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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

1" Υ.ΠΕ.  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ  

ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

           

 

 

 

 

 

 

Λ. Μεσογείων 152, 11527  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΣΕΑ       Αρ. Πρωτ 17077/01-07-2022 

ΤΗΛ : 2107763727  

ΦΑΧ : 2107759 

 

ΠΡΟΣ:  

             Δ/ντής  Ιατρικής Υπηρεσίας 

Δ/ντές Ιατρούς για να ενημερωθούν και να ενημερώσουν το προσωπικό τους 

Διοικητική Δ/νση 

Διοικητική Υποδ/νση 

             Τμήμα Κινήσεως ασθενών  

             Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας  

             Τμήμα Γραμματείας 

  ΤΕΠ – 

  ΤΕΙ 

      Προιστ. Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού 

             Οικονομική Υποδ/νση  

             Τμ. Προμηθειών  
                Τμήμα Διαιτολογίας - Διατροφής 

             Τεχνική Υποδ/νση  

             Νοσηλευτική Δ/νση 

      Προιστ. Νοσηλευτικών τμημάτων για την ενημέρωση του προσωπικού τους      

Φαρμακείο 

Ομάδα άμεσης επέμβασης για την διαχείριση κρίσης 

Αρχηγό Πυρασφάλειας 

 

Κοιν : 4° Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών (Μεσσηνίας 48 Γουδί, τηλ. 210-7783590) 

1η ΥΠΕ ( Ζαχάρωφ 3, 11521, Αθήνα, τηλ. 213-2010570) 

ΕΚΕΠΥ (Μακεδονίας 8, 10187, Αθήνα, τηλ. 210-6828350) 

 

Θέμα: « Σχεδιασμός, δράσεις και επιχειρησιακά σχέδια του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς.» 

 

Σας κοινοποιούμε την νέα Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων για την αντιμετώπιση δασικής 

πυρκαγιάς του Νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» για το έτος 2022, προκειμένου να λάβετε 

γνώση.   

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σε έκταση 303 στρεμμάτων στεγάζονται τριάντα ένα (31) κτίρια, εκ των οποίων : 

- Τέσσερεις (4) λυόμενες κατασκευές για χρήση εργαστηρίων, ιατρείων και 

γραφείων κλινικών 

- Δώδεκα (12) κτίρια κλινικών 

- Πέντε (5) κτίρια γραφείων, μαγειρεία, μουσείο 

- Δύο (2) κεντρικές αποθήκες υλικών 

- Ένας (1) βρεφονηπιακός σταθμός 

- Κινηματοθέατρο, κυλικείο 

- Ηλεκτρικός υποσταθμός, κεντρικό λεβητοστάσιο 

- Εκκλησία και βοηθητικές εγκαταστάσεις 

- Εγκαταστάσεις αερίων 

- Πέντε (5) παλαιά κτίρια μη χρησιμοποιούμενα 

Το μεγαλύτερο μέρος του Νοσοκομείου σύμφωνα και με το τοπογραφικό 

διάγραμμα της 1ης ΥΠΕ, συνολικής έκτασης 216 στρεμ. είναι χώρος πρασίνου και 

καλύπτεται κυρίως πεύκα, ευκαλύπτους, και λίγα καρποφόρα δένδρα. 

Το Νοσοκομείο είναι περιφραγμένο με κάγκελα, παλαιά πετρόχτιστη μάνδρα και 

συρμάτινο φράκτη σε όλη σχεδόν την έκτασή του. 

Τα παλαιά εγκαταλελειμμένα κτίρια έχουν συρμάτινη περίφραξη και αποκλείουν 

την ελεύθερη πρόσβαση σε εξωτερικούς επισκέπτες. 

 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 

 

3. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΡ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  

1Km 

 

4. ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ 

 

α. Ανατολικά:    Δήμος Παπάγου, εγκαταστάσεις ΕΚΑΒ και πρώην Φυλακές ανηλίκων 

β. Δυτικά: Χώρος Parking, 401 Γ.Σ.Ν., Ι.Β.Ε.Α.Α 

γ. Βόρεια: Λ. Μεσογείων, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο 

δ. Νότια: 251 Γ.Ν.Α., Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ, ιδιοκτησία της Ε.Τ.Α.Δ. 

 

Η νότια πλευρά και τμήμα των ανατολικών ορίων του Νοσοκομείου είναι περιοχές 

πευκόφυτες και με μεγάλης πυκνότητας βλάστηση. 

 

5. ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

α) Κεντρική Πύλη (λεωφόρος Μεσογείων) (θέση 1Π επί του χάρτη). 

Η είσοδος των οχημάτων επιτρέπεται όλο το 24ωρο και είναι ελεγχόμενη. 

Σε 24ωρη βάση υπάρχουν φύλακες οι οποίοι διαθέτουν τα κλειδιά και των άλλων 

εισόδων (Τηλ. Κεντρικής πύλης 210-7763245). 

 

β) Πύλη Γηπέδου (θέση 2Π επί του χάρτη). Πίσω πλευρά του Νοσοκομείου. Η 



 3 

είσοδος είναι ελεγχόμενη από τις 6.00 πμ. έως τις 14.00 μ.μ. και επιτρέπεται 

μόνο στο προσωπικό. 

γ) Πύλη ΕΚΑΒ (θέση 3Π επί του χάρτη). Δεν επιτρέπεται η κίνηση αυτοκινήτων και 

πεζών. Είναι έξοδος κινδύνου σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ. 

 

Στο χώρο περιπολεί σε 24ωρη βάση όχημα της ασφάλειας του Νοσοκομείου που 

είναι εφοδιασμένο με πυροσβεστήρες και όλα τα κλειδιά από τις προαναφερόμενες 

πύλες. 

 

6. ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Υπεύθυνος Πυρασφάλειας: Νικολόπουλος  Κων/νος, τηλ. 6943062567 

Ομάδα Πυρόσβεσης: στην ομάδα πυρόσβεσης και ανά βάρδια, 

συμμετέχουν: 

- προσωπικό της Υπηρεσίας Ασφάλειας του Νοσοκομείου 

- οδηγοί 

- ηλεκτρολόγοι 

- υδραυλικοί 

 

Στην αντιμετώπιση του συμβάντος δασικής πυρκαγιάς και λόγω της έκλυσης 

προϊόντων αυτής (καπνού και άλλων υλικών) επεμβαίνει, με εντολή του Διοικητή, 

και η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης (ΠΙΝΑΚΑΣ 1). 

 

Η Εκπαίδευση γίνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ευθύνη του αρχηγού 

πυρασφάλειας 

 

Εξοπλισμός Πυρόσβεσης 

 

Τον εξοπλισμό πυρόσβεσης φροντίζει το Τμήμα Επιστασίας και αποτελείται από: 

 

-     φορητά εργαλεία πυρόσβεσης στους πυρ/κούς σταθμούς και στα οχήματα 

- προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας στα εμπλεκόμενα οχήματα (μάσκες, 

γυαλιά, κράνος, γάντια εργασίας) 

-     ένα (1) όχημα εφοδιασμένο με πυροσβεστήρες 

-     οκτώ (8) υπαίθριους πυροσβεστικούς σταθμούς (Υ3-Υ10 επί σχεδίου) 

- δύο.(2) πυρ/κά υδροστόμια (Υ1-Υ2 επί σχεδίου) στο πίσω μέρος του κτιρίου 300 

Γυναικών (κτίριο 7). 

 

7. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ο   Το πρώτο 10ήμερο του μηνός Μαΐου έκαστου έτους, με ευθύνη της υπηρεσίας 

του Νοσοκομείου γίνεται αποψίλωση των χώρων και απομάκρυνση όλων των 

ξερών χόρτων και κλαδιών των δέντρων. 

 

ο   Όλος ο περιβάλλων χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από απορρίμματα και 

εύφλεκτα υλικά και ιδιαίτερα οι χώροι πλησίον ζωτικών εγκαταστάσεων 

(δεξαμενές αερίων, γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος, εγκαταστάσεις φυσικού 

αερίου, αποθήκες οινοπνεύματος και άλλων εύφλεκτων υλικών), υπαίθριων 

καθιστικών (τραπεζόπαγκοι και παγκάκια), αναψυκτήριου και οι δασικές 

διαδρομές (μονοπάτια, δρόμοι). 

 

ο  Κατά την περίοδο αυξημένης ετοιμότητας (1η ΜΑΙΟΥ- 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) και 

ιδιαίτερα σε περιόδους καύσωνα, με ευθύνη του Αρχηγού Πυρασφάλειας, 

λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα επιτήρησης των υπαίθριων χώρων και 

περιορίζεται, όσο το δυνατόν, η πρόσβαση σε απομονωμένες δασώδεις 
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περιοχές και περιοχές με ζωτικές εγκαταστάσεις. 

 

 

ο Γίνεται έλεγχος και αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των δέκα (10) 

υπαίθριων πυροσβεστικών σταθμών που βρίσκονται εντός του Νοσοκομείου 

(Υ1-Υ10 επί χάρτου). 

 

ο  Ο κάθε σταθμός περιέχει τα προβλεπόμενα πτυοσκάπανα και σωλήνες 

πυρόσβεσης που προσαρμόζονται στα υπάρχοντα ακροστόμια, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 

ο  Τα υδροστόμια τροφοδοτούνται από το νερό του δικτύου ύδρευσης του 

Νοσοκομείου. 

 

ο   Με ευθύνη του Αρχηγού Πυρασφάλειας συγκροτείται η Ομάδα Πυρόσβεσης 

στην οποία διατίθενται όλα τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση τυχόν 

δηλωθείσας πυρκαγιάς κατά την έναρξή της, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος 

εξάπλωσής της. 

 

ο   Εκπαίδευση Ομάδας Πυρόσβεσης στη χρήση των πυροσβεστικών μέσων. 

 

ο   Επιθεώρηση από την Ασφάλεια του Νοσοκομείου σε τακτά διαστήματα, όλων 

των υπαίθριων χώρων και ιδιαίτερα των ζωτικής σημασίας και της 

περιμετρικής περίφραξης . 

 

ο Διενέργεια ασκήσεων με συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 

ο Καταγραφή όλων των συμβάντων σχετικά με την ασφάλεια και καθημερινή 

ενημέρωση του Γρ. ΠΣΕΑ. 

 

8. ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΑ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ή ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΥΔΑΤΟΣ 

Πέρα των υφιστάμενων πυροσβεστικών σταθμών (η θέση τους εμφανίζεται στο 

συνημμένο σκαρίφημα), υπάρχουν τέσσερα (4) υδροστόμια παράπλευρα του 

δρόμου εισόδου στο συγκρότημα του Ι.Β.Ε.Α.Α. 

 

9. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όλα τα κτίρια του νοσοκομείου χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες 

φυσικό αέριο. 

Τα κτίρια του Νοσοκομείου είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα και 

τειχοποιία από τούβλα, εκτός των κάτωθι αναφερόμενων επεκτάσεων που είναι 

λυόμενες μεταλλικές κατασκευές: 

- Βορειοανατολικά του κτιρίου 3 (Μ. ΛΑΪΚΟ) του Αντιφυματικού Ιατρείου 

- Δυτικό τμήμα του 1ου ορόφου του κτιρίου 6 (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ) 12ης 

κλινικής 

-     Ανατολικό τμήμα του κτιρίου 12 (ΚΑΑ) γραφεία Ιατρών 

-     Κτίριο 25 ( Αποθήκη Υλικού) 

και το κυλικείο, μέρος του οποίου είναι ξύλινη κατασκευή. 

Όλα τα κτίρια καλύπτονται από άποψη πυροπροστασίας με πυροσβεστήρες και 

ορισμένα με συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης 

Η τροφοδοσία των κλινικών με αέρια γίνεται κατά κανόνα από υπαίθριους 

αποθηκευτικούς σταθμούς. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΚΡΙΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Κατά τους θερινούς μήνες ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο δασικό χώρο του 

Νοσοκομείου είναι ιδιαίτερα αυξημένος. 

 

Α. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ – ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

 

Τηλεφωνικό Κέντρο του Νοσοκομείου 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις έκτακτης κατάστασης και κατά συνέπεια στην εκδήλωση 

πυρκαγιάς, το προσωπικό και οι φορείς του Νοσοκομείου ενημερώνουν το 

Τηλεφωνικό 

Κέντρο εσ. 9, την Πύλη 3245 (και το 199) και με την σειρά του ενημερώνει: 

> Τον Εξωτερικό φορέα για την άμεση ανταπόκριση, πχ. την Π.Υ (199) σε 

περίπτωση φωτιάς 

> την Ασφάλεια του Νοσοκομείου  

> τον Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή, εφόσον η έκτακτη κατάσταση 

εκδηλωθεί στη διάρκεια της πρωινής βάρδιας ή τον υπεύθυνο εφημερεύοντα 

Ιατρό της κλινικής που εφημερεύει, εφόσον η έκτακτη κατάσταση εκδηλωθεί 

στις υπόλοιπες βάρδιες Σύμφωνα με τον «Περσέα» και έως ότου προσέλθει ο 

Διοικητής του Νοσοκομείου, ο εφημερεύων Ιατρός είναι ο Διοικητής διαχείρισης 

της κρίσης 

> Την εφημερεύουσα Νοσηλεύτρια 

> Όλους τους Δ/ντές των τεσσάρων Διευθύνσεων του Νοσοκομείου, καθώς και 

τον υπεύθυνο εφημερίας της κάθε κλινικής 

> Το Φαρμακείο 

> Την Επιστασία 

> Το Γραφείο Σίτισης 

> Τους Αποθηκάριους (Αποθήκες Υλικού) 

> Την Επιτροπή ΠΣΕΑ 

 

Β. Ασφάλεια - Ομάδα Πυρόσβεσης και Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης 

 

Κομβικό σημείο στη διαχείριση όλων των κρίσεων αποτελεί το Τμήμα Ασφάλειας 

του Νοσοκομείου, που βασικούς στόχους δράσης έχει: 

1. την εποπτεία και προφύλαξη του χώρου εργασίας, ιδίως κατά την θερινή 

περίοδο και στην περίπτωση μαζικής προσέλευσης ασθενών στο ΤΕΠ 

2. την άμεση εμπλοκή στην αντιμετώπιση της κρίσης, ιδίως στην πρώτη αντίδραση 

σε πυρκαγιά 

3. την πρώτη συνοπτική ενημέρωση και υπόδειξη του ακριβούς σημείου 

εκδήλωσης της κρίσης σε όλους τους εξωτερικούς φορείς που θα συνδράμουν 

στη κρίση (Π.Υ. , ΕΛ.ΑΣ, ΕΚΑΒ κ.λπ.) 

4. την φροντίδα και εξασφάλιση της ελεύθερης οδικής επικοινωνίας εντός του 

Νοσοκομείου (έλεγχος της στάθμευσης των αυτοκινήτων). 

 

Η Ομάδα Πυρόσβεσης (προσωπικό ασφάλειας, οδηγοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί 

Βάρδιας) θα σπεύσει στον χώρο της φωτιάς με το πυροσβεστικό όχημα του 

Νοσοκομείου, το όχημα με τους πυροσβεστήρες και κάθε άλλο διαθέσιμο μέσο 

πυρόσβεσης. 
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Η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης (πίνακας 1) οφείλει να διασφαλίσει τους εσωτερικούς 

χώρους των κλινικών, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων από διάφορους 

κίνδυνους. Να διασφαλίσει τα εύφλεκτα υλικά, να αποτρέψει την μετάδοση 

προϊόντων φωτιάς (καπνό, αερομεταφερόμενες κάφτρες κ.ά.) στα κτίρια και σε 

περίπτωση δασικής πυρκαγιάς να προετοιμαστεί για να εκτελέσει το Σχέδιο 

Εκκένωσης κλινικών-κτιρίων (υπό επεξεργασία), εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 

Γ. Ο Εφημερεύων Ιατρός της Κλινικής στο ΤΕΠ 

 

Σύμφωνα με τον «Περσέα» αυτός είναι ο Διοικητής Διαχείρισης της Κρίσης, έως 

ότου βέβαια προσέλθει ο Διοικητής του Νοσοκομείου, ο οποίος έχει τις κάτωθι 

ευθύνες: 

>     Να κάνει την πρώτη εκτίμηση της κατάστασης 

> Να επικοινωνεί και να ενημερώνει το ΕΚΕΠΥ και τον Διοικητή του Νοσοκομείου 

> Να επικοινωνεί και να δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για την αντιμετώπιση της 

κρίσης στον Υπεύθυνο της Ασφάλειας, στον Αρχηγό Πυρόσβεσης, στους Δ/ντές 

των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου και γενικότερα να διαχειρίζεται την κρίση, έως 

ότου προσέλθει ο Διοικητής του Νοσοκομείου. 

 

Όλοι οι αρμόδιοι φορείς του Νοσοκομείου αναφέρονται σ’ αυτόν και παίρνουν 

οδηγίες από αυτόν. 

 

Δ. Διευθυντές Τομέων Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

Οι Διευθυντές Τομέων έχουν ανοικτό κανάλι επικοινωνίας με τον Δ/ντή Ιατρικής και 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αντίστοιχα, για να λαμβάνουν σαφείς οδηγίες για το 

σωστό συντονισμό των απαραίτητων δράσεων στους τομείς τους, που αφορούν 

κυρίως: 

• την ασφαλή νοσηλεία των ασθενών 

• την νοσηλεία cohort ασθενών σε αθρόα προσέλευση 

• την έκδοση υποχρεωτικών εξιτηρίων 

• την ανάπτυξη του ΤΕΠ στα ΤΕΙ 

• την διαλογή ασθενών στο ΤΕΠ 

• την διακομιδή ασθενών σε όμορρες κλινικές ή άλλα Νοσοκομεία 

• τη μερική ή ολική εκκένωση κλινικής ή κλινικών 

 

Σύμφωνα με το σχέδιο «ΠΕΡΣΕΑΣ» ορίζεται ότι, σε περίπτωση εκκένωσης κλινικής 

ή κλινικών ή κτιρίου: 

> ο χώρος συγκέντρωσης του προσωπικού και των ασθενών είναι ό προαύλιος 

χώρος του κάθε κτιρίου του Νοσοκομείου 

> οι οδοί διαφυγής (σκάλες, έξοδοι κινδύνου) της κάθε μίας κλινικής ξεχωριστά, 

οφείλουν να είναι ελεύθερες και προσβάσιμες 

> την ευθύνη της καταμέτρησης του προσωπικού και των ασθενών στον ορισμένο 

χώρο συγκέντρωσης έχει ο υπεύθυνος Ιατρός της κλινικής 

> τη ευθύνη της μεταφοράς των ασθενών έχει η υπεύθυνη Νοσηλεύτρια της 

κλινικής 

> ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της κλινικής που μπορεί με ασφάλεια να σωθεί 

και να μεταφερθεί σε οριζόμενο χώρο, γίνεται με ευθύνη της υπεύθυνης 

Νοσηλεύτριας της κλινικής. 

 

Ε. Η Τεχνική Υπηρεσία 
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• Γενικά είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και τη σωστή λειτουργία όλου του 

τεχνολογικού εξοπλισμού που υποστηρίζει την αντιμετώπιση των κρίσιμων 

καταστάσεων στο Νοσοκομείο 

• Οι ηλεκτρολόγοι είναι υπεύθυνοι για την απομόνωση του ρεύματος στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις, σε περίπτωση φωτιάς 

• Σε περίπτωση εκκένωσης, η Τεχνική υπηρεσία ενεργοποιεί όλο το προσωπικό 

της και το θέτει στη διάθεση του Διοικητή διαχείρισης της κρίσης. 

 

Βασικές αρχές αντιμετώπισης φωτιάς 
1. Σήμανση συναγερμού μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Το τηλεφωνικό κέντρο 

ειδοποιεί: 

• Την Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ. 199) αναφέροντας το όνομα του 

νοσηλευτικού ιδρύματος, τη διεύθυνσή του, την ακριβή τοποθεσία της φωτιάς 

ή του καπνού, τον κοντινότερο δρόμο πρόσβασης και το σημείο εισόδου στον 

τόπο της φωτιάς, τα καιγόμενα υλικά, καθώς και την ύπαρξη ή μη ατόμου που 

κινδυνεύει ή έχει εγκλωβιστεί 

• Την Ασφάλεια (3191 ή 3245) και την Ομάδα Πυρασφάλειας του Νοσοκομείου 

• Την εφημερεύουσα Νοσηλεύτρια 

• Τον Ιατρό της εφημερεύουσας κλινικής στο ΤΕΠ 

• Τον Διοικητή και Αν. Διοικητή 

• Τον Αρχηγό Πυρασφάλειας 

• Όλους τους Δ/ντές των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. 

 

2. Η Ασφάλεια και η Ομάδα Πυρόσβεσης ελέγχει και περιφρουρεί το χώρο του 

προβλήματος. Καταρχάς προβαίνει στην πρώτη προσπάθεια περιορισμού της 

επέκτασης της φωτιάς και δευτερευόντως στην κατάσβεσή της, εάν η έκταση 

της βλάβης είναι μικρή και ελεγχόμενη από αστάθμητους παράγοντες, όπως 

είναι να υπάρχουν κοντά δεξαμενές καυσίμων. Οι υπεύθυνοι βάρδιας της 

Ασφάλειας έχουν αρμοδιότητες ανάλογες με του Αρχηγού Πυρασφάλειας και 

σχετική ενημέρωση για τις πρώτες ενέργειες. Οι ενέργειες του υπεύθυνου 

βάρδιας της Ασφάλειας είναι άμεσες και: 

- συγκεντρώνει και συντονίζει την Ομάδα Πυρόσβεσης 

- κατευθύνει την Πυροσβεστική από την είσοδο του Νοσοκομείου στο χώρο της 

φωτιάς 

- δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για καιγόμενα υλικά, καθώς και την ύπαρξη 

ή μη ατόμου που κινδυνεύει ή έχει εγκλωβιστεί. Σημειώνεται ότι, αν εξελιχθεί 

η πυρκαγιά, πυρόσβεση κάνει μόνο η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 

3. Η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης κατευθύνει το Νοσηλευτικό, Ιατρικό, και λοιπό 

προσωπικό και προβαίνει σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες για: 

1. τον περιορισμό μετάδοσης της φωτιάς 

2. τον περιορισμό των έμμεσων κινδύνων από καπνό κ.ά. 

3. την προετοιμασία της ενδεχόμενης εκκένωσης 

4. την υποστήριξη της Ομάδας Πυρόσβεσης, μέχρι να αναλάβει η Πυροσβεστική 

Υπηρεσία 

 

Σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σβήσιμο της φωτιάς 

 

• Πρώτος στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής 

• Ο καπνός, η έλλειψη οξυγόνου και οι τοξικές αναθυμιάσεις είναι οι μέγιστοι 

κίνδυνοι κατά το σβήσιμο της φωτιάς 

• Εάν η φωτιά προκληθεί σε κλειστό δωμάτιο, δεν πρέπει να ανοιχτεί πόρτα. Η 

τροφοδότηση με οξυγόνο θα την αναζωπυρώσει 
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• Από τη στιγμή που όλοι έχουν εγκαταλείψει την περιοχή, πρέπει να κλείσουν οι 

πόρτες για να περιοριστεί η εξάπλωση του καπνού 

• Όποιος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη φωτιά, θα πρέπει να έχει ενημερώσει 

πρώτα κάποιον άλλον για λόγους ασφαλείας 

• Πρέπει να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος τύπος πυροσβεστήρα. Η λάθος 

επιλογή είναι δυνατόν να μετατρέψει ένα μικρό επεισόδιο σε μεγάλη 

καταστροφή. 

Σημειώνεται ότι η διενέργεια ασκήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιάς είναι ευθύνη του 

Αρχηγού Πυρασφάλειας. Γίνεται ακόμα και επί χάρτου, εφόσον δεν υπάρχει 

περιθώριο για κανονική άσκηση και αποτελεί θεμέλιο λίθο στη προετοιμασία του 

Νοσοκομείου για τη σωστή αντιμετώπιση του κινδύνου της πυρκαγιάς και την 

ομαλή διεξαγωγή πιθανής εκκένωσης κτιρίων. 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕΑ 

ΒΑΛΗ ΜΥΛΩΝΑ 
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