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ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφέρειες
της χώρας
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας

Αρ.Πρ. Π1β / Γ. Π. οικ. 67791

ΘΕΜΑ: Πυρασφάλεια σε χώρους κατασκηνώσεων.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 27591 φ. 701. 2 / 28-7-1986 Διαταγή του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και ερμηνευτικές - διευκρινιστικές διαταγές του
Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 71 / 88), πρέπει να λαμβάνονται τα κάτωθι
προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυρασφάλειας στους χώρους των
κατασκηνώσεων:
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ:
1.
2.
3.
4.

Δρόμοι προσπέλασης οχημάτων
Αποψίλωση χώρων
Αντιπυρική ζώνη ασφαλείας στην περίμετρο του οικοπέδου
Ειδικός χώρος συγκέντρωσης κατασκηνωτών σε περίπτωση ανάγκης (π.χ.
γήπεδο)
5. Μεγαφωνικό σύστημα
6. Όταν η κατασκήνωση βρίσκεται εντός δασικής έκτασης ή πλησίον αυτής,
να λαμβάνονται υπόψη και οι διατάξεις του Ν. 998 / 1979 (Φ.Ε.Κ. 289 /
1979 τ. Α΄)
ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ:
1. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο που θα καλύπτει αποτελεσματικά
όλους τους υπαίθριους χώρους των κατασκηνώσεων με τη δυνατότητα να
προστατεύει και τους στεγασμένους χώρους. Ως ενδεδειγμένη κατηγορία
υδροδοτικού δικτύου θεωρείται η κατηγορία ΙΙ
2. Εγκατάσταση πυροσβεστικών σταθμών σε διάφορα σημεία του ευρύτερου
χώρου των κατασκηνώσεων
3. Φορητοί πυροσβεστήρες βάρους 6 κιλών έκαστος, με υλικό γόμωσης
ανάλογα με το στεγασμένο χώρο που θέλουμε να προστατεύσουμε
4. Για τους στεγασμένους χώρους που βρίσκονται μέσα στον ευρύτερο χώρο
των κατασκηνώσεων (π.χ. εστιατόρια, χώροι ψυχαγωγίας κ.λ.π.) και
χρησιμοποιούνται σαν χώροι συνάθροισης κοινού και εμπίπτουν στην 3 / 81
Πυροσβεστική Διάταξη ή στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ.
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71 / 88), να συντάσσεται μελέτη πυρασφάλειας και να λαμβάνονται όλα τα
μέτρα και μέσα πυρασφάλειας που προβλέπονται.
Σημειώνεται ότι για τις κατασκηνώσεις που λειτουργούν κατόπιν αδείας από
τους οικείους Περιφερειάρχες, προβλέπεται μεταξύ των άλλων, για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας που έχει χρονική ισχύ ένα (1) έτος και η προσκόμιση βεβαίωσης
πυρασφάλειας που θα έχει και αυτή ισχύ για ένα (1) έτος.
Τέλος οι Περιφέρειες στις οποίες έχει ανατεθεί η οργάνωση και λειτουργία των
Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος, είτε αυτές λειτουργήσουν είτε όχι κατά
την τρέχουσα κατασκηνωτική περίοδο παρακαλούνται να προβούν σε όλα τα
απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
2. Γραφείο Προϊσταμένης
Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας
3. Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας
Τμήμα Π1β΄(3)
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