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Κριτήρια Αξιολόγησης Πυροσβεστικού Εξοπλισμού & Επιλογής Αξιόπιστου 
Συνεργάτη-Συντηρητή 

• Πυροσβεστήρας και η χρήση του 

• Επιλογή κατάλληλου πυροσβεστήρα 

• Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων 



Ποια είναι όμως η χρήση ενός πυροσβεστήρα; 



Εμπειρικός Κανόνας 

Μια φωτιά μπορεί να σβήσει: 

– Στο πρώτο λεπτό, με ένα ποτήρι νερό 

– Στο δεύτερο λεπτό, με ένα κουβά νερό 

– Στο τρίτο λεπτό, με ένα τόνο νερό 



Ποια είναι τελικά, η πραγματική χρήση ενός 
πυροσβεστήρα; 

Θα χρησιμοποιήσουμε έναν πυροσβεστήρα για να σβήσουμε μια φωτιά, εάν: 

– Η φωτιά είναι μικρή και δεν έχει επεκταθεί 

– Διαθέτουμε τον σωστό πυροσβεστήρα για να σβήσουμε τον 
συγκεκριμένο τύπο φωτιάς 

– Η φωτιά δεν θα εμποδίσει την έξοδο μας σε περίπτωση που 
αποτύχουμε να την σβήσουμε ή να την ελέγξουμε 

– Γνωρίζουμε πως λειτουργεί ο πυροσβεστήρας καθώς και ότι είναι σε 
απολύτως λειτουργική κατάσταση. 



Επιλογή κατάλληλου πυροσβεστήρα 

• Κλάσεις φωτιάς 



Επιλογή κατάλληλου πυροσβεστήρα 

• Κατασβεστικό μέσο 
 Ξηρά Χημική Σκόνη  

 Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 

 Νερού ή Νερού με πρόσθετα 

 Μηχανικού Αφρού 

 Clean Agents  

 F Class (Μαγειρικά έλαια) 



Επιλογή κατάλληλου πυροσβεστήρα 

• Κατασβεστική ικανότητα 



Επιλογή κατάλληλου πυροσβεστήρα 

• Πρότυπα που διέπουν τον σχεδιασμό και την κατασκευή  

 CE (97/23 EC & EN3/EN1866) 

• Εθνική νομοθεσία (ΚΥΑ 618/43) 



Υποχρεώσεις του χρήστη 

Μακροσκοπικοί έλεγχοι: 

• Έλεγχος μανομέτρου, είναι στην πράσινη 
περιοχή; 

• Είναι τοποθετημένος ο πυροσβεστήρας στην 
θέση που υποδεικνύει η μελέτη; 

• Είναι ευανάγνωστες οι οδηγίες χρήσης; 

• Βρίσκεται η περόνη στη θέση της; 

• Έχει πραγματοποιηθεί η ετήσια συντήρηση; 

• Παρεμποδίζεται η χρήση του; Είναι ορατός; 

• Υπάρχουν κακώσεις, φθορές ή διάβρωση στο 
σώμα του πυροσβεστήρα; 

 

 



Συντήρηση του πυροσβεστήρα 

Επιλογή συνεργάτη: 

• Αναγνωρισμένη εταιρία 

• Αρμόδιο άτομο 

• Επιτήρηση από Αναγνωρισμένο 
Φορέα Πιστοποίησης 



Ετήσια Συντήρηση 

 

 



Κακές πρακτικές στην Συντήρηση 

 

 



Κακές πρακτικές στην Συντήρηση 

 

 



Εκπαίδευση προσωπικού 

• Τακτά χρονικά διαστήματα 

• Εξοικείωση με τις διαδικασίες 

• Άμεση αντίδραση 

 



Απορίες – Αμφιβολίες  



Ερωτήσεις 


