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ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Διανομής / Αποδεκτών

ν ?

ΘΕΜΑ : ” Οργάνωση, εκπαίδευση & ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων -  εγκαταστάσεων 
σε θέματα πυροπροστασίας ”

ΣΧΕΤ : Υπ' αριθμ, 14Γ/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 2434/ 12-09-2014)

Στο πλαίσιο αναβάθμισης & ενίσχυσης του επιπέδου πυροπροστασίας των πάσης φύσεως 
επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων δημοσιεύθηκε η (β) σχετική που πραγματεύεται ζητήματα οργάνωσης, 
εκπαίδευσης & ενημέρωσης προσωπικού σε θέματα πυροπροστασίας.

Ειδικότερα:
α. Επιβάλλεται η συγκράτηση Ou66ac Πυοοποοστασίαο σε επιχειρήσεις -  εγκαταστάσεις όπου προβλέπεται ή 
εγκαθίσταται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο ή και αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (καταιονισμού ύδατος 
με περισσότερες από έξι (6) κεφαλές καταΤονητήρων ή και ολικής κατάκλυσης) και τα καθήκοντα -  υποχρεώσεις 
των μελών αυτής (άρθρα 3 έως 10).

β. Η βασική εκπαίδευση & ενημέρωση της Ομάδας Πυροπροστασίας πραγματοποιείται στην οικεία Πυροσβεστική 
Αρχή κατόπιν υποβολής αιτήματος του υπευθύνου της επιχείρησης -  εγκατάστασης δίγυκ oumc νσ γοοηνείται 
αντίστοιχη βεβαίωση (άρθρο 4).

γ. Στκ περιπτώσεκ που δεν επιβάλλεται Ομάδα Πυροπροστασίας κρίνεται σκόπιμο να προβαίνουν οι 
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων στις απαιτούμενες ενέργειες εκπαίδευσης & ενημέρωσης του προσωπικού yiooic κατ' 
ανάγκη να απευθύνονται στην οικεία Πυροσβεστική Αρχή (παρ. 2 & 3 άρθρου 2),

δ. Αναπροσαουόέονται -  επιβάλλονται τα βοηθητικά εργαλεία & μέσα επιχειρήσεων -  εγκαταστάσεων (περιπτ. Α & 
Β άρθρου 11) καθώς & τα μέσα ατομικής προστασίας (περιπτ. Γ άρθρου 11).

ε. Καθιερώνεται Βιβλίο Οονάνωσης & EKnai5euonc της Ομάδας Πυροπροστασίας το οποίο χορηγείται από την 
Πυροσβεστική Ακαδημία {άρθρο 12).

στ. Απαιτείται η υποβολή συυπληοωυατικήο τεγνικι^ πεοινοαβικ των επιχειρήσεων -  εγκαταστάσεων, εφόσον 
διαθέτουν εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας με μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο ή και 
αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (καταιονισμού ύδατος με περισσότερες από έξι (6) κεφαλές κατατονητήρων ή και 
ολικής κατάκλυσης) το αργότερο μέχρι τη χορήγηση ή την ανανέωση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) 
πυροπροστασίας (άρθρο 14).

ζ. Στκ πεοιπτώσεκ που δεν επιβάλλεται συγκρότηση Ομάδας Πυροπροστασίας πρέπει να τηρούνται οι 
απαιτήσεις του Παοαοτήυακκ Α της παραπάνω σχετικής σε : 
ζ1. Χώρους συνάθροισης κοινού άνω των 250 ατόμων
ζ2. Ασκήσεις σε εκπαιδευτήρια, κτίρια υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, οίκους ευγηρίας & οικοτροφεία.

η. Η πυροσβεστική αρχή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των αντίστοιχων επιχειρήσεων με το άρθρο 11 κινεί τη 
διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 13)



Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες και ενημερώσετε τα μέλη 
ιδιοκτήτες -  υπευθύνους αρμοδιότητας οας αντίστοιχα, τονίζοντας i6joiwpoj[pv ευθύνη τους και την προσοχή
τους σε θέματα πυροπροστασίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ/ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(λ, Η  Λ · ; η  V

\  ,ί. ■■ ΰζάνης

2 .

3.

6.

Δήμο Καστοριάς
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 
Σκαπέρδειο Δημ. Μέγαρο / 52100 Καστοριά 
Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 
Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών 
Διοικητήριο / 52100 Καστοριά 
Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 
Δνση Ανάπτυξης 
Διοικητήριο ί 52100 Καστοριά 
Νοσοκομείο Καστοριάς 
Διοικητική Υπηρεσία 
52100 / Καστοριά
Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς 
Καραολή 10 / 52100 Καστοριά 
Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς 
Καραολή 10/52100 Καστοριά 
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 
Δνση Τουρισμού Δυτ. Μακεδονίας 
Περιοχή ΖΕΠ / 50100 Κοζάνη 
Ένωση Ξενοδόχων Ν. Καστοριάς 
Ε.Τ.ΔΥ.ΜΑΚ. / Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας 
52100 Καστοριά
Ομοσπονδία Σωματείων Τουριστικών 
Καταλυμάτων & Ορεινών Περιοχών 
Λεωφ. Κύκνων 2 / 52100 Καστοριά

10. Σύνδεσμο Ελλήνων Γουνοποιών 
Σοφοκλέους & Υπγού Διάκου 
ΛΥΒ 52100 Καστοριά

11. Σύνδεσμος Γουνοποιών Ό  Προφ. Ηλίαςρ 
Βαλαλά 1 /52100 Καστοριά

12. Επιμελητήριο Καστοριάς 
Μητροπόλεως 60/52100 Καστοριά
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