
Για το ςπίτι 

 

Θυμθκείτε! Μθν τοποκετείτε θλεκτροφόρα καλϊδια κάτω από χαλιά, μοκζτεσ κ.λ.π. Μπορεί να φκαροφν 

χωρίσ να το αντιλθφκείτε ι να δθμιουργθκεί βραχυκφκλωμα με κίνδυνο πυρκαγιάσ. 

Μθν καρφϊνετε οπουδιποτε ςτουσ τοίχουσ καρφιά, χωρίσ να είςτε ςίγουροι ότι δεν περνοφν αγωγοί 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Τπάρχει κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ. 

Όταν αποςυνδζετε κάποια ςυςκευι από το ρεφμα προςζξτε! Μθν αγγίηετε τα γυμνά άκρα του φισ, γιατί 

υπάρχει το ενδεχόμενο να ζχει παραμείνει ςυςςωρευμζνο ρεφμα ςτθ ςυςκευι, ικανό να προκαλζςει ακόμθ 

και το κάνατο. 

Αποφεφγετε να τοποκετείτε κακρζπτεσ πάνω από το τηάκι, κοντά ςε κερμάςτρεσ κ.λ.π. Προςελκφουν τα 

άτομα, με αποτζλεςμα να πλθςιάηουν πολφ κοντά, χωρίσ να το αντιλαμβάνονται. Τπάρχει ζτςι φόβοσ να 

πιάςουν φωτιά τα ροφχα τουσ. 

Μθν τοποκετείτε ςτισ θλεκτρικζσ αςφάλειεσ ςφρμα ι αλουμινόχαρτο, γιατί είναι επικίνδυνο. 

Όταν χρθςιμοποιείτε υγρά κακαριςμοφ για ροφχα, δάπεδα , ςυςκευζσ , πρζπει να ξζρετε ότι είναι εφφλεκτα. 

Μθν ανάβετε λοιπόν ςπίρτα, αναπτιρα ι διακόπτθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, γιατί μπορεί να υπάρχουν ακόμθ 

ςτο χϊρο ατμοί από τα υγρά αυτά. 

Μθν ξεχνάτε πωσ τα παιδιά ενκουςιάηονται και εντυπωςιάηονται μπροςτά ςτθ κζα τθσ φωτιάσ, γι αυτό και 

αρζςκονται να παίηουν με αυτι, μθ γνωρίηοντασ τουσ κινδφνουσ. 

Μθν αφινετε τα παιδιά ςασ να παίηουν με ςπίρτα ι αναπτιρεσ, κακϊσ και με παιχνίδια που λειτουργοφν με 

θλεκτρικό ρεφμα, χωρίσ να τα επιβλζπετε. 

Πριν φφγετε από το ςπίτι ςασ, ελζγξτε αν υπάρχουν αναμμζνεσ οικοςυςκευζσ ι τυχόν ξεχαςμζνα ςκεφθ 

μαγειρζματοσ πάνω ςε αναμμζνεσ εςτίεσ. 

Σοποκετιςτε τα ςκουπίδια ςτα ειδικά καταςκευαςμζνα δοχεία ςτο πεηοδρόμιο και ςκεπάςτε τα καλά. Και 

κάτι πολφ ςθμαντικό, τοποκετιςτε τα μακριά από κρουνοφσ τθσ Πυροςβεςτικισ. 

Κανζνασ κανονιςμόσ, μζχρι ςιμερα, δε ςασ υποχρεϊνει να εφοδιαςτείτε με πυροςβεςτιρα για το ςπίτι. 

Μπορεί, όμωσ, να ςασ προςφζρει πολλά ςε μια δφςκολθ ςτιγμι. Αν τον προμθκευτείτε, διαβάςτε προςεχτικά 

και τθριςτε τισ οδθγίεσ, που αναγράφονται ςε αυτόν. Αν δε γνωρίηετε τον τρόπο χειριςμοφ του, ηθτείςτε 

πλθροφορίεσ από τθν πλθςιζςτερθ Πυροςβεςτικι Τπθρεςία. 

Όποτε χρειαςτείτε τθ βοικεια τθσ Πυροςβεςτικισ, καλζςτε τθν ςτον αρικμό 199 

 

Για κατοικίεσ μζςα ι κοντά ςε δαςικζσ εκτάςεισ 

 

1. Επιλογι "ςωςτισ" τοποκεςίασ από άποψθ πυραςφάλειασ 

 

Πριν ακόμα προχωριςετε ςτθν αγορά γθσ για τθν ανζγερςθ κατοικίασ, ςυμβουλευτείτε τισ τοπικζσ αρχζσ για 

τα μζτρα πυραςφάλειασ που διακζτει θ περιοχι, για τθν οποία ενδιαφζρεςτε. 

Ελζγξτε αν ςτθν περιοχι ςασ ζχουν τοποκετθκεί πινακίδεσ με ονόματα οδϊν και αρικμοφσ ςπιτιϊν, που 

διακρίνονται εφκολα από το δρόμο, για να μποροφν οι πυροςβζςτεσ να εντοπίςουν τθ κατοικία ςασ. 



Ζχετε υπόψθ ςασ ότι, οι κατοικίεσ που οι εξωτερικοί τουσ χϊροι δεν ζχουν κακαριςτεί από δζντρα, χόρτα και 

κάμνουσ, είναι καταδικαςμζνεσ εκ των προτζρων και οι πυροςβζςτεσ δφςκολα κα καταφζρουν να τισ 

προςτατεφςουν. 

Εξετάςτε το οικόπεδό ςασ από άποψθ πυραςφάλειασ. Σο ςπίτι ςασ κα πρζπει να βρίςκεται ςτο επίπεδο 

τμιμα του. Ο λόγοσ είναι, ότι μια επίπεδθ τοποκεςία είναι πάντοτε πιο αςφαλισ από μια επικλινι. 

2. χεδιαςμόσ και καταςκευι πυραςφαλϊν οικοδομθμάτων 

 

Οι κατοικίεσ με ξφλινθ ςτζγθ ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να καταςτραφοφν ςε μια δαςικι πυρκαγιά, 

επειδι είναι ευκολότερο να πάρουν φωτιά. Φροντίςτε, λοιπόν, θ ςτζγθ του ςπιτιοφ ςασ να είναι 

καταςκευαςμζνθ μόνο από μθ εφφλεκτα ι πυράντοχα υλικά. 

Κατά τθν εκπόνθςθ του ςχεδίου τθσ κατοικίασ ςασ, λάβετε μζτρα, ϊςτε οι ςπίκεσ από κάποια πυρκαγιά που 

ζχει ξεςπάςει ςε παρακείμενθ δαςικι ζκταςθ, να μθν μποροφν να ειςχωριςουν ςτο εςωτερικό του ςπιτιοφ, 

αλλά και αντίςτροφα, οι ςπίκεσ από το εςωτερικό να μθν μποροφν να μεταπθδιςουν ςτο δάςοσ. 

Οι εξωτερικοί τοίχοι κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοι εξ ολοκλιρου από υλικά από υλικά ανκεκτικά ςτθ 

φωτιά. Επίςθσ, είναι πολφ ςθμαντικό να διατθρείτε κάκε είδουσ εφφλεκτθ βλάςτθςθ, ςωροφσ ξφλων και 

μπάηα μακριά από τουσ τοίχουσ. 

Για μεγαλφτερθ αςφάλεια, καλφψτε όλεσ τισ καμινάδεσ, το εξωτερικό τθσ ςοφίτασ και τουσ υπόγειουσ 

αγωγοφσ εξαεριςμοφ με ειδικό, μθ εφφλεκτο, ςυρμάτινο ςφρμα. 

Μπορείτε, επίςθσ, να προφυλάξετε, εξωτερικά, τα παράκυρα και τισ γυάλινεσ πόρτεσ, τοποκετϊντασ 

παντηοφρια και μπαλκόνια από μθ εφφλεκτα υλικά, ενϊ οι κουρτίνεσ από πυράντοχα υλικά κα ενιςχφςουν 

τθν προςταςία τουσ εςωτερικά. 

3. Διαμόρφωςθ και διατιρθςθ των εξωτερικϊν χϊρων ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ πυραςφάλειασ 

Δθμιουργείςτε μια αντιπυρικι ηϊνθ γφρω από το ςπίτι ςασ, ϊςτε να μειωκοφν οι ποςότθτεσ καυςίμων που 

το περιβάλλουν άμεςα. Αυτό δε ςθμαίνει ότι το τοπίο γφρω ςασ κα πρζπει να είναι γυμνό. Είναι γνωςτό, ότι 

οριςμζνα φυτά είναι περιςςότερο ανκεκτικά ςτθ φωτιά ςε ςχζςθ με άλλα. 

Εάν γφρω από το ςπίτι ςασ υπάρχει γραςίδι, κα πρζπει να το διατθρείτε ςε χαμθλό φψοσ, ενϊ μπορείτε να 

τοποκετιςετε και παρτζρια με διάφορα λουλοφδια και λαχανικά. 

τισ περιςςότερεσ περιοχζσ, θ αντιπυρικι ηϊνθ μπορεί να εκτείνεται ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 10 μζτρων 

από το ςπίτι. Όταν, όμωσ, το ζδαφοσ είναι επικλινζσ, ανάλογα με τθ κλίςθ που ζχει, κα πρζπει να αυξάνεται 

και το πλάτοσ τθσ αντιπυρικισ ηϊνθσ. 

Οι ςωροί με τα καυςόξυλα πρζπει να τοποκετοφνται ςε απόςταςθ αςφαλείασ από το ςπίτι, τα εξωτερικά 

κτίςματα, αλλά και γενικά μακριά από οτιδιποτε εφφλεκτο. Οι ςπινκιρεσ από κάποια δαςικι πυρκαγιά 

μπορεί να προκαλζςουν ανάφλεξθ των ξφλων, με αποτζλεςμα ολόκλθρο το ςπίτι να τυλιχτεί ςτισ φλόγεσ. 

Αποφφγετε το κάψιμο ςκουπιδιϊν μζςα ςε κλίβανουσ αποτζφρωςθσ ι βαρζλια ςτθν φπαικρο, ιδιαίτερα τουσ 

κερινοφσ μινεσ, γιατί μπορεί να δθμιουργιςουν ςπινκιρεσ, που μεταφζρονται με τον αζρα και προκαλοφν 

δαςικζσ πυρκαγιζσ. 

Σο ςπίτι ςασ πρζπει να διακζτει ανιχνευτζσ καπνοφ, κακϊσ και πολλζσ εξόδουσ κινδφνου, ςε όλα τα επίπεδα, 

για να μπορζςετε να διαφφγετε ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ. 

 

 

 



Πυρκαγιά-περίοδοσ εορτϊν 

ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΑ  ΦΩΣΙΣΙΚΑ 

Χρθςιμοποιείτε πάντα φωτιςτικά και διακοςμθτικά προϊόντα που φζρουν πιςτοποίθςθ καταλλθλότθτασ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Επικεωρείτε τουλάχιςτον μια φορά το χρόνο τα χριςτουγεννιάτικα φωτιςτικά ςασ για διαρροζσ, κοψίματα, ι 

καμζνεσ λάμπεσ κακϊσ και το φισ για καλι προςαρμογι με τθν πρίηα για τθν αποφυγι ςπινκθριςμϊν. 

Ακολουκείτε πιςτά τισ οδθγίεσ χριςθσ του καταςκευαςτι για τθν τοποκζτθςθ των φωτιςτικϊν, κακϊσ κάποια 

είναι καταςκευαςμζνα για εςωτερικι ι εξωτερικι χριςθ, αλλά  όχι και για τα δφο. 

Αν ςκοπεφετε να ςτολίςετε με φωτιςτικά και εξωτερικοφσ χϊρουσ του ςπιτιοφ ςασ, να το κάνετε πάντα κατά τθ 

διάρκεια τθσ μζρασ για να μπορείτε να βλζπετε τυχόν φκορζσ ςτισ καλωδιϊςεισ ι υγραςία που μπορεί να ζχει 

ειςχωριςει ςτισ επαφζσ. Αν ζχουν επαφι με μεταλλικά αντικείμενα μθν τα ανάψετε, μζχρι να βεβαιωκείτε ότι 

δεν υπάρχει κίνδυνοσ και λειτουργοφν κανονικά. 

Ελζγξτε τα volt των φωτιςτικϊν με αυτά τθσ πρίηασ κακϊσ και ςθμάνςεισ του ΕΛΟΣ για βεβαίωςθ ελζγχου από 

αρμόδιο εργαςτιριο. 

Μθν αφινετε τα φωτιςτικά να ακουμποφν ςε υλικά που πιάνουν εφκολα φωτιά όπωσ χαρτιά ι υφάςματα κ.α. 

ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΔΕΝΣΡΟ 

Σο χριςτουγεννιάτικο  δζντρο τοποκετιςτε το κάπου που να ςασ ικανοποιεί ςαν κζςθ, αλλά κα πρζπει να απζχει 

τουλάχιςτον ζνα μζτρο από το τηάκι ι άλλεσ εςτίεσ και να ζχει και τθν απαιτοφμενθ αςφάλεια ςε ότι αφορά τθν 

ςτιριξθ του και να μθν είναι ςε επαφι με άλλα αντικείμενα του χϊρου ςασ ι να φράςει εξόδουσ του ςπιτιοφ. 

Αν ςτολίςετε «φυςικό» δζντρο προςζξτε να μθν είναι ξεραμζνο και προςπακιςτε να το διατθρείτε υγρό με 

ςυχνό πότιςμα. 

Εάν αγοράςετε τεχνθτό δζντρο, βεβαιωκείτε πωσ φζρει πιςτοποίθςθ ότι είναι καταςκευαςμζνο από  

βραδυφλεγι υλικά. 

Σα παιδιά μαγεφονται από το χριςτουγεννιάτικο δζντρο και δεν κα πρζπει ποτζ να τα αφινετε να παίηουν χωρίσ 

επιτιρθςθ κάτω από αυτό. Αναπτιρεσ, ςπίρτα, καλϊδια, πρίηεσ και φωτάκια κα πρζπει να μθν είναι 

προςεγγίςιμα από τα παιδιά. Για να αποφφγετε ανατροπζσ ι τραυματιςμοφσ, μπορείτε να κόψετε τα 

χαμθλότερα κλαδιά ι να το ςτερεϊςετε ςτο ταβάνι με πετονιά. 

Αποςυνδζετε πάντα τα φωτιςτικά του χριςτουγεννιάτικου δζντρου  πριν φφγετε από το ςπίτι ι πριν πάτε για 

φπνο. 

ΚΕΡΙΑ 

Αν ανάβετε κεριά ςτο χϊρο ςασ, πρζπει πάντα να τα τοποκετείτε ςε ςτακερζσ  βάςεισ (όχι πλαςτικά ι άλλα 

εφφλεκτα υλικά), να τα ζχετε ςε απόςταςθ από κουρτίνεσ και ποτζ μθν τα αφινετε αναμμζνα όταν φεφγετε. 

Κράτθςε τα μακριά από χϊρουσ που μπορεί να υπάρξει ρεφμα αζρα. 

Μθν τα τοποκετείτε κάτω από ράφια ι άλλεσ επιφάνειεσ και αφιςτε 10 cm τουλάχιςτον απόςταςθ μεταξφ δφο 

κεριϊν. 

Ποτζ μθ χρθςιμοποιείτε αναμμζνα κεριά για να διακοςμιςετε το χριςτουγεννιάτικο δζντρο, και βεβαιωκείτε ότι 

κάκε αναμμζνο κερί ςτο χϊρο είναι τοποκετθμζνο μακριά από τα κλαδιά του δζντρου. 

 

 



ΘΕΡΜΑΝΗ 

Μθ χρθςιμοποιείτε κερμάςτρεσ ανοικτοφ τφπου με γυμνι φλόγα. Να αποφεφγετε ςυςκευζσ που ζχουν ορατζσ ι 

εκτεκιμζνεσ πυρακτωμζνεσ επιφάνειεσ, όπωσ μαγγάλια κλπ. 

Να τθροφνται οι προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι.  

Να προτιμάτε επϊνυμεσ καταςκευζσ που ζχουν πιςτοποιθκεί από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο. 

Να προβαίνετε ςε τακτικι ςυντιρθςθ (τουλάχιςτον κατ’ ζτοσ). 

Να τθρείται απόςταςθ αςφαλείασ τουλάχιςτον 1 μζτρου από καυςτά υλικά, όπωσ κουρτίνεσ, ξφλινα ζπιπλα, 

χαλιά, ξφλινουσ τοίχουσ κλπ. ε καμία περίπτωςθ μθν τοποκετείτε τισ κερμάςτρεσ πάνω ςε χαλιά. 

Να επιλζγετε κατάλλθλθ κζςθ ϊςτε να μθν ελλοχεφει ο κίνδυνοσ ανατροπισ. Επίςθσ, δεν επιτρζπεται θ 

τοποκζτθςθ των κερμαςτρϊν ςε οδεφςεισ διαφυγισ- εξόδουσ κινδφνου και γενικά ςε χϊρουσ που τυχοφςα 

δυςλειτουργία τθσ ςυςκευισ κα καταςτιςει ανενεργι τθν ζξοδο. 

Σα υγρά κακαριςμοφ για ροφχα, δάπεδα και ςυςκευζσ, είναι γενικά εφφλεκτα. Μθν ενεργοποιείτε τισ ςυςκευζσ 

αμζςωσ μετά τθ χριςθ αυτϊν των υγρϊν, επειδι μπορεί να υπάρχουν ακόμθ ςτο χϊρο ατμοί τουσ. Επίςθσ, μθν 

τοποκετείτε τισ κερμάςτρεσ ςε χϊρουσ όπου υφίςταται βενηίνθ, άλλοι εφφλεκτοι ατμοί ι εφφλεκτα αζρια. 

Σα παιδιά εντυπωςιάηονται μπροςτά ςτθ κζα τθσ φωτιάσ, γι αυτό και αρζςκονται να παίηουν με αυτι, μθ 

γνωρίηοντασ τουσ κινδφνουσ. 

Πριν φφγετε από το ςπίτι ςασ, ελζγξτε αν υπάρχουν αναμμζνεσ κερμάςτρεσ. 

Οι καμινάδεσ πρζπει να διακζτουν ςπινκθροπαγίδεσ. 

χεδιάςτε και εξαςκθκείτε ςτθν εκκζνωςθ τθσ οικίασ ςασ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ. 

Ο πυροςβεςτιρασ αναμζνεται να ςυνδράμει ςθμαντικά ςε κάποια δφςκολθ ςτιγμι. Διαβάςτε προςεκτικά και 

τθριςτε τισ οδθγίεσ που αναγράφονται ςε αυτόν. Ο πυροςβεςτιρασ ςυςτινεται να είναι ξθρισ ςκόνθσ 

ελάχιςτθσ καταςβεςτικισ ικανότθτασ 21Α-113Β-C και κατάλλθλοσ για κατάςβεςθ πυρκαγιϊν παρουςία 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

Η εγκατάςταςθ ζςτω και φορθτϊν (απλϊν) πυρανιχνευτϊν, αν και δεν επιβάλλεται από τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία πυροπροςταςίασ, κα ςθμάνει ςυναγερμό ςε περίπτωςθ φωτιάσ. Τπάρχουν πυρανιχνευτζσ διαφόρων 

τεχνολογιϊν ανάλογα με τισ ςυνκικεσ του χϊρου εγκατάςταςθσ (ιονιςμοφ, κερμότθτασ, φωτοθλεκτρικοί). 

Ομοίωσ ςυςτινεται θ τοποκζτθςθ φορθτϊν ανιχνευτϊν αερίου εφόςον ςτο χϊρο τοποκετοφνται κερμάςτρεσ 

υγραερίου- φυςικοφ αερίου. 

Σζλοσ, ςυςτινεται θ τοποκζτθςθ ανιχνευτϊν μονοξειδίου του άνκρακα, ςτισ περιπτϊςεισ χριςθσ καυςίμων. 

Αν χρθςιμοποιείτε Σηάκι ι όμπα Καυςόξυλων-πζλετ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Να προτιμάτε επϊνυμεσ καταςκευζσ που ζχουν πιςτοποιθκεί από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο. 

Σο ςτερεό καφςιμο να μθν ζχει υγραςία. 

Η εγκατάςταςθ να γίνεται από άτομα-ςυνεργεία που ζχουν τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ γνϊςεισ. 

Μθ ρίχνετε εφφλεκτο υγρό, όπωσ βενηίνθ, οινόπνευμα κλπ. για τθν ενίςχυςθ ι αναηωπφρωςθ τθσ φωτιάσ επειδι 

δθμιουργοφνται απότομα πολλζσ εςτίεσ πυρκαγιάσ, που μπορεί να μεταδοκοφν ςε διάφορα αντικείμενα που 

βρίςκονται κοντά ι να κινδυνεφςετε και εςείσ οι ίδιοι. 



Όταν αφαιρείτε τθ ςτάχτθ από το τηάκι ι τθν ςόμπα καυςόξυλων χρθςιμοποιείτε ζνα μεταλλικό φαράςι και 

προςζχετε να μθν ςασ πζςουν αναμμζνα κάρβουνα πάνω ςτα χαλιά και ποτζ να μθν αδειάηετε τθ ςτάχτθ ςε 

πλαςτικό ςκουπιδοτενεκζ. 

Μθν τοποκετείτε κακρζπτεσ πάνω από το τηάκι, ι κοντά ςτθ ςόμπα, επειδι προςελκφουν τα άτομα και 

πλθςιάηουν χωρίσ να το αντιλαμβάνονται κοντά ςτθν φωτιά. 

Σηάκια 

Σα προκαταςκευαςμζνα τηάκια να ςτθρίηονται με κατάλλθλο τρόπο ϊςτε να αποφεφγονται φαινόμενα 

μετακίνθςθσ.  

Σα τηάκια από άλλα ςυμπαγι δομικά υλικά (ςκυρόδεμα κλπ), πρζπει να ςτθρίηονται ςε επαρκείσ για το φορτίο 

καταςκευζσ, ελάχιςτου δείκτθ πυραντίςταςθσ τουλάχιςτον 3 ωρϊν. 

Απαιτείται επζκταςθ του δαπζδου καταςκευαςμζνθσ από πζτρα, ςκυρόδεμα και άλλα πυράντοχα υλικά 

μπροςτά και εκατζρωκεν του ανοίγματοσ του τηακιοφ. 

Μθν αφινετε μικροαντικείμενα, ςτο περβάηι ςτο τηάκι. Είναι βζβαιο πωσ τα παιδιά κα πλθςιάςουν να τα 

πάρουν. 

υςτινεται θ τοποκζτθςθ πόρτασ ι άλλου κατάλλθλου μθχανιςμοφ μπροςτά από το άνοιγμα. 

όμπεσ 

Ο όγκοσ του χϊρου να είναι τουλάχιςτον 15 κυβ. μζτρα με κατάλλθλθ διαςταςιολόγθςθ και τοποκζτθςθ τθσ 

ςυςκευισ που κα επιτρζπει τθν ςωςτι ανακυκλοφορία του αζρα. 

Αν το δάπεδο είναι ξφλινο ι είναι καταςκευαςμζνο από καυςτά υλικά, τοποκετιςτε τθ ςόμπα πάνω ςε βάςθ 

ελάχιςτου πάχουσ τθσ τάξθσ των 5-10 εκατοςτϊν, από πυράντοχα υλικά με ελάχιςτο δείκτθ πυραντίςταςθσ 

τουλάχιςτον 2 ωρϊν (μάρμαρο, ςκυρόδεμα κλπ) ϊςτε αν πζςει αναμμζνο κάρβουνο από τθν κυρίδα που 

ξεχάςτθκε για λίγο ανοικτι, να μθν ζρκει ςε επαφι με υλικά που αναφλζγονται. Η ανωτζρω βάςθ να εκτείνεται 

περιμετρικά τθσ ςόμπασ ςε απόςταςθ τουλάχιςτον μιςοφ μζτρου. Η ανωτζρω βάςθ, πρζπει ςτθν επιφάνειά τθσ 

να καλφπτεται από μεταλλικό ζλαςμα ελάχιςτου πάχουσ 0,62 χιλιοςτϊν. Αν θ απόςταςθ μεταξφ βάςθσ ςόμπασ 

και δαπζδου είναι μικρότερθ από 50 χιλιοςτά, θ ςόμπα δεν πρζπει να τοποκετείται ςε δάπεδο ξφλινο ι 

καταςκευαςμζνο από καυςτά υλικά. ε κάκε περίπτωςθ απαιτείται θ καταςκευι να μθν παρεμποδίηει τθν 

ελεφκερθ κυκλοφορία του αζρα. Επίςθσ, το δάπεδο να αντζχει το φορτίο τθσ ςόμπασ. 

Η ελάχιςτθ απόςταςθ του 1 μζτρου από καυςτοφσ τοίχουσ ι οροφζσ, δφναται να μειωκεί με χριςθ κατάλλθλων 

καταςκευϊν από μθ καυςτά υλικά που τοποκετοφνται ςτουσ τοίχουσ- οροφζσ και δεν παρεμποδίηουν τθν 

ανακυκλοφορία του αζρα. 

Αν χρθςιμοποιείτε όμπα Πετρελαίου ι λαδιοφ 

Να ελζγχετε ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τθν ςτεγανότθτα των ςωλινων και των ρακόρ μιπωσ τρζχει 

πετρζλαιο ςτο πάτωμα. 

Να χρθςιμοποιείτε το καφςιμο που προτείνει ο καταςκευαςτισ. 

Να ελζγχετε τθν καλι κατάςταςθ του μπζκ γιατί αν είναι χαλαςμζνα κα γίνει υπερχείλιςθ ςτο χϊρο καφςεωσ. 

Όταν κζλετε να κλείςετε τθ ςόμπα, κλείνετε απαραίτθτα το διακόπτθ παροχισ. 

Ποτζ να μθν βάηετε καφςιμο ςτθν ςόμπα όταν είναι ςε λειτουργία ι ηεςτι. 

Ποτζ μθν προςπακιςτε να ανάψετε τθ ςόμπα, όταν μζςα ςτο καυςτιρα τθσ υπάρχει περιςςότερθ ποςότθτα 

καυςίμου. Τπάρχει κίνδυνοσ να υπερκερμανκεί προκαλϊντασ πυρκαγιά ι να γίνει ακόμα και ζκρθξθ τθσ 

δεξαμενισ του καυςίμου. 



Αν για τθ λειτουργία τθσ απαιτείται και ρεφμα να είςτε προςεκτικοί με το άνοιγμα και το κλείςιμο του διακόπτθ 

κατά το άναμμα και ςβιςιμο τθσ ςόμπασ. 

Ποτζ μθ ξεχάςετε το μοτζρ του ρεφματοσ ςε λειτουργία ενϊ θ ςόμπα είναι ςβθςμζνθ. 

Μθν τθν τοποκετείτε πάνω ςε χαλιά. 

Απαιτείται θ φπαρξθ μθχανιςμοφ αςφαλείασ που δεν κα επιτρζπει τθν τροφοδοςία καυςίμου ςε περίπτωςθ 

ςβθςίματοσ τθσ φλόγασ. 

Αν χρθςιμοποιείτε όμπα Ηλεκτρικι 

Μθν τθ χρθςιμοποιείτε ποτζ χωρίσ προςτατευτικό μεταλλικό πλζγμα. 

 Μθν τθν τοποκετείτε πάνω ςε χαλιά. Μπορεί να ανατραπεί και να προκαλζςει πυρκαγιά. Να προτιμάτε 

ςυςκευζσ που διακζτουν ειδικι αςφάλεια κλειςίματοσ που ενεργοποιείται ςε περίπτωςθ ανατροπισ. 

 Κουρτίνεσ, τραπεηομάντιλα κλπ. να μθν βρίςκονται κοντά ςτθν θλεκτρικι ςόμπα. 

Αποφεφγετε να χρθςιμοποιείτε ςόμπεσ με αντίςταςθ που είναι ορατι γιατί αν και φκθνότερεσ είναι 

επικίνδυνεσ. 

βιςτε τθ ςυςκευι όταν δεν είςτε ςτο δωμάτιο ι κοιμόςαςτε. 

Η ςυςκευι να απζχει τουλάχιςτον 1 μζτρο από οτιδιποτε μπορεί να καεί. 

Ελζγχετε ςυχνά τθν κατάςταςθ των καλωδίων. Γυμνά καλϊδια και ελαττωματικζσ πρίηεσ προκαλοφν πυρκαγιά. 

Μθν ξεχνάτε πωσ αςφαλζςτερεσ ςτθ λειτουργία τουσ και πιο ακίνδυνεσ είναι οι θλ. ςυςκευζσ με κυκλοφορία 

λαδιοφ (πχ. τα θλ. ςϊματα). Παρόλα αυτά όμωσ, απαραίτθτο είναι: 

Να μθν βάηετε πάνω ςτισ ςυςκευζσ αυτζσ ροφχα, εςϊρουχα, κάλτςεσ κλπ. να ςτεγνϊνουν. Αν τα ξεχάςετε για 

αρκετι ϊρα πάνω ςτθν αναμμζνθ ςυςκευι κα αναφλεγοφν. 

Αν χρθςιμοποιείτε όμπα Τγραερίου 

Κατά το άναμμα αφοφ ανοίγετε τθ ςτρόφιγγα τθσ φιάλθσ να βάηετε και το μπουτόν ςτθν ανάλογθ κζςθ. 

Κατά το ςβιςιμο κλείνετε τθ ςτρόφιγγα τθσ φιάλθσ και επίςθσ βάηετε το μπουτόν ςτθν ανάλογθ κζςθ. 

Μθν ξεχνάτε πωσ οι πολλοί τφποι ςομπϊν υγραερίου πρζπει να λειτουργοφν με τον ειδικό ρυκμιςτι χαμθλισ 

πιζςεωσ. 

Προςζχετε ϊςτε ο ελαςτικόσ ςωλινασ τροφοδοςίασ του υγραερίου να μθν είναι τςακιςμζνοσ. 

Μθν αφινετε τθ ςόμπα αναμμζνθ μζςα ςτο δωμάτιο όταν κοιμόςαςτε ι φεφγετε από το ςπίτι. Διατθρείτε τθ 

ςόμπα μακριά από υγραςία. 

Μθν τθ χρθςιμοποιείτε ςτο μπάνιο. 

Μθν τθ μεταφζρετε από δωμάτιο ςε δωμάτιο αναμμζνθ. 

Μθν τοποκετείτε τθ ςόμπα κοντά ςε εφφλεκτα αντικείμενα, ροφχα, πολυκρόνεσ κλπ. 

Μθν ςκεπάηετε τθ ςόμπα κατά τθ λειτουργία τθσ με καλφμματα και μθν απλϊνετε πάνω ς' αυτι ροφχα για 

ςτζγνωμα. 

Μθν τθν τοποκετείτε κοντά ςε ζπιπλα, κουρτίνεσ και άλλα καυςτά υλικά.Κάνοντασ αλλαγι τθσ φιάλθσ, 

φροντίςτε ϊςτε ο διακόπτθσ τθσ φιάλθσ να είναι κλειςτόσ, να μθν υπάρχει κοντά φλόγα και κυρίωσ μθν 

καπνίηετε. 



Οριςμζνεσ μεταβολζσ του χϊρου εγκατάςταςθσ μπορεί να επθρεάςουν τθν απόδοςι τθσ κερμάςτρασ με 

δυςμενείσ επιπτϊςεισ για τθν αςφάλειά ςασ. 

Απαγορεφεται θ εγκατάςταςθ φιαλϊν υγραερίου ςε υπόγειουσ χϊρουσ, κακϊσ και ιςόγειουσ, που επικοινωνοφν 

απευκείασ με υπόγειουσ χϊρουσ. 

Αν διαπιςτϊςετε διαρροι υγραερίου  

Μθν ανάψετε ςπίρτο, αναπτιρα, θλεκτρικό φωσ κλπ. βιςτε αμζςωσ κάκε γυμνι φλόγα. 

Βεβαιωκείτε ότι κλείςατε καλά τθ φιάλθ. 

Αερίςτε καλά το χϊρο και καλζςτε αμζςωσ ςυντθρθτι. Ακόμα μθν ξεχνάτε κατά τουσ κερινοφσ μινεσ 

(προκειμζνου να τθν αποκθκεφεςτε), να ςκεπάςετε καλά τθ ςόμπα ςασ και ιδιαίτερα τον καυςτιρα, για να τον 

προςτατζψετε από τθν ςκόνθ. 

Βίντεο με ςυμβουλζσ για μζτρα πρόλθψθσ από εναλλακτικζσ πθγζσ κζρμανςθσ 

https://www.youtube.com/watch?v=vNSQq8s6X94&t=3s 

ΠΗΓΗ:ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟ. https://www.fireservice.gr/el/home 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vNSQq8s6X94&t=3s
https://www.fireservice.gr/el/home

