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Module 3

Ενότητα 3.2.  Η σημασία της εκμάθησης της 
χρήσης των κατάλληλων μέσων προστασίας

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



Στόχος της ενότητας

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να προσφέρει 

στους εθελοντές γνώσεις σχετικά με τον εξοπλισμό 

ατομικής ασφάλειας και την σωστή χρήση και 

συντήρησή του. 



Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι εθελοντές θα μπορούν να:

➢ Εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν τα Μέσα 

Ατομικής Προστασίας



Πως να χρησιμοποιείτε τα ΜΑΠ

Σε αυτήν την παρουσίαση, θα δοθούν οδηγίες για την χρήση και συντήρηση των παρακάτω ειδών  ΜΑΠ.

Τα πιο χρησιμοποιημένα είδη ΜΑΠ είναι τα παρακάτω:

1. Προστατευτικό κράνος

2. Προστατευτικά γυαλιά και προσωπίδα

3. Προστασία ακοής

4. Καταφύγιο φωτιάς

5. Προστατευτικά ενδύματα



Πως να χρησιμοποιούνται τα ΜΑΠ
1. Κράνος

Ο πυροσβέστης πρέπει:

• να φορά το κράνος στη σωστή θέση για να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες μιας 
πρόσκρουσης

• να φορά ελαφρύτερο κράνος για δασικές πυρκαγιές;
• να μην φορά το κράνος ανάποδα
• να μην φορά ποτέ μεταλλικό κράνος
• να φορά κράνος με σύστημα απορρόφησης κραδασμών (να  υπάρχει απόσταση 

τουλάχιστον 30 mm μεταξύ του κράνους και της κεφαλής του πυροσβέστη)

• να φορά κράνος με υποσιάγωνο (λουράκι στο πηγούνι)

Φροντίδα και συντήρηση:

• επισκευάστε τις ζημιές στο κράνος
• επιθεωρήστε συχνά τους ιμάντες περίσφιξης για τυχόν φθορές και αντικαταστήστε τους 

εάν χρειάζεται
• αφαιρέστε χημικά, έλαια και παράγωγα πετρελαίου από το κέλυφος του κράνους καθώς 

μπορούν να μειώσουν την ικανότητα προστασίας

Κράνος για δασικές πυρκαγιές

Source:  Guerra, 2005

PPE: A short guide



Πως να χρησιμοποιούνται τα ΜΑΠ

2. Προστατευτικά γυαλιά και προσωπίδα
• Τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά πρέπει να χρησιμοποιούνται 

σε δασικές πυρκαγιές

Πηγή: Guerra, 2005



Πως να χρησιμοποιούνται τα ΜΑΠ

3. Προστασία ακοής

• Οι πυροσβέστες μπορούν να χρησιμοποιούν ωτοασπίδες ή προστατευτικά αυτιών

• Η χρήση ωτοασπίδων δεν πρέπει να εμποδίζει την χρήση προσωπίδας, αναπνευστικού 

εξοπλισμού ή αντιπυρικής κουκούλας    

Πηγή: Guerra, 2005



Πως να χρησιμοποιούνται τα ΜΑΠ

4. Καταφύγιο φωτιάς

Το καταφύγιο φωτιάς χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση εάν 
όλες οι διαδρομές διαφυγής είναι αδύνατον να 
χρησιμοποιηθούν. 

Χρήση:

1. Αφήστε το σακίδιο σας (εκτός από τον προστατευτικό 
εξοπλισμό) σε αρκετή απόσταση από το σημείο που θα 
τοποθετήσετε το καταφύγιο και βγάλτε το καταφύγιο από 
την συσκευασία του. 

2. Καθαρίστε την περιοχή από καύσιμα υλικά  (εάν έχετε 
χρόνο)

3. Τινάξτε το καταφύγιο κρατώντας το από τις λαβές που 
διαθέτει. Το δεξί χέρι πρέπει να είναι στη λαβή που γράφει 
“ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ” και το αριστερό αντίστοιχα στην λαβή που 
γράφει “ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΕΡΙ”

4. Μπείτε κάτω από το καταφύγιο
5. Σπρώξτε προς τα έξω τα πλαΪνά και το επάνω μέρος
6. Κρατήστε το καταφύγιο προς τα κάτω με τα χέρια σας. 

Φροντίστε να έχετε φορέσει τα γάντια προστασίας. 

Πηγή: Delatorre, 2020



Πως να χρησιμοποιούνται τα ΜΑΠ

5. Προστατευτικά ενδύματα

Κουκούλα

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν κατάλληλη κουκούλα 
ανάλογα με το είδος της πυρκαγιάς

Οι κουκούλες για τις δασικές πυρκαγιές διαθέτουν 
μικρότερο άνοιγμα για να προστατεύονται τα μάτια και η 
μύτη. A – Δασικών πυρκαγιών

Source: Delatorre, 2020



Πως να χρησιμοποιούνται τα ΜΑΠ

5. Προστατευτικά ενδύματα

Επενδύτης και περισκελίδα

• Ο Επενδύτης και η περισκελίδα των πυροσβεστών πρέπει να είναι από 
πυρίμαχο ύφασμα

• Οι πυροσβέστες δεν πρέπει  ποτέ να φορούν συνθετικά  αντιανεμικά ή 
μπουφάν

• Η περισκελίδα πρέπει να έχει το κατάλληλο μήκος και να καλύπτει το επάνω 
μέρος της μπότας ώστε να μην μπορούν να εισχωρήσουν στάχτες

• Ο Επενδύτης και η περισκελίδα πρέπει να έχουν άνετη και χαλαρή 
εφαρμογή που να επιτρέπει στον πυροσβέστη να κινείται χωρίς να τον 
περιορίζουν



Πως να χρησιμοποιούνται τα ΜΑΠ
5. Προστατευτικά ενδύματα
Γάντια

• Σχεδόν πάντα χρησιμοποιούνται δερμάτινα γάντια• Τα γάντια πρέπει να έχουν καλή εφαρμογή για να μην προκαλούνται φουσκάλες

Πηγή: Delatorre, 2020

Guerra, 2005

Προστατευτικές μπότες
• Οι πυροσβέστες μπορεί να φορούν δερμάτινες ή λαστιχένιες μπότες ανάλογα με την επιχείρηση

• Πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό και να έχουν αντιολισθητική σόλα

• Δεν πρέπει να έχουν πάνω τους έλαια, γράσο, χημικά και υπολείμματα 

• Πρέπει να φυλάσσονται σε σκοτεινό και καλά αεριζόμενο μέρος

Ενδύματα υψηλής ορατότητας

• Το πιο χρησιμοποιημένο είναι το γιλέκο

• Πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανακλαστικό υλικό, σε έντονο φθορίζον κίτρινο ή κόκκινο/πορτοκαλί χρώμα, με 

δύο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες γύρω από τον κορμό, πλάτους 50mm η κάθε μία 



Επιπλέον Εκπαιδευτικό Υλικό

Εδώ μπορείτε να βρείτε επιπρόσθετες πηγές και αναφορές στα παραπάνω θέματα:

Guerra, A. M. (2005). Segurança e Proteção Individual, Manual de Formação Inicial do 
Bombeiro. Sintra: Escola Nacional de Bombeiros.

Kiesling, J. (2018). How to Use Respiratory Protection. Retrieved at: 
https://www.industrialfireworld.com/530355/training-day-4, viewed 30 June 2021.

Minnesota Department of Natural Resources. Personal Protective Equipment (PPE): A Short 
Guide. Retrieved at: https://files.dnr.state.mn.us/forestry/wildfire/rxfire/protective_equip.pdf, 
5 October 2020.

Delatorre, A. (2020). Fire Shelter Deployment: How to do it right. The Supply Chace. 
Retrieved at: https://www.supplycache.com/blogs/news/fire-shelter-deployment-how-to-do-it-
right, viewed 29 June 2021.

https://www.industrialfireworld.com/530355/training-day-4
https://www.supplycache.com/blogs/news/fire-shelter-deployment-how-to-do-it-right


ΣΥΝΟΨΗ  ΤΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Σε αυτήν την ενότητα καλύφθηκαν τα παρακάτω θέματα:

• Η σημασία της εκμάθησης της χρήσης των κατάλληλων Μέσων Ατομικής 

Προστασίας

• Πως να χειρίζεστε και να χρησιμοποιείτε τα Μέσα Ατομικής Προστασίας



Η ιστοσελίδα τουπρογράμματος: https://volinact.com/en/

ο παρόν έργο διατίθεται με όρους άδειας χρήσης:

https://volinact.com/en/

