέστη μερική κατάρρευση σε περίπτωση βέβαια μετασεισμού, γιατί υφίσταται άμεσος κίνδυνος κατάρρευσής και του 
εναπομείναντος υπολοίπου. 

Καθότι η κάθε επιχείρηση διάσωσης μεμονωμένα παρουσιάζει ιδιομορφίες και ιδιαίτερες απαιτήσεις σε τεχνική και 
εξοπλισμό του προσωπικού, για διαφορετικά είδη κατάρρευσης, συντάσσεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο σχέδιο «ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ». Ευνόητο είναι ότι σε άλλο κτίριο διαφορετικής χρήσης, διαρρύθμισης ή κατασκευής (δηλαδή από 
ωπλισμένο σκυρόδεμα, λιθοδομή, ξύλο ή μέταλλο), είτε τεχνικό έργο εν γένει τα πιθανά σενάρια θα διαφοροποιούνται 
αναλόγως. 

9. Σε κάθε ένα από τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ να προσδιορίζονται: 

• Ο αριθμός των απαιτούμενων Πυροσβεστικών υπαλλήλων.  
• Τα απαιτούμενα υλικά και μέσα.  
• Η υπάρχουσα κατάσταση στην Υπηρεσία από πλευράς προσωπικού, υλικών και μέσων. 

Ο τρόπος εξασφάλισης των αναγκαίων υλικών που απαιτούνται για την εφαρμογή των σχεδίων σε συνδυασμό με άλλες 
Υπηρεσίες του Σώματος ή συναρμόδιους φορείς. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει εκ των προτέρων να καθορισθεί ο 
τρόπος επικοινωνίας και η βοήθεια που απαιτείται να παράσχουν. 

10. Για τα ήδη συνταχθέντα σχέδια επέμβασης, σύμφωνα με τις παραπάνω προγενέστερες σχετικές διαταγές, που 
αφορούν: 

• Αθλητικές εγκαταστάσεις  
• Ξενοδοχεία  
• Φυλακές και ιδρύματα αγωγής ανηλίκων  
• Κατασκηνώσεις  
• Βιομηχανικές εγκαταστάσεις υπαγόμενες στην Οδηγία SEVESO Ι (ΚΥΑ 7719/ /4607/1993, ΦΕΚ 532 Β’)  
• Aττικό Μετρό, κ.ά. 



εφόσον κρίνεται αναγκαίο, λόγω αναδιαμόρφωσης ή επέκτασης των εγκαταστάσεων, τα σχέδια αυτά να τροποποιηθούν 
και συμπληρωθούν, λαμβάνοντας υπόψη την ενεστώσα κατάσταση. Η διαδικασία που και σε αυτή την περίπτωση 
ακολουθείται, είναι η αναφερόμενη στην παρούσα Εγκύκλιο Διαταγή.  

11. Για τη διευκόλυνση της σύνταξης ή συμπλήρωσης των σχεδίων, σας αποστέλλουμε συνημμένα υπόδειγμα σύνταξης 
σχεδίου με προβλεπόμενα σενάρια σε «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ». 

12. Τα σχέδια επέμβασης να υποβάλλονται από τις Πυρ/κές Υπηρεσίες σε δυο (2) αντίγραφα στις κατά τόπους 
Περιφερειακές Διοικήσεις Πυρ/κών Υπηρεσιών (Π.Δ.Π.Υ.) για έγκριση. Από τα δυο (2) αντίγραφα το ένα να παραμένει 
στην Π.Δ.Π.Υ. και το άλλο εγκεκριμένο θα επιστρέφεται στην αρμόδια Πυρ/κή Υπηρεσία για εκπαίδευση και εφαρμογή σε 
συντρέχουσες περιπτώσεις. Ειδικά για νομούς όπου λειτουργούν Συντονιστικά Επιχειρησιακά Κέντρα π.χ. Αττική, 
Θεσσαλονίκη, κ.ά., οι αντίστοιχες Πυρ/κές Υπηρεσίες να υποβάλλουν τα σχέδια επέμβασης σε τρία (3) αντίγραφα για 
έγκριση ως ανωτέρω, εκ των οποίων το τρίτο αντίγραφο θα διαβιβάζεται αρμοδίως, μετά την έγκριση, στα αντίστοιχα 
Συντονιστικά Επιχειρησιακά Κέντρα. 

13. Οι Πυρ/κές Υπηρεσίες να μεριμνήσουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος- για τη σύνταξη και υποβολή όλων των 
σχεδίων επέμβασης στις κατά τόπους αρμόδιες Π.Δ.Π.Υ. 
Κατά τη σύνταξη των σχεδίων επέμβασης, είναι ευνόητο να προτάσσονται οι κατασκευές ζωτικής σημασίας και 
μεγαλύτερου βαθμού επικινδυνότητας. 

14. Τα παραπάνω σχέδια επέμβασης των Υπηρεσιών μας, θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εκπαίδευσης των 
Πυροσβεστικών υπαλλήλων και να αρχειοθετούνται στο χώρο του τηλεφωνείου (φάκελος Αξιωματικού Υπηρεσίας) ώστε 
να είναι πάντοτε διαθέσιμα - προσιτά- στην Πυροσβεστική έξοδο κάθε Υπηρεσίας. Επιπροσθέτως να προγραμματίζονται και 
πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας σε συνεργασία με τους έχοντες την εκμετάλλευση των προαναφερθέντων 
κατασκευών, για την εφαρμογή των σχεδίων επέμβασης. Για τα εν λόγω σχέδια επέμβασης, όσον αφορά την 
αρχειοθέτηση, μελέτη, εκπαίδευση, συμμετοχή στις ασκήσεις ετοιμότητας κλπ., να εφαρμόζονται τα προαναφερόμενα, 
κατ΄ αντιστοιχία, επίσης στις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυρ/κών Υπηρεσιών (Π.Δ.Π.Υ.) καθώς και στα Συντονιστικά 
Επιχειρησιακά Κέντρα. 

15. Οι ασκήσεις ετοιμότητας να περιλαμβάνουν δύο φάσεις: 

• Θεωρητική ενημέρωση.  
• Επιχειρησιακό μέρος.  

16. Να προβλέπεται η διεξαγωγή ετησίως, τουλάχιστον δύο (2) ασκήσεων ετοιμότητας ανά Π.Υ. -εκ των οποίων μία να 
προγραμματίζεται κατά το μήνα Απρίλιο κάθε έτους- στις οποίες φρόνιμο είναι, μεταξύ των άλλων, να προβλέπονται: 

• Η εμπλοκή και άλλων αρχών (Τροχαίας, ΕΚΑΒ, Δήμου, Νομαρχίας κλπ.).  
• Η συνεργασία και όμορων Π.Υ. Την έγκριση για τη συνεργασία αυτή, δύναται να τη ζητήσει ο Διοικητής της 

εμπλεκόμενης Π.Υ. στην άσκηση από τον Περιφερειακό Διοικητή Πυρ/κών Υπηρεσιών.  
• Η ενημέρωση του τοπικού τύπου και Μ.Μ.Ε. εν γένει για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας της τοπικής 

κοινωνίας, αλλά και αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει το Π.Σ. γενικότερα.  

17. Ο Περιφερειακός Διοικητής Π.Υ., θα καθορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής κάθε άσκησης ετοιμότητας με βάση το 
περιεχόμενό της. Ο εν λόγω Διοικητής θα αποφασίζει τον αριθμό των Αξιωματικών και Πυρ/στών όλων των Υπηρεσιών 
αρμοδιότητάς του, οι οποίοι και θα καλούνται να παρακολουθήσουν την άσκηση ετοιμότητας κάθε Υπηρεσίας. 
Επιπροσθέτως δε, θα ενημερώνει σχετικά το Α.Π.Σ./Διεύθυνση ΙΙ/Τμήμα 1ο αφενός για την ημερομηνία εκτέλεσης της 
άσκησης και αφετέρου για το σενάριο της συνοπτικά. Μετά το πέρας κάθε άσκησης ετοιμότητας και εφόσον προκύπτουν 
προτάσεις για βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, υποχρεούται όπως υποβάλλει 
αναφορά προς το Α.Π.Σ./Δ/νση ΙΙ/1ο. Τέλος, οι Π.Δ.Π.Υ. υποχρεούνται όπως υποβάλλουν κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε 
έτους στο Α.Π.Σ./Διεύθυνση ΙΙ/Τμήμα 1ο ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και τεχνικών 
έργων εν γένει, για τα οποία έχουν συνταχθεί σχέδια επέμβασης, όπως και για τις πραγματοποιηθείσες ασκήσεις σ’ αυτά. 

18. Η διαταγή μας αυτή να τεθεί στο φάκελο εγκυκλίων διαταγών μας με αριθμό 104. 

Ο Αρχηγός 

Παναγιώτης Φούρλας 
Αντιστράτηγος 

 

Εσωτερική Διανομή: 
- Όλες τις Δ/νσεις και Τμήματα Α.Π.Σ. 
(Επισυναπτόμενο στην υπ’αριθ. πρωτ.10269Φ.702.10 από 9/5/2001 και Αυξ’αριθ. 104 Εγκ. Διαταγή μας) 



ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΣΕΙΣΜΟΥ 

(Αναγράφεται το είδος του κτιρίου ή της επιχείρησης). 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του παρόντος σχεδίου είναι η εκ των προτέρων γνώση βασικών στοιχείων και παραμέτρων κτιριακών κατασκευών 
και εν γένει τεχνικών έργων δημοσίων ή ιδιωτικών, καθώς και ο προσδιορισμός των βασικών ενεργειών των οργάνων της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος αρμοδιότητας της Π.Υ. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Είδος κτιρίου: 

Αναγράφεται:  
το είδος, π.χ. Νοσοκομείο, Ξενοδοχείο, Βιοτεχνία κλπ. 
οι όροφοι, π.χ. μονώροφο, διώροφο, επταώροφο κ.ά 

α. Διεύθυνση κτιρίου:  
Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση της κατασκευής (οδός, αριθμός, περιοχή, πόλη). 

β. Απόσταση από Πυρ/κό Σταθμό: 
Αναγράφεται η χιλιομετρική απόσταση από την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Γειτνίαση: 
Αναγράφονται οι ονομασίες των οδών ή οι χρήσεις των χώρων (π.χ. είδος κτιρίων) που γειτνιάζει η κατασκευή: 

α. Ανατολικά: 
β. Δυτικά: 
γ. Βόρεια: 
δ. Νότια: 

4. Δρόμοι προσπέλασης και σημεία στάθμευσης Πυρ/κών οχημάτων: 

α. Δρόμοι προσπέλασης: 
Αναγράφεται το συντομότερο και πλέον κατάλληλο δρομολόγιο που πρέπει να ακολουθήσουν τα πυροσβεστικά οχήματα 
για την έγκαιρη άφιξή τους. 

β. Σημεία Σταύθμευσης Πυρ/κών οχημάτων: 
Αναγράφονται τα σημεία στάθμευσης των πυροσβεστικών οχημάτων στον τόπο του συμβάντος, καθώς και ό,τι άλλο 
χρήσιμο προς τούτο. 

5. α. Ιδιοκτήτης - εκμεταλλευτής επιχείρησης: 
Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη (ων) ή εκμεταλλευτή (ων) της επιχείρησης με πλήρη στοιχεία Διεύθυνσης 
και αριθμούς τηλεφώνων. 

β. Υπεύθυνος Διευθυντής: 
Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή της επιχείρησης με πλήρη στοιχεία Διεύθυνσης και αριθμούς τηλεφώνων. 

γ. Υπεύθυνοι Πυρασφάλειας:  

(1). Αρχηγός Πυρασφάλειας: 
Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Αρχηγού Πυρασφάλειας με πλήρη στοιχεία Διεύθυνσης και αριθμούς τηλεφώνων. 

(2). Υπαρχηγός Πυρασφάλειας: 
Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Αρχηγού Πυρασφάλειας με πλήρη στοιχεία Διεύθυνσης και αριθμούς τηλεφώνων. 

Γ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Είδος Τεχνικού Έργου: 
Αναγράφεται το είδος της κατασκευής καθώς και ο αριθμός ορόφων (υπέργειων και υπόγειων). 



Κατασκευή: 
Αναγράφονται τα εξής: 

• Περιγραφή των δομικών στοιχείων.  
• Εμβαδόν κάθε ορόφου, ή δομικού τμήματος.  
• Οδεύσεις διαφυγής, έξοδοι κινδύνου, κ.ά.. 

2. Χρήση κατασκευής - καλυμμένη επιφάνεια:  
Αναγράφονται: 

α. Οι χρήσεις 
β. Καλυμμένη επιφάνεια κατά χρήσεις, τμήματα ή ορόφους. 
γ. Αποθηκευτικοί και επικίνδυνοι χώροι, οι θέσεις αυτών στην κατασκευή, οι ποσότητες των αποθηκευμένων υλικών και η 
επικινδυνότητα που παρουσιάζουν σε περίπτωση πυρκαγιάς ή διαρροής. 

Δ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

1. Χρήσιμοποιούμενες πρώτες ύλες – παραγόμενα προϊόντα: 
Αναγράφονται αναλυτικά τα εξής: 

• Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται.  
• Τα στάδια και το είδος επεξεργασίας αυτών.  
• Τα παραγόμενα προϊόντα και υποπροϊόντα. 

2. Συμπεριφορά κατά την πυρκαγιά υλών και προϊόντων, κατασβεστικών υλικών και πιθανοί κίνδυνοι: 
Αναγράφεται αναλυτικά η συμπεριφορά στην πυρκαγιά των: 

• Χρησιμοποιούμενων υλικών και παραγόμενων προϊόντων και υποπροϊόντων.  
• Κατασβεστικών υλικών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. 

Επίσης αναγράφονται αναλυτικά, οι κίνδυνοι που πιθανόν να προκύψουν τόσο για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους όσο 
και για το προσωπικό της επιχείρησης. 

Ε. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1. Υπάρχοντα μέτρα προληπτικής και κατασταλτικής πυροπροστασίας. 
Αναγράφονται αναλυτικά τα υπάρχοντα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας. 

2. Πλησιέστερα υδροστόμια ή πηγές ύδατος. 
Αναγράφεται η διεύθυνση δύο (2) τουλάχιστον υδροστομίων ή πηγών όπου δύντανται να εφοδιασθούν τα πυροσβεστικά 
οχήματα σε περίπτωση ανάγκης, καθώς και χιλιομετρική απόσταση από την συγκεκριμένη κατασκευή (όπου αυτό 
απαιτείται). 

3. Ομάδες Πυρασφάλειας 
Αναγράφονται για το πρσωπικό που αποτελεί οργανωμένες ομάδες πυρασφάλειας τα: 

α. Ονοματεπώνυμο. 
β. Ηλικία. 
γ. Εργασιακή τους ιδιότητα. 

ΣΤ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αναγράφονται άλλες Αρχές ή Υπηρεσίες που θα απαιτηθεί η συνδρομή τους -σε υλικά, οχήματα ή προσωπικό- σε 
περίπτωση συμβάντος.  

Ζ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΣΕΝΑΡΙΑ)

1. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 

2. Σε περίπτωση ατυχημάτων από επικίνδυνες χημικές ουσίες, όπως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.  

3. Σε περίπτωση σεισμού, όπως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄. 



Η. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Στο σχέδιο επέμβασης επισυνάπτονται τα ακόλουθα σχέδια: 

• Τοπογραφικό διάγραμμα περιοχής σε σχεδιαστική κλίμακα 1:500  
• Κατόψεις των χώρων και υπαρχόντων δεξαμενών σε σχεδιαστική κλίμακα 1:50,1:100 ή 1:200.  
• Τομές των χώρων σε τμήματα αυτών, τα οποία γίνονται δύσκολα κατανοητά μόνον από τη μελέτη της κατόψης, 

σε σχεδιαστική κλίμακα 1;50, 1:100 ή 1:200. 

Η Υπηρεσία να μεριμνήσει: 

• α. Για τη συγκέντρωση των στοιχείων που απαιτούνται για τη σύνταξη του σχεδίου επέμβασης και να συνεργασθεί 
προς τούτο με τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές των επιχειρήσεων (κτιρίων ή τεχνικών έργων) και τους αρμόδιους 
μηχανικούς και χημικούς.  

• β. Για την εκπαίδευση του προσωπικού και των ομάδων πυρασφάλειας.  
• γ. Για την ενημέρωση του προσωπικού και υλοποίηση άσκησης ετοιμότητας σε συνεργασία με το προσωπικού της 

επιχείρησης. 

 

Παράρτημα Α  

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

A. ENΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Όπως προβλέπεται από τα υπάρχοντα σχέδια ενεργοποίησης της Υπηρεσίας. 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ: 
Αναγράφονται ειδικές ενέργειες του τηλεφωνητή υπηρεσίας που απαιτούνται, ανάλογα με τις είδος και την 
ποσότητα/έκταση των καιόμενων υλικών. Απαραίτητη ενέργεια σε κάθε συμβάν η νεημέρωση του επικεφαλής της 
πυροσβεστικής εξόδου, σύμφωνα με το συνταχθέν σχέδιο. 

2. ΔΙΟΙΚΗΤΗ: 
Αναγράφονται ειδικές ενέργειες του Διοικητή Σταθμού ή του Αναπληρωτή αυτού, όπου απαιτούνται.  

3. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ: 
Αναγράφονται ειδικές ενέργειες του επικεφαλής για το συγκεκριμένο. 

4. ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 
Αναγράφεται ο τύπος και ο αριθμός οχημάτων που χρειάζεται να κινηθούν. 

5. ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ: 
Αναγράφονται τα εξής: 

1. Ο τρόπος διάσωσης τυχόν κινδυνευόντων ατόμων και υλικών.  
2. Τα σημεία εισόδου για κάθε όροφο ή τμήμα αυτού, τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να υιοθετήσει το 

πυροσβεστικό/διωσωστικό προσωπικό, τα υλικά και μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κ.ά.  

6. ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ - ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ: 
Αναγράφονται: 

1. Ο τρόπος επέμβασης των ομάδων καταστολής, τα κατασβεστικά υλικά και μέσα που θα χρησιμοποιηθούν προς 
αντιμετώπιση των κινδύνων που θα παρουσιασθούν.  

2. Τα σημεία προσβολής κάθε ορόφου ή τμήματος τούτου.  
3. Τα σημεία του κτιρίου ή προϊόντα που πρέπει να προστατευτούν.  
4. Οι γειτονικές κατασκευές που πρέπει να διαφυλαχθούν. 

7. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
Αναγράφονται οι Υπηρεσίες ή άλλες Αρχές της περιοχής, οι οποίες διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό, υλικά και μέσα για 
ενίσχυση. 



8. ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
Αναγράφεται κάθε άλλη ενέργεια που δεν έχει αναφερθεί και κρίνεται απαραίτητη από το συντάκτη του σχεδίου. 

 

Παράρτημα Β  

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Το παράρτημα αυτό συντάσσεται για κατασκευές και εγκαταστάσεις που διακινούν ή χρησιμοποιούν επικίνδυνες χημικές 
ουσίες. 

A. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 
Αναγράφονται τα ακόλουθα: 

1. Χημική ονομασία της ουσίας.  
2. Εμπορική ονομασία της ουσίας.  
3. Κυριότερες προσμίξεις και σχετικές ποσοστώσεις.  
4. Κατατάσταση της ουσίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.  

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

α. Επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις των χημικών ουσιών κατ’ όγκον στον εργασιακό χώρο.  
Αναγράφονται τα όρια παραμονής, εκρηκτικότητας κλπ.. 
 
β. Συσκευασία 
Αναγράφεται ο τρόπος συσκευασίας για ασφαλή μεταφορά, διακίνηση και αποθήκευση αυτών. 

Σε φιάλες από 200 gr έως 25 Kg, φιαλίδια και κυλίνδρους. Στο συγκεριμένο Ξενοδοχείο ευρίσκεται σε φιάλες των 25 Kg. 

3. ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
Αναγράφεται ο συγκεκριμένος χώρος ή χώροι αποθήκευσης εντός ή εκτός της εγκατάστασης και η ποσότητα αυτών.  

4. ΣΗΜΑΝΣΗ 
Αναγράφεται η σήμανση που πρέπει να έχει η χημική ουσία κατά τη διακίνηση, μεταφορά και αποθήκευση.  

5. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 
Αναγράφεται η συμπεριφορά της ουσίας έναντι των κατασβεστικών υλικών που χρησιμοποιεί το Πυροσβεστικό Σώμα και οι 
ιδιότητες αυτής π.χ. τοξική, αυταναφλέγεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κλπ. 

6. EΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 
Αναγράφονται λεπτομερώς οι επιπτώσεις της ουσίας στον ανθρώπινο οργανισμό και το περιβάλλον. 

7. ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ 
Αναγράφονται τα υλικά, οι ποσότητες και ο τρόπος που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εξουδετέρωση της χημικής/ών 
ουσίας/ών.  

8. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
Αναγράφονται τα υλικά και μέσα προστασίας του Πυροσβεστικού προσωπικού σε περιπτώσεις: 
 
α. Καταπολέμησης πυρκαγιάς/έκρηξης. 
β. Αντιμετώπισης διαρροής/διαφυγής: 
 
Επιπροσθέτως αναγράφονται λεπτομερώς και οι πρώτες βοήθειες σε προσβληθέντα άτομα, ένεκα των παραπάνω. 

Β. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ: 
Αναγράφονται οι ειδικές ενέργειες του τηλεφωνητή υπηρεσίας, οι οποίες απαιτούνται ανάλογα με το είδος της 
εγκατάστασης που εκδηλώθηκε το συμβάν και τη χημική ουσία/ες που εμπλέκονται Απαραίτητη ενέργεια του τηλεφωνητή 
είναι σε κάθε συμβάν η ενημέρωση του Διοικητή και του επικεφαλής της πυρ/κής εξόδου σύμφωνα με το συνταχθέν 
σχέδιο. 



2. ΔΙΟΙΚΗΤΗ: 
Αναγράφονται ειδικές ενέργειες αυτού όπου απαιτούνται.  

3. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ: 
Αναγράφονται ειδικές ενέργειες αυτού για το συγκεκριμένο συμβάν.  

4. ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 
Αναγράφεται ο τύπος και ο αριθμός οχημάτων που χρειάζεται να κινηθούν. 

5. ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ: 
Αναγράφονται τα εξής: 

1. Ο τρόπος διάσωσης τυχόν κινδυνευόντων/προσβληθέντων ατόμων.  
2. Τα υλικά και μέσα προστασίας του πυρ/κού προσωπικού.  
3. Τα σημεία εισόδου στον προσβληθέντα χώρο.  
4. Οι πρώτες βοήθειες που χρειάζεται να παρασχεθούν στα προβληθέντα άτομα.  
5. Ο τρόπος μεταφοράς αυτών στο πλησιέστερο Νοσοκομείο, Κλινική κλπ. 

6. ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ - ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ: 
Αναγράφονται: 

1. Ο τρόπος επέμβασης των ομάδων καταστολής - επέμβασης, τα κατασβεστικά υλικά και μέσα που θα 
χρησιμοποιηθούν προς αντιμετώπιση των κινδύνων που θα παρουσιασθούν.  

2. Τα υλικά και μέσα προστασίας του προσωπικού.  
3. Τα υλικά που απαιτούνται για την εξουδετέρωση των ουσιών. 

7. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
Αναγράφονται οι Υπηρεσίες ή Αρχές της περιοχής που διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό, υλικά και μέσα για ενίσχυση. 

8. ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
Αναγράφεται κάθε άλλη ενέργεια που δεν έχει αναφερθεί και κρίνεται απαραίτητη από το συντάκτη του σχεδίου. 

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 
Αναγράφονται γενικές οδηγίες και καταχωρείται κάθε χρήσιμη πληροφορία. 

 

Παράρτημα Γ  

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

A. ENΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Όπως προβλέπεται από τα υπάρχοντα σχέδια ενεργοποίησης της Υπηρεσίας. 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ: 
Αναγράφονται ειδικές ενέργειες του τηλεφωνητή υπηρεσίας που απαιτούνται, ανάλογα με τις είδος της κατασκευής που 
εκδηλώθηκε το συμβάν. Απαραίτητη ενέργεια του τηλεφωνητή σε κάθε συμβάν, είναι η ενημέρωση του Διοικητή της 
Υπηρεσίας καθώς και του επικεφαλής της πυροσβεστικής εξόδου, σύμφωνα με το συνταχθέν σχέδιο. 

2. ΔΙΟΙΚΗΤΗ: 
Αναγράφονται ειδικές ενέργειες, όπου απαιτούνται. 

3. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ: 

α. Επιλογή οχημάτων: 
Αναγράφονται ο τύπος και ο αριθμός οχημάτων που έχουν επιλεγεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση. 

β. Επιλογή προσωπικού: 
Αναγράφεται ο αριθμός του εκπαιδευόμενου προσωπικού ή του προσωπικού που πρόκειται να εκπαιδευθεί για την 
αντιμετώπιση τέτοιου είδους καταστάσεων. 



γ. Καταμερισμός εργασίας: 
Αναγράφεται ο καταμερισμός εργασίας για τις ομάδες διάσωσης και οι εργασίες κάθε ομάδας. 

δ. Διατιθέμενα υλικά και μέσα: 
Αναγράφονται τα υλικά και τα μέσα που διαθέτει η Υπηρεσία για το σκοπό αυτό. 

ε. Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες: 
Αναγράφονται άλλες Υπηρεσίες που διαθέτουν κατάλληλα υλικά και μέσα για το σκοπό τούτο καθώ και ο τρόπος 
αξιοποίησης αυτών. 

4. ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ: 

α. Α΄ ΟΜΑΔΑ 

(1). Συνεργασία με μηχανικό της Π.Υ., Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ή έδρας Νομαρχίας. 
Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και πλήρη διεύθυνση του διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Πολιτικού 
Μηχανικού της Π.Υ., και σε περίπτωση έλλειψης αυτών, των αντίστοιχων ειδικοτήτων από τους υπηρετούντες μηχανικούς 
στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ή στις κατά τόπους Νομαρχίες, καθώς και των αναπληρωτών αυτών και οι προβλεπόμενες ενέργειες και 
μέθοδοι που επιβάλλονται για τη συνεργασία. 

(2). Προστασία διερχομένων πολιτών. 
Αναγράφονται προληπτικές ενέργειες για την προστασία των διερχόμενων πολιτών και την αποφυγή ατυχημάτων, καθώς 
και η τοποθέτηση υλικών και μέσων που απαιτούνται για το σκοπό αυτό π.χ. ειδικές κορδέλλες κλπ. 

(3). Ανίχνευση διαρροής χημικών ουσιών και μέτρα προστασίας. 
Αναγράφονται οι τρόποι και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση επικίνδυνων χημικών ουσιών, καθώς και 
τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν για την προστασία του πυρ/κού προσωπικού και των ιδιωτών, πριν από κάθε 
επέμβαση. 

(4). Προληπτικά μέτρα για μετασεισμικές δονήσεις. 
Αναγράφονται προληπτικές ενέργειες για μελλοντικές καταρρεύσεις από μετασεισμικές δονήσεις, όπως π.χ. υποστυλώσεις 
επικίνδυνων τμημάτων του κτιρίου κλπ. 

(5). Εντοπισμός – διάσωση επιφανειακών θυμάτων. 
Αναγράφονται ενέργειες για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιφανειακών θυμάτων, καθώς και τα υλικά και μέσα που 
χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν. 

β. Β΄ ΟΜΑΔΑ 

(1). Περισυλλογή διασωθέντων ατόμων. 
Αναγράφονται τα υλικά και μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και η τακτική ενεργειών που θα ακολουθηθεί για την 
περισυλλογή διασωθέντων ατόμων. 

(2). Περισυλλογή τραυματιών & μεταφορά αυτών σε Νοσοκομείο. 
Αναγράφεται τακτική ενεργειών για την περισυλλογή τραυματιών, υλικά και μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, πρώτες 
βοήθειες που θα παρασχεθούν και τρόπος μεταφοράς τους σε Νοσοκομείο. 

(3). Έρευνα της κατασκευής μέχρις ανέρευσης όλων των θυμάτων. 
Αναγράφονται ενέργειες για πλήρη έρευνα της κατασκευής προς ανεύρεση όλων των πιθανών θυμάτων. 

(4). Μέριμνα για αποφυγή καταρρεύσεων. 
Αναγράφονται προληπτικές ενέργειες ομάδων διάσωσης μετά το πέρας της επιχείρησης για πιθανή κατάρρευση των 
επικίνδυνων τμημάτων της κατασκευής. 

5. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
Αναγράφονται οι Υπηρεσίες ή άλλες Αρχές της περιοχής, οι οποίες διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό, υλικά και μέσα για 
ενίσχυση. 

6. ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
Αναγράφεται κάθε άλλη ενέργεια που δεν έχει αναφερθεί και κρίνεται απαραίτητη από το συντάκτη του σχεδίου. 

7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 
Αναγράφονται γενικές οδηγίες και καταχωρείται κάθε χρήσιμη πληροφορία. 


