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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

[5] 
 



1.1 Εισαγωγή 
 
Το   5Ο ΕΚ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  χαρακτηρίζεται,   σύμφωνα  με  τις διατάξεις του Ν.Δ. 17/1974 

ως Δημόσιο Ανεξάρτητο Ίδρυμα (ΔΑΙ),  σε υλοποίηση της με αριθμό 107/1/158/174 οδηγίας της 
Δ/νσης ΠΣΕΑ Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης υποχρεούται να καταρτίσει Εσωτερικό Κα-
νονισμό Λειτουργίας. Σε εφαρμογή του εν λόγω Σχεδίου καταρτίζεται ο παρών Εσωτερικός Κανο-
νισμός Λειτουργίας. Αποστολή αυτού είναι η προστασία των εργαζομένων και των φοιτούντων   
στο   Σχολείο   αυτό   μαθητών, η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος, του εξοπλισμού και 
του αρχειακού υλικού, σε περιπτώσεις εκδήλωσης εκτάκτων περιστατικών. 

Στην κατεύθυνση αυτή, στη σχολική μας μονάδα για το παρόν σχολικό έτος θα υλοποιη-
θούν τα ακόλουθα: 
 σύνταξη και επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου 
 διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό ή άλλο έκτακτο περιστατικό. 
 ενημέρωση του προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και  των 

αρμόδιων φορέων που καλούνται να συνδράμουν στην υλοποίηση του Σχεδίου. 
 

1.2 Σύνταξη  Σχεδίου  Έκτακτης  Ανάγκης για Σεισμό ή άλλο 
έκτακτο περιστατικό. 

 
Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 5ΟΥ ΕΚ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, το οποίο στεγάζεται στο 

κτίριο επί της οδού Πτολεμαΐδος  1  (και αποτελείται από το ισόγειο και ένα  (1) όροφο), συντά-
χθηκε το Νοέμβριο του 2017, με ευθύνη της Διευθύντριας Σκοτίδα Αικατερίνης, από την ομάδα 
σύνταξης του σχεδίου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π., λοιπών αρμόδιων 
αρχών και φορέων και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων και αφορά στη 
σχολική περίοδο 2017 – 2018. 

Το σχέδιο αυτό θα επικαιροποιηθεί κατά την διάρκεια της σχολικής αυτής χρονιάς όποτε 
κριθεί απαραίτητα.   

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι ενέργειες που αφορούν στη διαχείριση  κινδύνων στη σχολι-
κή μονάδα σχετίζονται και με τις αντίστοιχες ενέργειες των ακόλουθων συστεγαζόμενων στο συ-
γκεκριμένο κτίριο σχολικών μονάδων: 

α. 1ο ΕΠΑΛ Αχαρνών 
β. 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αχαρνών 

Για  το  λόγο  αυτό  με  ευθύνη  των  Διευθυντριών  θα  συζητηθούν  τα  σχετικά  Σχέδια 
Έκτακτης Ανάγκης και θα ληφθούν, όπου απαιτείται, αποφάσεις για κοινές δράσεις και  ασκήσεις 
ετοιμότητας.  
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1.3 Ενέργειες πριν το Σεισμό ή άλλο έκτακτο περιστατικό 
 

1.3.1 Γενικά Στοιχεία 
 

1. Την ευθύνη σύνταξης του παρόντος Σχεδίου και συντονισμού των ενεργειών για την ε-
φαρμογή του έχει η Διευθύντρια του Σχολείου, η οποία στη συνέχεια θα υποβάλει σχετική 
βεβαίωση σύνταξής του στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Διευθύ-
ντρια ορίζεται αυτοδίκαια ως Αρχηγός ΔΑΙ με Υπαρχηγό τους Υποδιευθυντές όπως αναφέ-
ρεται πιο κάτω. 

2. Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εφαρμογής του Σχεδί-
ου και κυρίως για το μέρος των ενεργειών που του αναλογούν πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά από κάθε συμβάν ή άσκηση ετοιμότητας. 

3. Ο  Σύλλογος  των  Εκπαιδευτικών  συμμετέχει  στις  δοκιμαστικές  εφαρμογές  του Σχεδίου 
και κάνει σχετικές προτάσεις για την επικαιροποίηση και τη βελτίωσή του. 

4. Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών εγκρίνει, μετά από πρόταση της Διευθύντριας, τη σύνθεση 
των ομάδων εργασίας που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο και οι οποίες θα με-
ριμνήσουν για τις ενέργειες διαχείρισης του κινδύνου στο Σχολείο. 

1.3.2 Προσωπικό του Σχολείου 
 
α.  Διευθύντρια ( αρχηγός ΔΑΙ ): Σκοτίδα Αικατερίνη 
β.  Υποδιευθυντής ( υπαρχηγός ΔΑΙ* ): Τσιμπινός Ιωάννης 
γ.  Προσωπικό: Άνδρες :   Γυναίκες:    Σύνολο: ,  Μαθητές:  
δ.  Προσωπικό Πολιτικής Άμυνας: Άνδρες , Γυναίκες: ,  Σύνολο:  

1.3.3 Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στο Προσωπικό του Σχολείου 
 
Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό διοικητικό προσωπικό του σχολείου: 

1. ενημερώνονται για το Σχέδιο και το μελετούν ώστε να γνωρίζουν τα καθήκοντά τους. 
2. εκπαιδεύονται  και  εκπαιδεύουν  τους  μαθητές  σχετικά  με  τις  ενέργειες  που προβλέ-

πονται  για  την  εφαρμογή  του  Σχεδίου  Έκτακτης  Ανάγκης, συμμετέχοντας στις προ-
βλεπόμενες ασκήσεις ετοιμότητας. 

3. μεριμνούν για τη βελτίωση του Σχεδίου κάνοντας σχετικές προτάσεις. 
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1.3.4  Ενέργειες Ομάδων 
 

1. Γενικός Υπεύθυνος (Αρχηγός ΔΑΙ) για τις Ενέργειες Διαχείρισης του έκτακτου 
περιστατικού. 

Γενικός υπεύθυνος: είναι η Διευθύντρια  Σκοτίδα Αικατερίνη με αναπληρωτή της, τον υ-
ποδιευθυντή Τσιμπινό Ιωάννη. 
 
Αρμοδιότητες:  

• Συντονισμός όλων των σχετικών ενεργειών για τη μετασεισμική εφαρμογή του Σχολικού 
Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. 

• Επικοινωνία με την Προϊσταμένη Αρχή ή άλλους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς για 
αλληλοενημέρωση. 

• Ενημέρωση του προσωπικού για τις ενέργειες διαχείρισης που θα ακολουθηθούν, σύμ-
φωνα με τις οδηγίες της Προϊσταμένης Αρχής. 

• Μέριμνα για υλοποίηση των αποφάσεων των αρμοδίων υπηρεσιών (Προϊσταμένη Αρχή, 
Δήμος, Περιφέρεια κ.ά.). 

• Συντονισμός της μετακίνησης των μαθητών σε άλλο προεπιλεγμένο χώρο καταφυγής, εάν 
και εφόσον το προαύλιο του σχολείου δεν είναι κατάλληλο. 

• Εφαρμογή άλλων λύσεων επικοινωνίας που έχουν προεπιλεγεί (π.χ. αγγελιοφόρος) σε πε-
ρίπτωση που οι γραμμές τηλεφωνίας τεθούν εκτός λειτουργίας μετά από έναν ισχυρό σει-
σμό. 

• Μέριμνα    για    αποτίμηση    της    Διαχείρισης    του    συμβάντος    και επικαιροποίηση 
του Σχεδιασμού. 

 

     Ο Γενικός Υπεύθυνοςεπίσης αναλαμβάνει: 
 

• Τοσυντονισμόόλωντωνσχετικώνενεργειώνγιατηνασφαλήεκκένωσητου σχολικού κτιρίου ή 
όχι, ανάλογα της φύσης του συμβάντος σύμφωναμετο ΣχέδιοΈκτακτηςΑνάγκης. 

• Την  επικοινωνία  με  την  Προϊσταμένη  Αρχή  για  να  ενημερώσει  και  να ενημερωθεί 
σχετικά,και άλλους φορείς ότανκριθεί αναγκαίο. 

• Τημέριμναγιατηνπαραμονήτωνμαθητώνστοχώροκαταφυγήςέωςότου ενημερωθείγιατις-
περαιτέρωενέργειεςαπότουςαρμοδίους.Σεπερίπτωση πουανακοινωθείαπόφασηδιακο-
πήςτηςλειτουργίαςτων σχολείωνμεριμνάγια τηνασφαλή παραμονήτωνμαθητώνστο χώ-
ροκαταφυγής έωςότουτους παραλάβουνοι γονείς τους. 

 
2. Ομάδα Σύνταξης του Σχεδίου 

Μέλη:  
α.  Διευθύντρια ( αρχηγός ΔΑΙ), 
β.  Υποδιευθυντές ( υπαρχηγοί ΔΑΙ), 
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γ. Οι εκπαιδευτικοί Προυσαλίδης Γεώργιος,Λάμαρη Αναστασία που ορίστηκαν από τον 
Σύλλογο διδασκόντων (Πράξη: 4/11-09-2017) με αρμοδιότητα την Πολιτική Προστασία του 
Σχολείου, και ο  
δ.Σύλλογος Διδασκόντων 
 
Αρμοδιότητες:  

• ΕκπόνησητουΣχεδίου. 
• Διενέργεια τακτικού ελέγχου των χώρων του κτιρίου κατά τη διάρκεια της σχολικήςχρο-

νιάςκαικαταγραφήτωνελλείψεων πουπαρατηρούνταισχετικάμε τηντήρηση βασικώνπρο-
ϋποθέσεωνγιατηνεφαρμογήτου Σχεδίουόπως: 
 ΑνάρτησητουΣχεδίουστιςαίθουσες,στουςδιαδρόμους,στοχώροεισόδου του σχο-

λείουκ.λπ. 
 Επισήμανσητων οδώνδιαφυγής και τωνεξόδων του κτιρίου. 
 Δυνατότηταπρόσβασηςστιςοδούς διαφυγής και τιςεξόδουςτουκτιρίου. 
 Προμήθεια  απαραίτητων  εφοδίων  όπως:  ραδιόφωνο  με  μπαταρίες, τηλεβό-

ας,βασικάείδηπαροχήςπρώτωνβοηθειών,κ.λπ. 
 Επισήμανσηκαι άρσητων επικινδυνοτήτωνστους χώρουςτου σχολείου. 
 Επιλογήτουχώρουκαταφυγής τωνμαθητών. 
 Ενημέρωσητωνεκπαιδευτικών,μαθητών και γονέων–κηδεμόνων. 
 Επικαιροποίησητωνστοιχείων επικοινωνίαςτωνγονέωνκαικηδεμόνωντωνμαθητών. 

Δημιουργίασχετικώνκαταλόγων και τοποθέτησήτους σεκάθεαίθουσα. 
 Μέριμναγια απρόσκοπτη και ταχεία πρόσβασηστους κεντρικούς διακόπτες  ηλε-

κτροδότησης, καυστήρα θέρμανσης, παροχής νερού και φυσικού αερίου. 
 Συνεχής ενημέρωση για τις επικαιροποιημένεςενέργειες προστασίας 

απότονΟ.Α.Σ.Π.  τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Αυτοτελές 
τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. 

 Πραγματοποίηση σε συνεργασία με την Διευθύντρια των προβλεπόμενων ασκή-
σεων ετοιμότητας και αξιολόγησής τους. 

 Ενημέρωση της Διευθύντριας του Σχολείου για τις καταγεγραμμένες ελλείψεις και 
κατάθεση προτάσεων για τη λήψη μέτρων. 

Ο Αρχηγός Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος αναγράφει στο Ημερολόγιο Ενεργειών σε 
ποιες ενέργειες έχει προβεί για την Οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος, την 
προμήθεια των υλικών, την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σημαντικό γεγο-
νός που λαμβάνει χώρα στο Σχολείο. 
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3. Ομάδα  ελέγχου παρουσίας και καταγραφής παρόντων μαθητών στον χώρο 
καταφυγής: 

 Επικεφαλής:Διαμαντοπούλου Άννα 
Αναπληρωματικός:Λάμαρη Αναστασία 
Μέλη:  

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ 

Αβραμίδου Αναστασία  ΜαμίτσηΚυριακούλα Γλυνού Βαρβάρα 

Χαραλάμπους Αθηνούλα ΣταυρουλιδάκηΕλισσάβετ Σαρηγιάννη Γεωργία 

Οι διδάσκοντες εκπαιδευ-
τικοί των τμημάτων της Α΄ 

τάξης 

Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί 
των τμημάτων της Β΄ τάξης 

Οι διδάσκοντες εκπαι-
δευτικοί των τμημάτων 

της Γ΄ τάξης 
 
Αρμοδιότητες:  

Πριν το Σεισμό ή άλλο έκτακτο περιστατικό. 
• Η Επικεφαλής της Ομάδας και η αναπληρωματικός της σε συνεργασία με τους επικεφαλής 

κάθε τάξης και τους υπευθύνους των τμημάτων, έχουν δημιουργήσειμε την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς: 

i. κατάλογο των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στην σχολική μονάδα ανά μέρα, 
σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα εφημεριών, με 
τους αριθμούς των κινητών τους τηλεφώνων (τον οποίο και ανανεώνουν κάθε ε-
βδομάδα) και 

ii. κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών 
όλων των τμημάτων του σχολείου (επίθετο, διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας κ.ά.), τα 
εφεδρικά πρόσωπα επικοινωνίας κ.λπ.(τον οποίο και ανανεώνουν κάθε μήνα με 
ευθύνη των υπευθύνων των τμημάτων) 

 
Μετά το Σεισμό ή άλλο έκτακτο περιστατικό. 
• Η Επικεφαλής και η αναπληρωματικός της διαπιστώνουν την παρουσία των εμπλεκόμενων 

εκπαιδευτικών κατά το ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα εφημεριών στο χώρο κα-
ταφυγής. Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού μόνον ή εκπαιδευτικού με το τμήμα του 
μεθοδεύουν σε συνεργασία με την ομάδα ανεύρεσης ατόμων την αναζήτηση των απόντων 
αφού ενημερώσουν την Διευθύντρια ή τον αναπληρωματικό της. 

• Ο πρώτος από τους αναφερόμενους εκπαιδευτικούς κάθε τάξης (ή ο αμέσως επόμενος 
του, σε περίπτωση απουσίας του), παραλαμβάνει από την κ. Διαμαντοπούλου ή την κ. 
Λάμαρη ή από το γραφείο της Διευθύντριας ή των Υποδιευθυντών τις καταστάσεις (ανά 
τμήμα) των μαθητών του σχολείου με τα ονόματα και τηλέφωνα των οικείων τους. Όταν 
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συγκεντρωθούν οι μαθητές στο χώρο καταφυγής και με την συνεργασία όλων των εκπαι-
δευτικών που αναγράφονται στη στήλη κάθε τάξης προβαίνουν σε καταγραφή των παρό-
ντων μαθητών. Επίσης ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς που οδήγησαν τα τμήμα-
τα στο χώρο καταφυγής για τις τυχόν απουσίες μαθητών που έχουν ήδη διαπιστώσει και 
μεθοδεύουν σε συνεργασία με τον επικεφαλής της ομάδας ανεύρεσης ατόμων την αναζή-
τηση των μαθητών αυτών κατά προτεραιότητα. 

 

4. Ομάδα Ασφάλειας- Ελέγχου Προσέγγισης μαθητών σε επικίνδυνα σημεία 
Μέλη:  

α. Δρούζια Αικατερίνη καιΣιδηροπούλου Κυριακή(χώρος εκατέρωθεν κυλικείου) 
β. Οικονόμου ΓεώργιοςκαιΚολοβού Αφροδίτη(χώρος μεταξύ τουκτιρίου των γραφείων 
και του πεζοδρομίου της οδού Πτολεμαΐδος) 
γ. Τάκη Χριστίνα και Τριανταφυλλοπούλου Χριστίνα (χώρος μπροστά από το κτίριο των 
γραφείων (νότια πλευρά του) και διαδρόμου μεταξύ κτιρίων 5ου Ε.Κ και ΕΠΑΛ). 
 
Αρμοδιότητες:  

Η Ομάδα ενεργοποιείται μετά από κάθε έκτακτο περιστατικό άμεσα για να: 
• Ελέγξει και περιορίσει  τους  μαθητές  στο  χώρο  που  έχει  οριστεί  ως  ασφαλής  χώρος 

καταφυγής. 
• Αποτρέψει  την  προσέγγιση  των  μαθητών  σε  επικίνδυνα  σημεία  (προσόψεις κτιρίων, 

στύλους, ηλεκτροφόρα καλώδια κ.λπ.). 
 

5. Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών 
Επικεφαλής: Αρχοντάκη Δέσποινα 
Αναπληρωτής Επικεφαλής:Θεοδώρου Παναγιώτης (σε συνεργασία με το 5ο ΕΚ) 
Μέλη:  
α.Καραγιαννίδης Γεώργιος 
β.Χρήστου Σωτηρία(σε συνεργασία με το 5ο ΕΚ) 
γ.Χωριανόπουλος Νικόλαος(σε συνεργασία με το 5ο ΕΚ) 
δ. Μηνά Πολυξένη (υπεύθυνη για την μετακίνηση του Υγειονομικού Υλικού) 
ε.Βουρδέρη Αγγελική(σε συνεργασία με το 5ο ΕΚ) 
στ. Μπουτσορής Βασίλειος (υπεύθυνος για την μετακίνηση Ιατρικών συσκευών) 
ζ.  Κεσέογλου Ελένη(σε συνεργασία με το 5ο ΕΚ) 
η. Κατσιρντάκη Μαρία (σε συνεργασία με το 5ο ΕΚ) 
 
Αρμοδιότητες:  

• Ενημέρωσησχετικάμετοχώροαποθήκευσηςτουφαρμακευτικούυλικούτης σχολικής μονά-
δας. 
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• ΜέριμναγιατηνπληρότητατουφαρμακευτικούυλικούκαιενημέρωσητηςΔιευθύντριαςγιατην
ανάγκηπρομήθειαςαπαραίτητωνυλικών. 

• ΕνημέρωσητωνμελώντηςΟμάδας,κατάπροτεραιότητα,γιαθέματαπαροχής πρώτωνβοη-
θειών. 

• Μέριμναγιατηνενημέρωσητωνιδίωνκαιτωνσυναδέλφωντουςσεθέματα παροχήςπρώτων-
βοηθειών(μετησύμφωνηγνώμητηςΔιευθύντριας),συνδιοργανώνοντας ημερίδες ή σεμινά-
ρια μετον αρμόδιο φορέα της Πολιτείας για σχετικάθέματα. 

• Παροχήπρώτωνβοηθειώνσεμαθητέςήμέλητουπροσωπικούτουσχολείουσε περίπτωση-
τραυματισμού τους. 

• Συγκέντρωση τραυματιών που μπορούν να μετακινηθούν σε πρόσφορο σημείο διακομι-
δής, κοντά στην έξοδο του κεντρικού προαυλίου του σχολείου, ενώ στους βαριά τραυμα-
τισμένους παρέχεται βοήθεια στη θέση που βρίσκονται έως ότου φτάσει το Ε.Κ.Α.Β. 

 

Θα υπάρξει συνεργασία με το συστεγαζόμενο5ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής. 

 

Σε περίπτωση απουσίας του επικεφαλής αναπληρώνεται  από  τα μέλη που αναφέρο-
νται  κατά σειρά στην παραπάνω λίστα. 

 
6. Ομάδα Αναζήτησης ατόμων που δεν έχουν παρουσιαστεί στο χώρο καταφυ-

γής: 
Μέλη: 
α. Τσώλος Αθανάσιος (επικεφαλής) 
β. Ντόκος Γεώργιος  
γ. Αναγνωστοπούλου Κυριακή 
δ. Αντωνιάδης Πολύκαρπος 
ε. Βιδάλη Χρυσούλα 
 

Αρμοδιότητες: 
• Αναζήτηση των κατόψεων του σχολείου και ενημέρωση για όλους τους χώρους του σχολι-

κού κτιρίου. 
• Διενέργεια σχετικού ελέγχου για να αποκτήσει η Ομάδα πλήρη γνώση τωνεπιμέρους χώ-

ρων ώστε να είναι αποτελεσματική σε περίπτωση που χρειαστεί. 
• Συνεργασία με την Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών. 
• Εντοπισμός μαθητών ή εκπαιδευτικών που δεν έχουν παρουσιαστεί στο χώρο καταφυγής 

και ίσως είναι τραυματισμένοι ή εγκλωβισμένοι. 

Ως χώρος της εγκατάστασης Σταθμού Α' Βοηθειών ορίζεται ο χώρος: του 
θερμοκηπίου στην Βόρεια Αυλή. 
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• Η ομάδα παραμένει στον χώρο καταφυγής έως ότου καταμετρηθούν όλοι οι μαθητές.  
 

 

7. Ομάδα Πυρασφάλειας 

Μέλη:  
1. Κασίδης Αθανάσιος (επικεφαλής) 
2. Σφέτσας Ιωάννης(αναπληρωτής επικεφαλής) 
3. Κουντούρης Ιωάννης 
4. Βιτωράτος Σάββας 
5. Δημόπουλος Βασίλειος 
6. Σωτηριάδου Μαρίνα 
7. Δρούζια Αικατερίνη 

 
 
Η Ομάδα Πυρασφάλειας είναι επιφορτισμένη να μεριμνά, να οργανώνει το σύστημα πυ-

ρόσβεσης και να καταστέλλει την εκδήλωση πυρκαγιάς στο αρχικό της στάδιο εφόσον πρώτα εκ-
κενωθεί το κτίριο ή παράλληλα της εκκένωσης αν οι συνθήκες το επιτρέπουν. 

 
Αρμοδιότητες:  

• Ενημέρωσησχετικάμεταμέσαπυρόσβεσηςτηςσχολικής μονάδας. 
• Εισήγησηπρομήθειας  των  απαραίτητων  μέσων  πυρόσβεσης  και  μέριμνα  για  την το-

ποθέτησήτουςστοσχολικόκτίριο. 
• Τακτικόςέλεγχοςτηςκατάστασηςτωνπυροσβεστικώνμέσωνκαιτουκαυστήρα της κεντρικής 

θέρμανσης και ενημέρωση τηςΔιευθύντριας γιατυχόνπροβλήματα ήβλάβες. 
• Γνώσητηςχρήσης τωνμέσωνπυρόσβεσηςσεπερίπτωση έκτακτηςανάγκης. 
• Μέριμναγιατηνενημέρωσητωνιδίωνκαιτωνσυναδέλφωντουςσεθέματα πυρόσβεσης 

συνδιοργανώνοντας ημερίδες  με τον  αρμόδιο φορέα της Πολιτείαςκαθώςκαι εκπαί-
δευσήτους στηχρήσητωνπυροσβεστικώνμέσων, μέσωπρακτικής εφαρμογής. 

• Παρέμβαση στην κατάσβεση μικρο-εστιών πυρκαγιάς. 
 
Όλο το προσωπικό του σχολείου πρέπει να γνωρίζει τις βασικές οδηγίες πυροπρο-

στασίας και τη χρήση πυροσβεστικών μέσων, γιατί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης υπεύθυ-
νος για την κατάσβεση τυχόν μικρο-εστίας είναι όποιος βρίσκεται πιο κοντά σε αυτήν. 

Προτείνεται: 
 Στους χώρους εκπαίδευσης (αίθουσες, διαδρόμους, κλπ. ) κάθε 15 μ. και ένας 

πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 6 kg 
 Στους χώρους των εργαστηρίων ένας πυροσβεστήρας 12 kg διοξειδίου άνθρακα 

και των γυμναστηρίων ένας πυροσβεστήρας 12 kg ξηράς σκόνης. 
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 Στο χώρο του λεβητοστασίου ένας πυροσβεστήρας οροφής 12 kg ξηράς σκόνης 
πάνω από τον καυστήρα και ένας πυροσβεστήρας διοξειδίου άνθρακα 6 kg στην 
είσοδο του λεβητοστασίου. 

 
8. Ομάδα Ελέγχου Δικτύων-Αποκατάστασης Βλαβών 

Μέλη:  
α.Κουτσουμάρης Θεόδωρος και Σωτηριάδου Μαρίνα (διακοπή δικτύου ΕΥΔΑΠ και λει-
τουργίας καλοριφέρ) 
β. Σφέτσας Ιωάννης και Ζαχαράκης Γεώργιος (συνεργασία με το 5οΕ.Κ. αρμόδιοι για την 
διακοπή δικτύου ΔΕΗ) 
 
Αρμοδιότητες:  
• Γνώση  της  θέσης  των  κεντρικών  διακοπτών  ηλεκτροδότησης  και  ύδρευσης, καθώς 

και πώς θα γίνει η διακοπή στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση του Σχολείου με 
ασφάλεια. 

• Μέριμνα ενεργειών για την αποκατάσταση βλαβών κατά τη διάρκεια της καθημερινής 
λειτουργίας του σχολείου, σε συνεργασία με την  Διευθύντρια. 

• Σύνταξη προτάσεων προς την  Διευθύντρια ώστε να γίνει προμήθεια  κατάλληλου εξο-
πλισμού μόνωσης (εάν δεν υπάρχει ήδη): μονωτικά γάντια και μπότες, κ.ά. 

 
9. Ομάδα Φύλαξης του Αρχείου του σχολείου 

 Μέλη: 
α. Ιακωβίδου Μαρία 
β. Κουτσουμάρης Θεόδωρος 
γ. Τσώλος Αθανάσιος 
δ. Βιδάλη Χρυσούλα 
ε.Μουταφίδου Ελένη (διοικητικό προσωπικό) 
 
Αρμοδιότητες:  

• Γνώση  του  χώρου  φύλαξης  και  των  περιεχομένων  ειδών  του  αρχείου  της σχολικής 
μονάδας. 

• Ενημέρωση   για   τα   στοιχεία   που   εμπεριέχονται   στους   υπολογιστές   της γραμμα-
τείας του σχολείου, καθώς και για τα μέσα αποθήκευσης των εφεδρικών αντιγράφων της 
βάσης δεδομένων. 

• Επεξεργασία στοιχείων και καθορισμός της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, εάν χρεια-
στεί, για την ασφαλή μεταφορά του αρχείου. 

 

10. Ομάδα  Επικοινωνίας με τον Δήμο Αχαρνών και την Διεύθυνση Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής μετά το πέρας του σεισμού 
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Μέλη:  
α. Λάμαρη Αναστασία(Δ. Δ. Ε. Ανατ. Αττικής) 
β. Γιαννακοπούλου Μαρία(Δ. Δ. Ε. Ανατ. Αττικής) 
γ. Μυλωνά Μαριάνθη(Δήμος Αχαρνών) 
δ.  Αναγνωστοπούλου Αγγελική  (Δήμος Αχαρνών) 
 
Αρμοδιότητες:  

• Τα μέλη της ομάδαςαναλαμβάνουν, μετά από εντολή της Διευθύντριας, την επικοινωνία 
(αγγελιοφόροι) με το Δήμο Αχαρνών  και την Δ.Δ.Ε. Ανατ. Αττικής, στην περίπτωση που 
δεν λειτουργεί το τηλεφωνικό δίκτυο. 
 

11. Υπεύθυνοι Επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς 
 Μέλη:  
α.  Διευθύντρια του Σχολείου και 
β.  Υποδιευθυντές  
 
Αρμοδιότητες:  

• Καταγραφή  των  τηλεφώνων  των  εμπλεκομένων  φορέων  –  υπηρεσιών  στη διαχείριση 
της έκτακτης ανάγκης, ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία με τους αρμόδιους  φορείς,  
μετά  την  εκδήλωση  ενός  έκτακτου περιστατικού  και  την  εκκένωση  της σχολικής μο-
νάδας. 

• Επεξεργασία   εναλλακτικών   λύσεων   επικοινωνίας   (π.χ.   αγγελιοφόρος)   σε περίπτωση  
που  οι  γραμμές  τηλεφωνίας  τεθούν  εκτός  λειτουργίας. 

• Ενημέρωση των εμπλεκομένων υπηρεσιών σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας που έχει 
καθοριστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

• Συγκρότηση ομάδας αγγελιοφόρων. 
 

12. Υποστήριξη ΑμεΑ 

 Μέλη:  
α.Χρήστου Γεωργία 
β.Λυμαράκη Φωτεινή 
γ. Μουταφίδου Ελένη  (Διοικητικό προσωπικό) 
δ. Όλο το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό του σχολείου. 
 
Τα μέλη της Ομάδας αυτής είναι τα προαναφερόμενα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 

στο σχολείο διαθέσιμα άτομα με αποκλειστική αρμοδιότητα την υποστήριξη του Ατόμου με Ανα-
πηρία, τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου που δεν έχουν καθήκοντα διδασκα-
λίας την ώρα του έκτακτου περιστατικού και του διοικητικό προσωπικό του σχολείου αποτελούν 
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την Ομάδα Υποστήριξης του Ατόμου. Επομένως όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν τις ενέργειες που 
προβλέπονται στο Σχέδιο του σχολείου για την υποστήριξη του ΑμεΑ. 
 

Αρμοδιότητες: 
• Ενημέρωση όλου του προσωπικού για το ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα και τις ανάγκες 

του Ατόμου με Αναπηρία. 
• Συζήτηση με το Άτομο για τις ενέργειες προστασίας που πρέπει να κάνει σε περίπτωση ε-

κτάκτου ανάγκης γεγονότος. 
• Σχεδιασμός της διαδικασίας υποστήριξής του κατά τη διάρκεια της εκκένωσης και ενημέ-

ρωση της Διευθύντριας για τυχόν ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ασφαλή εκκένω-
ση του κτιρίου. 

• Ενημέρωση του προσωπικού για τις ενέργειες που προβλέπονται στο Σχολικό Σχέδιο Έκτα-
κτης Ανάγκης και αφορούν στο ΑμεΑ. Όλο το προσωπικό του σχολείου πρέπει να γνωρίζει: 
 σε ποια αίθουσα βρίσκεται το Άτομο με Αναπηρία, 
 τις ανάγκες του Ατόμου με Αναπηρία 
 τη διαδικασία εκκένωσης που θα πρέπει να ακολουθηθεί. 

• Υποστήριξη του Ατόμου με Αναπηρία κατά τη διάρκεια της εκκένωσης και κατά τη διάρ-
κεια της παραμονής του στο χώρο καταφυγής. 

 
13. Υπεύθυνοι Διάθεσης και συγκέντρωσης του υλικού. 

Μέλη:  
α. Προυσαλίδης Γεώργιος, 
β. Σφέτσας Ιωάννης 
γ. Τσώλος Αθανάσιος 
δ. Μπουτσορής Βασίλειος 

 
Αρμοδιότητες: 

• Γνωρίζουν την θέση αποθήκευσης όλων των υλικών που θα χρησιμοποιήσει κάθε ομάδα 
όπως και τους χώρους όλου του σχολείου.  

• Διαθέτουν σε κάθε ομάδα τα απαραίτητα υλικά για την απρόσκοπτη λειτουργία της. Μετά 
την αποχώρηση των μαθητών και την ολοκλήρωση του έργου των ομάδων, συλλέγουν, 
καταμετρούν και αποθηκεύουν τα υλικά που διέθεσαν στις ομάδες.  
 
 
 
Μετά την ολοκλήρωση του έργου της ομάδας που συμμετέχουν, οι εκπαιδευτικοί τίθε-

νται στη διάθεση της Διευθύντριας και δεν αποχωρεί κανείς από την σχολική μονάδα.Ο χρόνος 
της αποχώρησης τους θα εγκριθεί από Προϊστάμενο Κλιμάκιο. 
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Σημείωση 
 
Οι ανωτέρω ομάδες ταυτίζονται τόσο σε περίπτωση περιστατικού έκτακτης ανάγκης (όπως 

αυτά παρατίθενται ακολούθως) όσο και στην περίπτωση σεισμικού κινδύνου.  
Σε περίπτωση Πολιτικής Κινητοποίησης οι εν λόγω ομάδες αναλαμβάνουν και καθήκοντα 

Πολιτικής Άμυνας, όπως προβλέπεται από το Ν.Δ.  17/74 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου 
Ανάγκης» (Π.Σ.Ε.Α) (ΦΕΚ Α΄/236/1994) και από τις Οδηγίες Οργανώσεως Πολιτικής Αμύνης Δημο-

[17] 
 



σίων Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων & Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων (ΔΑΙ & ΑΙ), με αριθ. Πρωτ. 107/1/54 του 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. 

 
 

 
 
 
 
 

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
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Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση ειδικότερα 
του Σεισμικού κινδύνου 

 

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση από άποψη σεισμικότητας στην Ευρώπη και την έκτη σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η μείωση των επιπτώσεων των σεισμών μπορεί 
να επιτευχθεί εάν οι πολίτες έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας 
που πρέπει να λάβουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό. Σε ότι αφορά στη σχολική 
κοινότητα, καθοριστικής σημασίας είναι η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφο-
ράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές με τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκ-
παίδευσή τους. 

 

1.4 Συμμετοχή Μαθητών 
Οι μαθητές: 

 ενημερώνονται  για  το  φαινόμενο  του  σεισμού  και  τα  ενδεδειγμένα  μέτρα προστασί-
ας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα σεισμό, 

 ενημερώνονται για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του σχολείου, 
 συμμετέχουν με σοβαρότητα στις ασκήσεις ετοιμότητας και εκπαιδεύονται στην εφαρμο-

γή του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για περίπτωση σεισμού, 
 εκπονούν με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών εργασίες και προγράμματα σε σχετι-

κά θέματα και  
 συζητούν με το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους για τις ενέργειες πρόληψης

 που έμαθαν στο σχολείο. 

 

1.5 Επισήμανση & Άρση Επικινδυνοτήτων 
Η Ομάδα Σύνταξης του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης είναι υπεύθυνη για την επισή-

μανση τωντυχόν επικινδυνοτήτων που υπάρχουν στους χώρους του κτιρίου και του προαυλίου 
του σχολείου καιτη σύνταξη προτάσεων για άρση τους.Ο όρος επισήμανση και άρση επικινδυνο-
τήτων αναφέρεται στις απαραίτητες προσεισμικέςπαρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, με στόχο 
την αποφυγή του τραυματισμού των μαθητών και τουπροσωπικού του σχολείου, που μπορεί να 
προκληθεί από βλάβες σε μη δομικά στοιχεία του κτιρίουκαι στον εξοπλισμό του. Η τοποθέτηση 
των επίπλων σε κατάλληλες θέσεις ώστε να μην προκαλούνταιεπιπλέον προβλήματα κατά την 
εκκένωση, η στήριξη των επίπλων και του εξοπλισμού με κατάλληλοτρόπο στον τοίχο, στο δάπε-
δο ή πάνω σε έπιπλα κ.α., η συντήρηση των φωτιστικών, η στερέωσηκάδρων, πινάκων ή ραφιών, 
η χωροθέτηση των θρανίων κ.λπ. είναι απαραίτητες ενέργειες για ναπροστατευτεί η ασφάλεια 
των μαθητών και του προσωπικού. 
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Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελεί τμήμα του Δελτίου Αυτοψίας για τον Έλεγχο της 
Μη ΔομικήςΤρωτότητας Κτιρίων που έχει εκδώσει ο Ο.Α.Σ.Π. και έχει αναρτηθεί στο δικτυακό του 
τόπο:www.oasp.gr/userfiles / midomiki_frm.pdf. 

 

 

Τμήμα Δελτίου Αυτοψίας για τον έλεγχο της μη δομικής τρωτότηταςκτιρίων Επισήμανση Άρση 

Τα ψηλά ντουλάπια, τα ράφια κ.λπ. είναι στηριγμένα με κατάλληλο τρόπο στον 
τοίχο και/ή στο δάπεδο;   

Τα συρτάρια ή οι πόρτες των ντουλαπιών κλείνουν ασφαλώς;   

Υπάρχουν ελαστικές ταινίες έτσι ώστε να συγκρατούνται τα βιβλία;   

Οι αναρτημένες τηλεοράσεις, κάμερες, ηχεία είναι επαρκώς στερεωμένες;   

Οι οθόνες, οι κεντρικές μονάδες υπολογιστών και οι εκτυπωτές είναι κατάλληλα 
στερεωμένοι πάνω στα γραφεία (με αυτοκόλλητους συνδέσμους) ή βρίσκονται 
αρκετά μακριά από την άκρη ώστε να μην μπορούν να ανατραπούν σε περίπτωση 
σεισμού; 

  

Τα καλώδια έχουν επαρκές μήκος και εύκαμπτες συνδέσεις με τις ηλεκτρικέςσυ
κευές;   

Τα χημικά, τα φάρμακα και τα υλικά εργαστηρίων είναι τοποθετημένα ασφαλώς, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών σε ράφια ή συρτάρια και σε 
ικανή απόσταση μεταξύ τους έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ανάμιξης; 

  

Οι πόρτες εξόδου ανοίγουν προς τα έξω;   

Έχουν οι αυτόματες πόρτες κάποιο χειροκίνητο σύστημα λειτουργίας για την 
περίπτωση διακοπής ρεύματος μετά από έναν σεισμό;   

Οι άκρες των βαθμίδων έχουν κάλυψη από αντιολισθητικό υλικό;   

Υπάρχουν ράμπες με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για ΑμεΑ;   

Υπάρχει κουπαστή που να επιτρέπει συνεχή ολίσθηση του χεριού πάνω σε αυτή;   

Οι ψευδοροφές, σωληνώσεις, φωτιστικά, χωρίσματα και διακοσμητικά γύψινα 
στοιχεία είναι κατάλληλα στερεωμένα ώστε να αποφευχθεί η πτώση τους σε 
περίπτωση σεισμού κατά μήκος των εξόδων διαφυγής; 

  

Τα έπιπλα και/η τα περιεχόμενά τους είναι ικανοποιητικά στερεωμένα ώστε σε 
περίπτωση σεισμού να μην κλείσουν τις εξόδους διαφυγής;   

Τα μη στερεωμένα έπιπλα είναι τοποθετημένα μακριά από τις πόρτες εξόδου;   
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Τμήμα Δελτίου Αυτοψίας για τον έλεγχο της μη δομικής τρωτότηταςκτιρίων  Επισήμανση Άρση 

Τα τζάμια που χρησιμοποιούνται στις προσόψεις και στα παράθυρα είναι 
ασφαλείας (από γυαλί οπλισμένο με πλέγμα ή με επικάλυψη ειδικής μεμβράνης);   

Τα στηθαία, τα γείσα, οι καμινάδες, τα κεραμίδια κ.λπ. είναι κατάλληλα 
στηριγμένα;   

Τα αναρτημένα προσαρτήματα, οι πινακίδες και τα λοιπά διακοσμητικά στοιχεία 
είναι αγκυρωμένα κατάλληλα στο κτίριο;   

Τα σώματα θέρμανσης και κλιματισμού είναι ασφαλώς στηριγμένα;   

Οι πυροσβεστήρες είναι τοποθετημένοι σε κατάλληλες θέσεις;   

Συντηρούνται τακτικά τα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας;   

Οι διακόπτες του ηλεκτρικού και ειδικά ο γενικός διακόπτης που σταματά την 
παροχή του ηλεκτρικού βρίσκεται σε προσβάσιμη θέση;   

Υπάρχουν στην είσοδο του κτιρίου όσο και στους κοινόχρηστους χώρους 
σχεδιαγράμματα και οδηγίες για τη θέση των πυροσβεστικών μέσων;   

 

2.8 Ενέργειες Κατά τη Διάρκεια του Σεισμού 

2.8.1 ΕνέργειεςΕκπαιδευτικών 

 Διατηρούν τηνψυχραιμίατους. 
 Ζητούναπότουςμαθητέςτουςνακαλυφθούνκάτωαπόταθρανία τους, κρατώνταςμετο 

χέριτουςτοπόδιτουθρανίου, δίνοντας την οδηγία:«Παιδιά καλυφθείτε-Σεισμός».Οι 
ίδιοι προφυλάσσονταικάτωαπότηνέδρα. 

 Προφυλάσσονταικατάλληλαανάλογαμετηθέσηπουβρίσκονταιτηνώρατου σει-
σμού,σύμφωναμε τηνοδηγία:«Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτο-
μαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας την ώρα της δόνησης. 
Πιο συγκεκριμένα εάν δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφ-
θούν στο χώρο που βρίσκονται, πλησιάζουν στο δάπεδο και καλύπτουν το κεφάλι 
και τον αυχένα με τα χέρια τους. 

 Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός. 
 

2.8.2 Ενέργειες Μαθητών 

 Καλύπτονται αμέσως κάτω από τα θρανία τους κρατώντας με το χέρι τους το 
 πόδι του θρανίου, εάν την ώρα του σεισμού βρίσκονται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας 
 Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισμού 

(π.χ. διάδρομο, τουαλέτα), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, 
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Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας. Εάν στο 
χώρο που βρίσκονται δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν, 
πλησιάζουν στο δάπεδο και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους. 

 Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός. 
 Παραμένουν  στον  αύλειο  χώρο,  μακριά  από  τις  όψεις  του  κτιρίου,   εάν βρίσκονται 

στο προαύλιο κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης. 

2.8.3 ΕνέργειεςΕπισκεπτών 
 Εφαρμόζουν τα μέτρα προστασίας που προαναφέρθηκαν, ανάλογα με το χώρο πουβρί-

σκονται. 
 

2.9 Ενέργειες μετά το τέλος του σεισμού 
 

2.9.1 ΕνέργειεςΔιευθύντριας / Υποδιευθυντών 

 Διατηρούντηνψυχραιμίατουςκαιμεριμνούνγιατηνανύψωσητουηθικούτωνμαθητών καιτου 
προσωπικού. 

 Επιτηρούν την εφαρμογήτουΣχεδίουΈκτακτης Ανάγκης,δηλαδήτηνασφαλή εκκένωσητων 
αιθουσώνκαιτησυγκέντρωση τωνμαθητώνστοπροαύλιοτου σχολείου. 

 ΕπικοινωνούνμετηνΠροϊσταμένητουςΑρχήκαιάλλουςαρμόδιουςφορείςγια ναενημερω-
θούνήναενημερώσουνγιατυχόνπροβλήματαπουπροέκυψαν απότο σεισμό. 

 Παραμένουν μαζί με τους συναδέλφους τους και τους μαθητές τους στον χώρο 
καταφυγής για όσο χρόνο απαιτηθεί. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί από τον Δήμο, την 
Περιφέρεια κ.λπ. απόφαση διακοπής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα πρέπει 
να παραμείνουν στο χώρο καταφυγής έως ότου παραληφθούν όλοι οι μαθητές από τους 
γονείς ή τους κηδεμόνεςτους. 

 Λαμβά-
νουν,κατάτηνκρίσητους,κάθεμέτρογιατηδιασφάλισητηςζωήςκαιτηςακεραιότηταςδιδασκομ
ένωνκαιδιδασκόντων,καθώςκαιτηςπεριουσίας του Δημοσίου. 

 
2.9.2 Ενέργειες Εκπαιδευτικών 

 
 Διατηρούν την ψυχραιμία τους και μεριμνούν για την ανύψωση του ηθικού των μαθητών 

τους και των συναδέλφων τους. 
 Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης, σηκώνονται και ζητούν από τους μαθητές να προε-

τοιμαστούν για την εκκένωση της αίθουσά τους. 
 Ζητούν από τους μαθητές τους να μην τρέχουν, να κινούνται γρήγορα αλλά με ηρεμία και

 τάξη κατά την εκκένωση του κτιρίου. 
 Ανοίγουν   την   πόρτα   της   αίθουσας,   ελέγχουν   για   τυχόν  επικινδυνότητες, παρακο-

λουθούν την εκκένωση των αιθουσών που προηγούνται της δικής τους και δίνουν το έ-
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ναυσμα της εκκένωσης όταν έρθει η σειρά της συγκεκριμένης αίθουσας, σύμφωνα με το 
Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου (Ενότητα 2.16.7). 

 Παίρνουν μαζί τους το απουσιολόγιο, το βιβλίο ύλης και την κατάσταση με τα στοιχεία 
μαθητών που υπάρχει στην αίθουσα, πριν την εκκενώσουν. 

 Βεβαιώνονται ότι δεν έμεινε κανένας μαθητής μέσα στην αίθουσακαι φεύγουν τελευταίοι 
από την αίθουσα πίσω από τους μαθητές, κατευθυνόμενοι προς τον ασφαλή προκαθορι-
σμένο χώρο συγκέντρωσης. Προσέχουν τις επικινδυνότητες που βρίσκονται στη διαδρομή 
τους. 

 Καταμετρούν τους μαθητές τους στο χώρο συγκέντρωσης. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν 
καθήκοντα διδασκαλίας την ώρα της σεισμικής δόνησης ενεργούν σύμφωνα με τις αρ-
μοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. 

 Παραμένουν μαζί με τους συναδέλφους τους και μαθητές τους στο χώρο καταφυγής για 
όσο χρόνο απαιτηθεί. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί από το Δήμο, την Περιφέρεια κ.λπ. 
απόφαση διακοπής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραμείνουν 
στον χώρο καταφυγής έως ότου όλοι οι μαθητές τους παραληφθούν από τους γονείς ή 
τους κηδεμόνες τους. 

 
2.9.3 Ενέργειες Μαθητών 

 
 Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης, βγαίνουν από τα θρανία κάτω από τα οποία είχαν 

προφυλαχθεί, και προετοιμάζονται για την εκκένωση της αίθουσας σύμφωνα με τις οδηγί-
ες του εκπαιδευτικού τους. 

 Εκκενώνουν το σχολικό κτίριο, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου, χω-
ρίς να τρέχουν, γρήγορα και με τάξη. 

 Συγκεντρώνονται ανά τμήμα στονχώρο καταφυγής και βοηθούν τον εκπαιδευτικό τους να 
ολοκληρώσει την καταμέτρησή τους. 

 Ακολουθούν με σοβαρότητα τις οδηγίες που τους δίνονται από τους εκπαιδευτικούς. 

 Παραμένουν στο χώρο καταφυγής έως ότου παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδε-
μόνες τους, σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της λειτουργίας του Σχο-
λείου. 

 Εάν οι μαθητές βρεθούν μόνοι τους εντός του σχολικού κτιρίου π.χ. διάδρομο, τουαλέτα 
(εκτός αίθουσας διδασκαλίας), προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με το χώρο που βρί-
σκονται την ώρα του σεισμού και εκκενώνουν το σχολικό κτίριο  μετά  το  πέρας  της  σει-
σμικής  δόνησης  σύμφωνα  με  το  Σχέδιο  του Σχολείου, δηλαδή κατευθύνονται στο 
προαύλιο του Σχολείου και ενσωματώνονται με το τμήμα τους. 

 Εάν  κατά  τη  διάρκεια  της  εκκένωσης  του  κτιρίου  εκδηλωθεί  νέα  σεισμική δόνηση 
σταματά αμέσως η διαδικασία εκκένωσης, οι μαθητές προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλο-
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γα με τη θέση που βρίσκονται (κλιμακοστάσιο, διάδρομο κ.α.), σύμφωνα πάντοτε με την 
οδηγία: 

«Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι» 

Μετά το πέρας και αυτού του σεισμού συνεχίζουν κανονικά την εκκένωση του σχολικού 
κτιρίουαπό το σημείο πουβρίσκονται. 

 

2.9.4 Ενέργειες Επισκεπτών 

 
 Εφαρμόζουν τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό του Σχολείου, χωρίς να παρακωλύουν την έξοδο τ

ων μαθητών. 

 

2.9.5 Ενέργειες Ομάδων 

Όπως περιγράφονται στnν ενότητα 1.3.4. Και συγκεκριμένα: 

 

Γενικός Υπεύθυνος για τις Ενέργειες Διαχείρισης του Σεισμικού Κινδύνου 

Η  Διευθύντρια με αναπληρωτές τους Υποδιευθυντές αναλαμβάνει: 

 Το συντονισμό όλων των σχετικών ενεργειών για την ασφαλή εκκένωση του σχολι-
κού κτιρίου σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό. 
 Την   επικοινωνία   με   την   Προϊσταμένη   Αρχή   για   να   ενημερώσει   και   να 
ενημερωθεί σχετικά, και άλλους φορείς όταν κριθεί αναγκαίο. 
 Τη μέριμνα για την παραμονή των μαθητών στο χώρο καταφυγής έως ότου ενημε-
ρωθεί για τις περαιτέρω ενέργειες από τους αρμοδίους. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί 
απόφαση διακοπής της λειτουργίας των σχολείων μεριμνά για την ασφαλή παραμονή των 
μαθητών στο χώρο καταφυγής έως ότου τους παραλάβουν οι γονείς τους. 

 

Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών 

 Παρέχει πρώτες βοήθειες σε οποιονδήποτε έχει σχετική ανάγκη. 
 Συγκεντρώνει τους τραυματίες που μπορούν να μετακινηθούν σε πρόσφορο ση-
μείο διακομιδής, κοντά στην έξοδο του κεντρικού προαύλιου του σχολείου, ενώ τους βαριά 
τραυματισμένους τους παρέχει βοήθεια στη θέση που βρίσκονται, έως ότου φτάσει το 
Ε.Κ.Α.Β. 

 

Ομάδα Πυρασφάλειας 
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 Παρεμβαίνει για την κατάσβεση μικροεστιών πυρκαγιάς. 

Μετά την αντιμετώπιση των πιθανών συμβάντων οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παραμέ-
νουν σε ετοιμότητα με τον εξοπλισμό τους στον χώρο καταφυγής. 

 

Ομάδα Ελέγχου Δικτύων-Αποκατάστασης Βλαβών 

 Ελέγχει τα Δίκτυα. 
 Μεριμνά για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και της ύδρευσης του σχολείου. 
 Ελέγχει   επίσης   την   κατάσταση   του   καυστήρα   κεντρικής   θέρμανσης   και ε-
νημερώνει την Διευθύντρια για τυχόν προβλήματα ή βλάβη. 

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολήςτους, οι εκπαιδευτικοί Κουτσουμάρης Θεόδωρος, 
Σωτηριάδου Μαρίνακαι Βασίλα Στέλλα αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες στηνομάδα που ανήκει 
ο καθένας τους.  

 

Ομάδα Αναζήτησης Ατόμων που δεν έχουν παρουσιαστεί στο χώρο καταφυγής 

 Εντοπίζει μαθητές ή  εκπαιδευτικούς  που δεν  έχουν παρουσιαστεί στο χώρο κα-
ταφυγής και είναι ίσως τραυματισμένοι ή εγκλωβισμένοι. 

 Συνεργάζεται με την Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών. 

 

Ομάδα Φύλαξης του Αρχείου του σχολείου 

 Μεριμνά για τη φύλαξη του αρχείου και των φορητών περιουσιακών στοιχείων του 
σχολείου (π.χ. υπολογιστές, προβολείς κ.λπ.) μέχρι την αποκατάσταση της ασφάλειάς τους 
ή τη μεταφορά τους σε ασφαλές μέρος. 

 

Ομάδα Ασφάλειας-Ελέγχου Προσέγγισης μαθητών σε επικίνδυνα σημεία 

 Αναλαμβάνει  τον  έλεγχο  προσέγγισης  των  μαθητών  σε  επικίνδυνα  σημεία 
(προσόψεις κτιρίων, στύλους, ηλεκτροφόρα καλώδια κ.λπ.) για την αποφυγή τυχόν τραυμα-
τισμών. 

Μετά την πλήρη εκκένωση του κτιρίου και την καταμέτρηση των μαθητών στον χώρο 
συγκέντρωσης του Σχολείου η εκπαιδευτικός Δρούζια Αικατερίνηελέγχει την σκάλα που βρίσκε-
ται ανατολικά της Βόρειας αυλής (προς την οδό Αγγέλου Βλάχου) για να αποτρέψει την κάθοδο 
των μαθητών προς το Κυλικείο ή οποιονδήποτε χώρο προς τα κτίρια των διδακτηρίων ή των γρα-
φείων. Η εκπαιδευτικόςΚολοβού Αφροδίτη ελέγχει την αντίστοιχη σκάλα που βρίσκεται δυτικά 
της Βόρειας Αυλής (προς την οδό Πτολεμαΐδος) ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε μετακίνηση 
μαθητή από τον χώρο καταφυγής. Οι εκπαιδευτικοί Σιδηροπούλου Κυριακή,Τάκη Χριστί-
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να,Οικονόμου ΑμαλίακαιΤριανταφυλλοπούλου Χριστίνα συνδράμουν τις παραπάνω εκπαιδευ-
τικούς στην επιτήρηση των χώρων.  

 

Ομάδα Υποστήριξης ΑμεΑ 

 Κατευθύνονται μέλη της στην αίθουσα που βρίσκεται το Άτομο με Αναπηρία. 
 Βοηθούν το Άτομο με Αναπηρία να εκκενώσει την αίθουσα διδασκαλίας και το 
σχολικό κτίριο μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης. 
 Μεριμνούν για την κάλυψη τυχόν αναγκών του στο χώρο καταφυγής. 
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2.10 ΔιοργάνωσηΑσκήσεων Ετοιμότητας 
 

Οι ασκήσεις ετοιμότητας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτηθεί η ενδεδειγμένη αντισεισμι-
κή στάση και συμπεριφορά των μαθητών, εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού και να 
βελτιωθούν οι δεξιότητές τους. Η πρώτη άσκηση ετοιμότητας του σχολείου θα πραγματοποιηθεί 
με την έναρξη κάθε σχολικού έτους και θα ακολουθήσουν δύο ακόμα, μία ανά τρίμηνο, σύμφωνα 
με τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα έγγραφα.  

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων μπορούν να προβλέπονται διάφορα πιθανά σενάρια 
(σεισμός σεώρα μαθήματος, σεισμός σε ώρα διαλείμματος, σεισμός όταν βρίσκονται όλοι οι μα-
θητές στηναίθουσα εκδηλώσεων, αδυναμία επικοινωνίας με την Προϊσταμένη Αρχή λόγω βλα-
βών στο δίκτυοτηλεφωνίας κ.λπ.). 

Στο ημερολόγιο ασκήσεων ετοιμότητας (Ενότητα 2.14) θα καταγράφονται οι πραγματο-
ποιημένες ασκήσεις. 

Η  έναρξη  της  άσκησης/της  προσομοίωσης  της  δόνησης  καθώς  και  το  τέλος  της προ-
σομοίωσης της δόνησης γίνεται με τονακόλουθο συνθηματικό ήχο«κτυπά χειροκίνητα το κου-
δούνι του σχολείου για 1 δευτερόλεπτο επί  7 φορές με διάλλειμα ανάμεσα, 1ος  δευτερολέ-
πτου» 

Σε  περίπτωση  πραγματικού  σεισμού  η  ίδια δόνηση αποτελεί το έναυσμα εκκίνησης 
σχετικών ενεργειών, οπότε δεν θα ηχήσει κανένας συνθηματικός ήχος. 

 

2.11 Άσκηση κατά τη διάρκεια διδασκαλίας 
 
 

Εφαρμόζεται ο αντισεισμικός σχεδιασμός του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα: 

 Ο εκπαιδευτικός διατηρεί τη ψυχραιμία του και ζητά να καλυφθούν οι μαθητέςκάτωαπό-
ταθρανίακρατώνταςμετοχέριτους τοπόδιτουεπίπλου και ναμείνουνσεαυτήτηθέσημέχρι να-
τελειώσει οσεισμός. Ο ίδιος καλύπτεται κάτωαπότην έδρα. 

 Οιμαθητέςκαιοιεκπαιδευτικοίπουδενβρίσκονταισεαίθουσαδιδασκαλίας καιδενυπάρχει-
τραπέζι,γραφείοήθρανίοστοχώροπουβρίσκονται,πρέπει νασκύψουν καινα πλησιάσουν 
στοδάπεδοόσο τοδυνατόν μακριάαπό επικινδυνότη-
τες,προστατεύονταςτοκεφάλικαιτοναυχένατους μεταχέρια τους. 

 Μόλιςακουστείοπροαναφερόμενοςσυνθηματικόςήχοςλήξηςτουσεισμού,ο εκπαιδευτικόςζη-
τάαπό τουςμαθητέςνασηκωθούνκαιοίδιοςκατευθύνεται προςτηνπόρταεισόδου-
εξόδουτηςαίθουσας γιαναελέγξει τοδιάδρομο. 

 Καθησυχάζει και ενθαρρύνει τους μαθητές που έχουν έντονες συναισθηματικές αν-
τιδράσεις. 
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 Ότανέρθειησειράτηςσυγκεκριμένηςαίθουσαςναεκκενώσει τοκτίριο 
(σύμφωναμετοΣχέδιο),ζητάαπότουςμαθητέςναείναι ήρεμοι και προσεκτι-
κοί,καινατουςπαροτρύνειναακολουθήσουντηνπροσχεδιασμένη πορείαμετάξηκαι ψυχραι-
μία,προκειμένουναβγουνστοπροαύλιο, μένοντας οίδιοςπίσωαπ’αυτούς. Πρώτα εκκενώ-
νουν οι μαθητές την αίθουσα έχοντας τα χέρια κάτω, και παίρνοντας μαζί τους μόνο το 
κατάλληλο ένδυμα ανάλογα με την εποχή και τελευταίος αποχωρεί ο εκπαιδευτι-
κός.Οεκπαιδευτικόςεκκενώνειτην αίθουσααφούπρώτα πάρειμαζίτουτοβιβλίού-
λης,τοαπουσιολόγιοκαιτηνκατάσταση μετα στοιχείατωνμαθητών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέ-
πει να δοθεί στη διαδικασία εκκένωσης του Τμήματος που θα εκκενώσει πρώτο κάθε 
όροφο, ώστε τα παιδιά να κινηθούν με τάξη. 

 Εάνκατάτηδιάρκειατηςεκκένωσηςτουσχολικούκτιρίουεκδηλωθείκάποιος νέοςσει-
σμός,θαπρέπειναακολουθηθείαπόόλους εκνέουη οδηγία αυτοπροστασίας:"Μένωστο χώ-
ροπουβρίσκομαι,Σκύβω,Καλύπτομαι, Κρατιέμαι και παραμένωστηθέσημουμέχρινα τε-
λειώσει οσεισμός".Μετάτοπέραςτου σεισμού θασυνεχιστείη διαδικασία εκκένωσης. 

 Ότανοιμαθητέςσυγκεντρωθούνστονχώρο καταφυγής,οεκπαιδευτικόςτους καταμετρά. 
 Εάντοπροαύλιοδεναποτελείτονκατάλληλοχώροκαταφυγήςθαπρέπεινα μετακινηθούνοι 

μαθητέςσεάλλοπροεπιλεγμένο χώροκαταφυγής,ανά ομάδες των30ατόμωνπερίπου με-
τησυνοδείαεκπαιδευτικών. 

 ΟιΟμάδεςενεργούνσύμφωναμετιςαρμοδιότητεςπουτουςέχουνανατεθεί στοΣχέδιο, λαμβά-
νοντας πάντοτε υπόψη ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν διδασκαλία την ώρα του σεισμού, 
έχουν ως προτεραιότητα την καθοδήγηση και την προστασία των μαθητών κατά τη διάρ-
κεια του σεισμού, κατά την εκκένωση του κτιρίου και την παραμονή τους στον χώρο κατα-
φυγής, και όχι τυχόν άλλα καθήκοντα σε Ομάδες. Στηνπερίπτωσηπουδιακοπείηλειτουργία-
τωνσχολείωνοιμαθητέςπρέπει ναπαραληφθούναπότουςγονείςήτους κηδεμόνεςτουςαπό-
τους προκαθορισμένους στο σχολικόΣχέδιο χώρους καταφυγής. 

 

2.12 Άσκηση κατά τη διάρκεια του διαλείμματος 
 

 Οι  μαθητές  και  οι  εκπαιδευτικοί  που  βρίσκονται  στουςαύλειουςχώρους παραμένουν 
εκεί όπου βρίσκονται αλλά φροντίζουν να απομακρυνθούν από τις προσόψεις του κτιρίου 
και άλλες επικινδυνότητες. Μόλιςακουστείοπροαναφερόμενοςσυνθηματικόςήχοςλήξης-
τουσεισμού, όλοι οι μαθητές κατευθύνονται στην Βόρεια αυλή.Κατά την μετακίνηση 
τους δενπλησιάζουντιςπροσόψειςτουκτιρίουκαι κάθε άλλο επικίνδυνο σημείο.  

 Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοίστουςορόφους,οιεπιμελητές τουςκαιοι τυχόνυπάρχο-
ντεςμαθητές εφαρμόζουντιςσχετικέςοδηγίεςαυτοπροστασίας ανάλογαμετο χώροπουβρί-
σκονται. 

 Μόλιςακουστείοπροαναφερόμενοςσυνθηματικόςήχοςλήξηςτουσεισμού, οι εφημερεύο-
ντες εκπαιδευτικοίκαιοιεπιμελητές εκκενώνουντο κτίριο σύμφωναμετοΣχέδιο 
τουΣχολείου.Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί των ορόφων (ισόγειο, 1ος όροφος και 2ος 
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όροφος) ανοίγουν τις αίθουσες διδασκαλίας του ορόφου που έχουν εφημερία και 
παίρνουν τα απουσιολόγια, τα βιβλία ύλης και την κατάσταση με τα στοιχεία των μαθη-
τών και τα παραδίδουν στους υπεύθυνους για κάθε τάξη στην Βόρεια αυλή. 

 Υπεύθυνοι για την καταμέτρηση των μαθητών κάθε τμήματος είναι οι εκπαιδευτικοίπου 
έχουν μάθημα την διδακτική ώρα που ακολουθεί το διάλειμμα. Απουσιολόγια και  κα-
ταστάσεις με τα στοιχεία των μαθητών τα παραλαμβάνουν από τους υπευθύνους της κά-
θε τάξης στην Βόρεια αυλή. 

 Προσεισμικάοιεφημερεύοντεςεκπαιδευτικοίθαμεριμνούνκαθημερινάγια την υποχρεω-
τική  εκκένωση  των  αιθουσών, κατά τη διάρκεια  του διαλείμματος, ώστε ναμηνυπάρ-
χουνμαθητές στις αίθουσες. 

 

2.13 Διαδικασία Εκκένωσης του κτιρίου 
 
Σε ότι αφορά στην διαδικασία εκκένωσης όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την 

εκκένωση της αίθουσας στην οποία διδάσκουν την ώρα του σεισμού σύμφωνα με τις οδηγίες που 
υπάρχουν παρακάτω. Επίσης οι εκπαιδευτικοί που κατά την τρέχουσα διδακτική ώρα έχουν εφη-
μερία στους ορόφους επιτηρούν την εκκένωση των αιθουσών ως εξής: 

Μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης: 

Α. Ο εφημερεύων στον πρώτο-δεύτερο όροφο αναλαμβάνει τον συντονισμό και των έλεγ-
χο της εκκένωσης του δεύτερου ορόφου και στην συνέχεια ελέγχει τις αίθουσες και τους χώρους 
των WC του ισογείου.  

Ο εφημερεύων στο ισόγειο αναλαμβάνει τον συντονισμό και των έλεγχο της εκκένωσης 
του πρώτου ορόφου  και στην συνέχεια συνεργάζεται με τον δεύτερο εφημερεύοντα για τον έ-
λεγχο των χώρων του ισογείου. 

Μετά το πέρας των ελέγχων τους κατευθύνονται στον χώρο καταφυγής όπου τίθενται 
στην διάθεση της Διευθύντριας. 

Β.Εφαρμόζεται η διαδικασία εκκένωσης των αιθουσών ανά όροφο που περιγράφεται στο 
Παράρτημα Α, ακολουθώντας την αρχή της εγγύτητας των αιθουσών σε σχέση με την έξοδο, δη-
λαδή εκκενώνονται πρώτα τα τμήματα και οι πτέρυγες που βρίσκονται πλησιέστερα στο κάθε 
κλιμακοστάσιο.Κατά την κάθοδο τους οι μαθητές που κατέρχονται από τον δεύτερο όροφο κατα-
λαμβάνουν το ήμισυ του σκαλοπατιού το τμήμα προς την κουπαστή της σκάλας. Ομοίως οι μαθη-
τές που κατέρχονται από τον πρώτο όροφο καταλαμβάνουν το ήμισυ του σκαλοπατιού το τμήμα 
προς τον τοίχο. 

 

Πιο συγκεκριμένα κατά την διαδικασία εκκένωσης των αιθουσών: 

Τα τμήματα των αιθουσών ΓΡΑΣΥ, 2, 9, 10, 8, 11, 22, 21 και 23 θα φύγουν από την ΕΞΟ-
ΔΟΝ (Νότια έξοδος) με την σειρά που αναφέρονται και με κατεύθυνση προς την ΒΟΡΕΙΑ ΑΥΛΗ, 
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Τα τμήματα των αιθουσών 4, 3, 1, 14, 6, 13, 7, 12, 20, 25, και 24 θα φύγουν από την ΕΞΟ-
ΔΟΚ (Κεντρική έξοδος)  με την σειρά που αναφέρονται και κατεύθυνση την ΒΟΡΕΙΑ ΑΥΛΗ,  

Τα τμήματα των αιθουσών ΧΗΜΕΙΟ, 5, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 17, 16, 18, 15 
και 19 θα φύγουν από την ΕΞΟΔΟΒ (Βόρεια έξοδος)  με την σειρά που αναφέρονται και κατεύ-
θυνση την ΒΟΡΕΙΑ ΑΥΛΗ. 

 

Ο χώρος συγκέντρωσης του Σχολείου μετά τον σεισμό  είναι: 

 Η ΒΟΡΕΙΑ ΑΥΛΗ 

 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο χώρος καταφυγής, η ΒΟΡΕΙΑ ΑΥΛΗ,  δεν είναι ασφα-

λής, οιμαθητές μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθούν στο δεύτερο χώρο καταφυγής που είναι 
το:.............................................. 

 Οι μαθητές που κατά την εκδήλωση του σεισμού βρίσκονται μόνοι τους σε διαδρόμους, 
στο γυμναστήριο (ΑΠΧ) ή στις τουαλέτες, μετά το πέρας του σεισμού θα πρέπει να  βγουν 
στο  προαύλιο και να κατευθυνθούν στον προαναφερόμενο χώρο με μεγάλη προσοχή, 
αποφεύγοντας να προσεγγίσουν τις προσόψεις του κτιρίου. 

 Αμέσως μετά την έξοδο των μαθητών από το κτίριο και τη συγκέντρωσή τους στον  προ-
καθορισμένο  χώρο  συγκέντρωσης  (Ενότητα 2.16.7),  ο  εκπαιδευτικός κάθε τμήματος θα 
καταμετρήσει τους μαθητές, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι όλοι οι παρόντες στην αίθου-
σα μαθητές βρίσκονται στο προαύλιο. Σε περίπτωση σεισμού κατά την ώρα του διαλείμ-
ματος ο καθηγητής που θα κάνει την καταμέτρηση των μαθητών θα είναι ο διδάσκων της 
επόμενης ακριβώς ώρας στο χώρο συγκέντρωσης που αντιστοιχεί στην αίθουσα διδασκα-
λίας της ώρας αυτής (αν το μάθημα ήταν προγραμματισμένο να γίνει στις αίθουσες του 
σχολείου μας ο χώρος συγκέντρωσης είναι η Βόρεια αυλή, αν το μάθημα ήταν προγραμ-
ματισμένο να γίνει στα εργαστήρια του 5ου Ε.Κ. ο χώρος συγκέντρωσης είναι η αυλή 
μπροστά από το κτίριο του Ε.Κ.)  . 

 Στη συνέχεια ο κάθε εκπαιδευτικός θα αναφέρει στον Επικεφαλής της Ομάδας  ελέγχου 
παρουσίας και καταγραφής των  παρόντων μαθητών στον χώρο καταφυγής και στην Ομά-
δα Αναζήτησης Ατόμων την τυχόν απουσία μαθητών από το χώρο καταφυγής, ώστε να ε-
λεγχθούν οι διάδρομοι, οι αίθουσες και οι τουαλέτες για την ανεύρεση των απόντων μα-
θητών. 

 Οι Ομάδες ενεργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο. 

 Προσοχή:  Οι μαθητές δεν θα πάρουν μαζί τους τις τσάντες τους κατά την εκκένωση του 
κτιρίου, παρά μόνο τα κατάλληλα για την εποχή ρούχα και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την α-
σφάλεια τους. 
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2.14 Αποτίμηση Άσκησης Ετοιμότητας 
 

Α/Α Ημερομηνία Άσκησης Ώρα Άσκησης Αξιολόγηση* 
    
    
    

*Να αξιολογηθούν οι χρόνοι εκκένωσης της σχολικής μονάδας 

 
Αξιολόγηση Άσκησης 

Μετά από κάθε άσκηση ακολουθεί αξιολόγησή της από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτι-
κούς, έτσι ώστε να επισημανθούν τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες στο επί χάρτου Σχολικό Σχέδιο 
και να προταθούν βελτιώσεις. Είναι στην κρίση της Διευθύντριας η συμμετοχή των μαθητών στην 
αξιολόγηση της άσκησης. 

 

2.15 Ενημέρωση Μαθητών - Εκπαιδευτικών - Γονέων 
 

Γιατηνεμπέδωσητωνπροαναφερόμενωνπρέπειναυπάρξεισχετικήενημέρωσητων μαθη-
τώνκαι τωνεκπαιδευτικώνγιατιςενδεδειγμένεςστηνπερίπτωσηεκδήλωσης σεισμούοδηγίες προ-
στασίας, ώστενααποφευχθεί τυχόνπανικός και τραυματισμοί. 
Οιγονείςκαικηδεμόνεςθαπρέπειναγνωρίζουνότισεπερίπτωσηπουανακοινωθεί διακοπήτης λει-
τουργίας τωνσχολικώνμονάδωνθαπρέπει ναπαραλάβουνταπαιδιά τους απότονπροεπιλεγμένο-
χώρο καταφυγής του σχολείου. 
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2.16 Σχεδιαγράμματα της διαδικασίας εκκένωσης της Σχολι-
κής Μονάδας 

 

Ισόγειο:Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ: 

Αίθουσα ΧΗΜΕΙΟ  

Αίθουσα 5 

Αίθουσα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 

Αίθουσα 4 

Αίθουσα 3 

Αίθουσα 1 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ: 

Αίθουσα 2 

Αίθουσα ΓΡΑΣΥ 

1ος Όροφος:Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ: 

Αίθουσα 17  

Αίθουσα 16 

Αίθουσα 18 

Αίθουσα 15  

Αίθουσα 19  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 

Αίθουσα 14 

Αίθουσα 6 

Αίθουσα 13 

Αίθουσα 7 

Αίθουσα 12 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ: 
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Αίθουσα 9 

Αίθουσα 10 

Αίθουσα 8 

Αίθουσα 11 

 

2ος  Όροφος:Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 

Αίθουσα 20  

Αίθουσα 25 

Αίθουσα 24 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ: 

Αίθουσα 22 

Αίθουσα 21 

Αίθουσα 23 (δεν χρησιμοποιείται προσωρινά) 

Οι μαθητές που εξέρχονται από την νότιο είσοδο κινούνται προς τον χώρο καταφυγής μέ-
σω του διαδρόμου μεταξύ αυλής Ε.Κ.(Νότιας Αυλής)  και κτιρίου Γραφείων του σχολείου. Στη συ-
νέχεια κινούνται παράλληλα προς την οδό Πτολεμαΐδος προς τον χώρο καταφυγής, την Βόρεια 
Αυλή, όπως φαίνεται στο παρακάτω σκαρίφημα: 
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Χώρος Καταφυγής: Οριοθετείται ο χώρος της ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΥΛΗΣ  και συγκεκριμένα μεταξύ 
των κερκίδων και της ανατολικής πλευράς του προαυλίου της αυλής,  απομακρυσμένα από τον 
χώρο του Σταθμού Α' Βοηθειών. 

Η διαδικασία εκκένωσης απεικονίζεται και στις ακόλουθες κατόψεις. 

Στην κάθε αίθουσα του σχολείου θα αναρτηθεί και η αντίστοιχη κάτοψη του ορόφου. 
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2.16.1 Κάτοψη Ισογείου 
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2.16.2 Κάτοψη 1ου Ορόφου 
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2.16.3 Κάτοψη 2ου Ορόφου 
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2.16.4 Γραφεία Σχολείου (1/2) 
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2.16.5 Γραφεία Σχολείου (2/2) 
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2.16.6 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ 
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2.16.7 Κάτοψη Χώρου Καταφυγής 
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2.17 Πίνακας ΜέτρωνΑντισεισμικής Προστασίας - Ανάρτηση-
σεαίθουσες 

 

Ενέργειες Αντισεισμικής Προστασίας 
Κατά τη διάρκεια τουσεισμού 

 Διατήρησετην ψυχραιμία σου. 
 Ακολούθησετις οδηγίεςτου εκπαιδευτικού. 
 Καλύψουαμέσωςκάτωαπότοθρανίοσουκρατώνταςμετοχέρισουτοπόδι του, εάντηνώρα-

του σεισμού βρίσκεσαι μέσαστηναίθουσαδιδασκαλίας. 
 Προφυλάξου κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκεσαι την ώρα του σεισμού (π.χ. 

διάδρομο,τουαλέτα),σύμφωναμετηνοδηγία: «Μένωστο χώρο που βρίσκομαι, Σκύ-
βω,Καλύπτομαι, Κρατιέμαι»,εάνδενβρίσκεσαι σεαίθουσα διδασκαλίας.Εάνδηλαδή στο-
χώροπου βρίσκεσαιδενυπάρχει γερόξύλινο τραπέζιήγραφείογια νακαλυφ-
θείς,πλησίασεστοδάπεδο, στο κέντρο του δωματίου,καικάλυψετο κεφάλικαιτοναυχέ-
να μετα χέρια σου. 

 Παράμεινεπροφυλαγμένος γιαόσαδευτερόλεπταδιαρκέσει οσεισμός. 
 Παράμεινεστοναύλειοχώρο,μακριάαπότιςόψειςτουκτιρίου,εάνβρίσκεσαι στοπροαύλιο-

κατά τη διάρκειατης σεισμικής δόνησης. 
 

Μετά τοτέλοςτου σεισμού 

 Προετοιμάσουγιατην εκκένωσητηςαίθουσας σύμφωναμετιςοδηγίεςτου εκπαιδευτικού. 
 Εκκένωσετηναίθουσάσουκαιτοσχολικόκτίριογρήγορακαιμετάξη,όταν δοθεί ησχετικήο-

δηγία,σύμφωναμετοΣχέδιοΈκτακτης Ανάγκης του Σχολείου σου, χωρίςνα τρέχεις. 
 Παράμεινεμαζί μετοτμήμασου στοπροαύλιοκαι βοήθησετον εκπαιδευτικόνα πάρει πα-

ρουσίες.Σε περίπτωσηπουανακοινωθείαπόφασηδιακοπήςτης λειτουργίαςτου Σχολείου-
θαπαραμείνειςστο χώροκαταφυγήςέως ότουνα έρθουνοιγονείςήο κηδεμόναςσουνασε-
παραλάβει. 

 Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του κτιρίου εκδηλωθεί νέα σεισμική δόνηση, προφυ-
λάξου κατάλληλα ανάλογα με τηθέση πουβρίσκεσαι (κλιμακοστάσι-
ο,διάδρομοκ.α.),σύμφωναμετηνοδηγία:«Μένωστο χώρο που βρίσκο-
μαι,Σκύβω,Καλύπτομαι,Κρατιέμαι».Μετάτοπέρας του σεισμού αυτού συνέχισεκανονικά-
τηνεκκένωσητου σχολικού κτιρίου. 

Ακολούθησετιςοδηγίεςτωνεκπαιδευτικώνσουκαιμηνπλησιάζειςεπικίνδυνα σημεία(προσόψεις 
τουκτιρίου. 
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2.18 ΣχετικέςΕγκύκλιοι–Έγγραφα 
 

 Έγγραφο Ο.Α.Σ.Π. 824/11-4-2012: «Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μο-
νάδες»(www.oasp.gr) 

 Έγγραφο Γ.Γ.Π.Π. 2450/9-4-2012: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής προστασίας γιατηνα-
ντιμετώπισηκινδύνωναπότην εκδήλωσησεισμικών  φαινομένων»(www.gscp.gr) 

 Εγκύκλιος Γ.Γ.Π.Π. 4648/6-7-2009: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας γιατη-
ναντιμετώπισηκινδύνωναπότην εκδήλωσησεισμικών φαινομένων» (www.gscp.gr) 

 Έγγραφο      ΣΕΠΕΔ/     Τμήμα     Αγωγής     Υγείας     και     Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / 
ΥΠΔΒΜΘ,148037/14-11-2008: «ΜέτραγιατηνΑντιμετώπιση Σεισμών–Πυρκαγιών – Πλημ-
μυρών» 

 ΈγγραφοΠΑΜ/ΠΣΕΑ/ΥΠΔΒΜΘ,180/18-11-2008:«ΟργάνωσηΠολιτικήςΆμυνας Σχολικών 
Μονάδων» 

 Έγγραφο   ΠΑΜ/ΠΣΕΑ/ΥΠΔΒΜΘ,   137/17-3-2011:   «Υπενθύμιση   εφαρμογής μέτρωνορ-
γάνωσης της πολιτικήςπροστασίαςόλωντων εν γένειεκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
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2.19 Πίνακας Προβλεπόμενου Υλικού 
Σειρήνα χειροκίνητη 

Ηλεκτρικό κουδούνι 

Φακός μπαταρίας 

Σφυρίχτρες 

 

2.19.1 ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα ή ξηράς σκόνης(ανάλογα με τους χώ-

ρους) 

Φτυάρια  

Τσεκούρια ή λοστούς σιδερένιους 

Σκαπάνια με κοντάρι 

 

2.19.2 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
1. Οινόπνευμα. 

2. Φυσιολογικό ορό (500ml) και amp για καθαρισμό τραυμάτων και ματιών σε περί-
πτωση εισόδου ξένου σώματος.  

3. Betadine για αντισηψία τραυμάτων. 

4. Αντισταμινική αλοιφή (π.χ. fenistil) για τσιμπήματα εντόμων. 

5. Αλοιφή για εγκαύματα. 

6. Βαμβάκι. 

7. Λευκοπλάστσε ρολό (5cm). 

8. Handsaplast σεδιάφορα μεγέθη. 

9. Αυτοκόλλητα ράμματα (steri-strips). 

10. Παγοκύστες. 

11. Γάντια ελαστικά (Latex). 

12. Ψυκτικό σπρέι. 
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13. Ελαστικοί επίδεσμοι (5, 7 και 10cm). 

14. Πιεστικοί αιμοστατικοί επίδεσμοι. 

15. Τριγωνικός επίδεσμος για ακινητοποίηση άνω άκρου. 

16. Γάζες αποστειρωμένες σε πακετάκια των 5Χ5 και 10Χ10 cm. 

17. Αιμοστατικό λάστιχο, ψαλίδι, σύριγγες, θερμόμετρο, λαβίδα, παραμάνες. 

18. Αλοιφή(Rhinolex) για ρινορραγία. 

19. Παυσίπονα (π.χ. Depon, Ponstan) σε ταμπλέτες και σιρόπι. 

20. Κορτιζόνη (Solu-Cortef) για αντιμετώπιση αλλεργικού Shock. 

21. Νάρθηκες και Αυχενικό κολάρο για ακινητοποίηση κακώσεων του σκελετού. 
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Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, 
ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟ-

ΜΕΝΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑ-
ΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΧΒΡΠ ΠΕΡΙ-

ΣΤΑΤΙΚΩΝ. 
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ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΔΑΙ 
 

3.1 Σκοπός 
Η πρόληψη ή ο περιορισμός των πυρκαγιών που προκαλούνται από διάφορες αιτίες, η 

κατάσβεσή τους και απελευθέρωση ατόμων που εγκλωβίζονται μέσα στα κτίρια ή άλλους χώρους 
των ΔΑΙ – ΑΙ. 
 
Οργάνωση 
Η Πυρασφάλεια των ΔΑΙ-ΑΙ επιτυγχάνεται με : 

• Προληπτικά Μέτρα 
• Κατασταλτικά Μέτρα 
• Καθορισμό και οργάνωση του προσωπικού πυρασφάλειας 
• Εξασφάλιση των απαραίτητων για την διάσωση και πυρόσβεση μέσων 
• Εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Ιδρύματος στη χρήση των παραπάνω διασωστικών 

και κατασβεστικών μέσων και  
• Εκπαίδευση των ομάδων Πυρασφάλειας, ώστε σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος, 

να είναι σε θέση να το αντιμετωπίσουν με επιτυχία και να καθοδηγήσουν με ασφάλεια το 
υπόλοιπο προσωπικό του Ιδρύματος. 
 

3.1.1 Προληπτικά μέτρα 
Ο Αρχηγός Π.Α. κάθε ΔΑΙ πρέπει να μελετήσει όλους τους τρόπους που θα συμβάλουν στην 

πρόληψη ή τον περιορισμό των κινδύνων εκδήλωσης πυρκαγιών από διάφορες αιτίες και να λάβει τα 
απαραίτητα για το σκοπό αυτό μέτρα, μερικά από τα οποία αναφέρονται παρακάτω: 

• Μεταφέρει έγκαιρα τις αποθηκευμένες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες, αλλά και όσες δεν είναι 
άμεσης χρήσης, σε χώρους μακριά από το προσωπικό  ή σε άλλους με στερεά και άφλεκτη 
στέγη που να παρέχουν ασφάλεια. 

• Προβλέπει να υπάρχει σύστημα μόνιμων εγκαταστάσεων καταιωνισμού (νερού, αφρού, 
κόνης ή αδρανών αερίων κλπ) σε αποθήκες εύφλεκτων υλών και σε δεξαμενές υγρών 
καυσίμων κλπ κατά περίπτωση. 

• Φροντίζει για την αποφυγή ανάμιξης των διαφόρων υλικών και ειδικότερα των χημικών 
προϊόντων, την απομάκρυνσή τους και την κατάλληλη τοποθέτηση των υλών εκείνων για τις 
οποίες υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. 

• Μεριμνά για την ύπαρξη διόδων ανάμεσα στα αποθηκευμένα υλικά, για να διευκολύνεται η 
επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς, για την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος τις ώρες που 
δεν λειτουργεί το Ίδρυμα, (πλην των φώτων ασφαλείας) και για την επιμελή συντήρηση των 
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ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προς αποφυγή βραχυκυκλώματος. 
• Φροντίζει για την ύπαρξη αλεξικέραυνου, που επιθεωρείται τακτικά. Με αλεξικέραυνο πρέπει 

να εφοδιάζονται όλες οι ΔΑΙ οι οποίες παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους από τους 
κεραυνούς. 

• Αναρτά πινακίδες σε εμφανή σημεία, που σ’ αυτές να αναγράφονται οδηγίες πρόληψης 
πυρκαγιών και άλλων ατυχημάτων ( εγκλωβισμών, δηλητηριάσεων κλπ), τρόποι ενεργειών 
του προσωπικού σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά και κάθε άλλου μέτρου που θα 
συμβάλει στην αποφυγή της πυρκαγιάς και την μείωση του κινδύνου από αυτή. 

• Εποπτεύει, ώστε να γίνεται τακτικός έλεγχος από αρμόδιο όργανο, στις ηλεκτρικές και λοιπές 
εγκαταστάσεις του ΔΑΙ και γενικά σε όλους τους χώρους στους οποίους υπάρχει κίνδυνος να 
εκδηλωθεί και να αναπτυχθεί μια πυρκαγιά. 

• Φροντίζει για την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος αποκάλυψης πυρκαγιών (ανιχνευτές 
φλόγας, θερμότητας, καπνού και αερίων), εκεί  όπου κατά περίπτωση κρίνεται αναγκαίο. 
 

3.1.2 Κατασταλτικά μέτρα (κατάσβεση πυρκαγιών) 
Αυτά συνίστανται στον εξοπλισμό των ΔΑΙ-ΑΙ και είναι απαραίτητα μέσα καταστολής-

κατάσβεσης που διακρίνονται σε: 
• Στοιχειώδη ή άμεσης επέμβασης 
• Τακτικά 

 Στοιχειώδη ή άμεσης επέμβασης μέσα και υλικά : 
• Είναι τα πρόχειρα φορητά και τροχήλατα μέσα, τα οποία χρησιμοποιούνται με μεγάλη 

ευκολία και είναι πολύ αποτελεσματικά στην καταπολέμηση των πυρκαγιών στο αρχικό τους 
στάδιο και για την κατάσβεση νέων μικρών εστιών της φωτιάς. 

• Τοποθετούνται εντός και εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων σε επίκαιρες και προσιτές για 
το προσωπικό θέσεις, σε κάθε όροφο ή χώρο και αποτελούν τα βασικά και ειδικά 
πυροσβεστικά σημεία των ΔΑΙ & ΑΙ. 
Ειδικότερα τα φορητά μέσα (πυροσβεστήρες) πρέπει να τοποθετούνται σε τοίχους σε ύψος 

1,20 μέχρι 1,50 μ. από το δάπεδο, μακριά από μεγάλες εστίες θερμότητας και ανά ένας φορητός 
πυροσβεστήρας κόνεως κοντά στην ηλεκτρική εγκατάσταση και στον χώρο κεντρικής θέρμανσης. 
Επιπλέον στο χώρο του λεβητοστασίου και πάνω από τον καυστήρα και την δεξαμενή πρέπει να 
τοποθετείται ένας ή και περισσότεροι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής ανάλογοι σε 
αριθμό και περιεχόμενο της διάστασης του χώρου που πρόκειται να καλύψουν από άποψη 
πυροπροστασίας. 
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3.1.3 Προσωπικό Πυρασφάλειας (ομάδα Πυρασφάλειας) 
 

Το προσωπικό πυρασφάλειας πρέπει να επιλέγεται από τους (μη στρατεύσιμους) άνδρες 
κάθε ΔΑΙ ή ΑΙ, κατά προτίμηση από τους νεότερους και σωματικώς ισχυρότερους του προσωπικού 
του, οι οποίοι και θα αποτελούν την ομάδα Πυρασφάλειας του Ιδρύματος. 

Η σύνθεση της ομάδας πυρασφάλειας αποτελείται από υποομάδες τουλάχιστον δύο μελών η 
σύσταση των οποίων εξαρτάται κυρίως από σταθερούς συντελεστές όπως: 

• Το μέγεθος του Ιδρύματος 
• Τη δύναμη σε προσωπικό του Ιδρύματος 
• Την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων  
• Τον κίνδυνο πυρκαγιάς έξω και  
• Την αναμενόμενη βοήθεια και την απόσταση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το 

Ίδρυμα.  
 

Αρχηγός της Ομάδας Πυρασφάλειας και υπεύθυνος για την πυρασφάλεια του Ιδρύματος, 
ορίζεται ο πλέον κατάλληλος από το προσωπικό. Ένα άτομο από το προσωπικό πυρασφάλειας 
ορίζεται αναπληρωτής αυτού. Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των 
εγκαταστάσεων και των κινδύνων που υπάρχουν σ’ αυτές.Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του 
Αρχηγού Πυρασφάλειας καθορίζονται από τον Αρχηγό Πολιτικής Άμυνας κάθε ΔΑΙ ή ΑΙ και 
αναγράφονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Α. του Ιδρύματος. 

 

3.1.3.1 Υποχρεώσεις –καθήκοντα Αρχηγού Πυρασφάλειας: 
 
Εκπαιδεύεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης και αναλαμβάνει την οργάνωση των 

μέτρων πυρασφάλειας, την συγκρότηση της ομάδας και τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των 
ανδρών της. Βρίσκεται σε τακτική επαφή με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και συμβουλεύεται αυτή για 
κάθε είδους θέμα που αφορά την καλύτερη οργάνωση της πυρασφάλειας του ΔΑΙ- ΑΙ. Για το σκοπό 
αυτό εκπαιδεύει το προσωπικό πυρασφάλειας του Ιδρύματος: 

• Στη χρήση των πυροσβεστικών μέσων που υπάρχουν. 
• Στην πρόληψη της πυρκαγιάς ή άλλων συναφών κινδύνων. 
• Στην έγκαιρη σήμανση συναγερμού και αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. 
• Στην τεχνική αντιμετώπιση των πυρκαγιών ή την πρόληψη αυτών (η παραπάνω εκπαίδευση 

πραγματοποιείται αρχικά από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία). 
• Υποχρεούται στην εφαρμογή και παρακολούθηση των υποδειχθέντων από την Π.Υ. 

προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυρασφάλειας. 
• Επιλέγει τις κατάλληλες θέσεις για την τοποθέτηση των πυροσβεστικών μέσων. 
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• Αναγράφει εξωτερικά το είδος των πυροσβεστήρων και την ημερομηνία αναγόμωσης και 
τους ελέγχει κατά περιόδους. 

• Αναρτά πινακίδες σε επίκαιρες θέσεις στους επικίνδυνους χώρους με την ένδειξη 
«Απαγορεύεται το Κάπνισμα». 

• Κατά την πολεμική περίοδο καθορίζει μικρή δύναμη από τους άνδρες του προσωπικού των 
ομάδων πυρασφάλειας η οποία βρίσκεται σε επιφυλακή όλο το 24ώρο, τόσο τις εργάσιμες 
όσο και τις μη εργάσιμες ημέρες. 

• Προβαίνει στην κατάσβεση των πυρκαγιών που τυχόν θα εκδηλωθούν. 
• Εκπαιδεύει το προσωπικό του Ιδρύματος και ειδικότερα την ομάδα πυρασφάλειας σε 

ενέργειες κατάσβεσης πυρκαγιών που εκδηλώνονται μέσα σε ευπαθείς χώρους στους 
οποίους υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, χημικά προϊόντα, αυτοαναφλέξιμα σώματα κλπ καθώς 
και στη διάνοιξη διόδων για την ευκολότερη απελευθέρωση τυχόν παγιδευμένων ατόμων 
και την μεταφορά τους σε ασφαλείς θέσεις. 

• Διενεργεί κατά καιρούς πρακτικές ασκήσεις σε εικονικές πυρκαγιές ή τεχνικώς 
δημιουργούμενες εστίες φωτιάς, για την απόκτηση ετοιμότητας, ψυχραιμίας και εθισμού 
του προσωπικού στο σωστό χειρισμό των πυροσβεστικών μέσων. 

• Ενημερώνει όλο το προσωπικό του Ιδρύματος, για τα σημεία και τις θέσεις που βρίσκονται 
τα πυροσβεστικά μέσα και υλικά και υπενθυμίζει σε αυτό ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή 
άλλου συμβάντος, υποχρεούται στην άμεση σήμανση συναγερμού και την ειδοποίηση της 
Π.Υ., παράλληλα με τις ενέργειες κατάσβεσής της. 

• Τηρεί υποχρεωτικά βιβλίο επιθεωρήσεων στο οποίο καταχωρούνται οι διαπιστούμενες από 
αυτόν ελλείψεις, παραλείψεις ή άλλες συνθήκες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές ή 
δυσμενείς καταστάσεις και ενημερώνει για τον σκοπό αυτόν τον Αρχηγό Π.Α. του Ιδρύματος. 

 
 

3.2 Κατηγορίες Πυρκαγιών 
 

Α: Στερεών καυσίμων υλικών  

B: Υγρών καυσίμων υλικών ή στερεών που 
υγροποιούνται κατά την καύση του  

C: Αερίων καυσίμων υλικών (π.χ. μεθάνιο, 
προπάνιο, υδρογόνο, ασετιλίνη, κ.α.). 

D: Μετάλλων (π.χ. νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο, 

[50] 
 



τιτάνιο, κ.α.). 

E: Ηλεκτρικές πυρκαγιές. 

 
 

3.3 Τύποι φορητών πυροσβεστήρων 

3.3.1 Πυροσβεστήρες Ξηράς Σκόνης. 

3.3.2 Πυροσβεστήρες Ξηράς Σκόνης με εξωτερικό φιαλίδιο. 
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3.3.3 Πυροσβεστήρες νερού 
 
 
 

3.3.4 Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 
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3.4 Αντιμετώπιση πυρκαγιών με πυροσβεστήρες 
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ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
Πλημμύρες 

 
Οι πλημμύρες αποτελούν τη δεύτερη πιο συχνή φυσική καταστροφή, μετά τις δασικές 

πυρκαγιές και  συμβαίνει λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων και ισχυρών καταιγίδων, από το ανέβα-
σμα της στάθμης των ποταμών ή από το λιώσιμο χιονιού. Συμβαίνει επίσης από υποχώρηση 
φραγμάτων και στην περίπτωση αυτή οι συνέπειες είναι πολύ μεγάλες. 

Η πλημμύρα από φυσικά αίτια είτε παρουσιάζει βραδεία εξέλιξη είτε ανήκει στην κατηγο-
ρία της ξαφνικής πλημμύρας, που είναι και το πιο συνηθισμένο φαινόμενο στην Ελλάδα. Στον Ελ-
ληνικό χώρο οι πλημμύρες οφείλονται σε καταρρακτώδεις βροχές, που συνοδεύουν τη διέλευση 
υφέσεων. 

Οι ξαφνικές πλημμύρες εμφανίζονται σε μικρό χρονικό διάστημα λίγων ωρών ή λιγότερο 
και έχουν σαν αποτέλεσμα ταχεία ύψωση νερού, το οποίο στο πέρασμα του μπορεί να προκαλέ-
σει μεγάλες καταστροφές σε κατασκευές, όπως κτίρια, γέφυρες κ.λπ., να παρασύρει αυτοκίνητα, 
να ξεριζώσει δέντρα. Τα περισσότερα θύματα εξαιτίας πλημμυρών προέρχονται από τις ξαφνικές 
πλημμύρες. 

Ένα σπανιότερα εμφανιζόμενο είδος πλημμύρας στην Ελλάδα είναι η παράκτια πλημμύ-
ρα, η οποία εμφανίζεται στις παράκτιες περιοχές λόγω του κυματισμού της θάλασσας. Ο κυματι-
σμός προκαλείται συνήθως από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. 

 

4.1 Οδηγίες Προστασίας για τις πλημμύρες. 
 

Προετοιμασία: 
 Σε περίπτωση που ενημερωθείτε για την εκδήλωση έντονης βροχόπτωσης στην πε-

ριοχή σας 
 Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το Σχολείο δεν είναι φραγμένα και οι υδρορ-

ροές λειτουργούν κανονικά. 
 Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και αποφύγετε την εργασία και την παραμονή σε 

υπόγειους χώρους 
Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας: 

 Αν είστε μέσα στο κτίριο:  
 εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο.  
 Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο:  
 μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια. 
 Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις. 
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Μετά την πλημμύρα: 
 Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο: 
 Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να ξανα-

πλημμυρίσουν τις επόμενες ώρες. 
 Η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριμων περιοχών 

και τα νερά να έχουν παρασύρει μέρη του δρόμου, των πεζοδρομίων κλπ. 
 Εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα, περιοχές με επικίνδυνη κλίση, λασπο-

ροές κλπ. 
 Τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει μαζί τους απορρίμματα, αντι-

κείμενα και νεκρά ζώα. 
 Προσέξτε να μην εμποδίζετε τα συνεργεία διάσωσης. 
 Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων. 
 Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά. Ενδέχεται να αποτελέσουν καλούς αγωγούς ηλεκτρικού 

ρεύματος καθώς κρύβουν υπόγεια καλώδια ή διαρροές από εγκαταστάσεις. 
 Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. 
 Θυμηθείτε ότι οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την απόσυρση 

των υδάτων. 
 Βεβαιωθείτε από τις Αρχές ότι η περιοχή που βρίσκεται η σχολική μονάδα ή ο χώρος εργα-

σίας σας είναι πλέον ασφαλής και κατόπιν επιστρέψτε σε αυτήν ειδικά αν έχει προηγηθεί 
εκκένωση. 

 Αν είστε μέσα στο κτίριο:  
 Κλείστε την τροφοδοσία του ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και αν στην περιοχή σας έχει δι-

ακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα. 
 Κλείστε την παροχή νερού, για το ενδεχόμενο βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης. 

 
 

4.2 Θυελλώδεις άνεμοι 
 
Άνεμος είναι η φυσική κίνηση του ατμοσφαιρικού αέρα που ρέει γενικά παράλληλα προς 

το έδαφος. Αιτία του ανέμου είναι η οριζόντια διαφορά της ατμοσφαιρικής πίεσης. Όσο μεγαλύ-
τερη είναι η διαφορά πίεσης μεταξύ δύο δεδομένων σημείων τόσο μεγαλύτερη είναι και η έντα-
ση του ανέμου. 

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων: 
• Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέ-

σουν καταστροφές ή τραυματισμούς 
• Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει. 
• Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σχολικού συγκροτήματος. 
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• Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και 
γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) 
μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια). 
 

4.3 Καταιγίδες 
 
Οι καταιγίδες είναι από τα πιο βίαια ατμοσφαιρικά φαινόμενα και συνοδεύονται από ρα-

γδαίες βροχές, ισχυρούς ανέμους με μεταβλητή ένταση και διεύθυνση, οι οποίοι μπορεί να φτά-
σουν τα 50 με 80km/h ή ακόμα και τα 100km/h, από ισχυρές ηλεκτρικές εκκενώσεις, δηλαδή κε-
ραυνούς και πολλές φορές από χαλάζι. 

Πώς να εκτιμήσετε την απόσταση από μια καταιγίδα; 
Μετρήστε το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της αστραπής και της βροντής σε δευτερόλε-

πτα. Διαιρέστε το χρόνο που μετρήσατε με το 3 ώστε να υπολογίσετε την απόσταση της καταιγί-
δας σε χιλιόμετρα. 

Λάβετε γρήγορα τα απαραίτητα μέτρα, πριν η καταιγίδα σας πλησιάσει. Η απόσταση είναι 
ενδεικτική καθώς η καταιγίδα μπορεί να εμφανιστεί πολύ γρήγορα πάνω από την περιοχή στην 
οποία βρίσκεστε. 

 
Κατά τη διάρκεια της καταιγίδας: 

• Αν βρίσκεστε στο σχολικό συγκρότημα: 
 Ασφαλίστε αντικείμενα, που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία 

βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. 
 Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα. 
 Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να πε-

ράσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κε-
ραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (τουαλέτες ,  βρύσες ) κα-
θώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού. 

 
• Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο: 

 Καταφύγετε στο σχολικό κτίριο ή διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς 
να ξαπλώσετε. 

 Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο. 
 Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας. 
 Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κα-

τασκήνωσης κλπ.) 
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4.4 Χαλαζόπτωση 
 
Προφυλαχθείτε αμέσως. Μην εγκαταλείψετε τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιω-

θείτε ότι η καταιγίδα πέρασε.  
 

4.5 Χιονόπτωση / Δριμύ ψύχος 
 
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα σημειώνονται στη χώρα μας χιονοπτώσεις που διαρκούν 

από μερικές ώρες μέχρι μερικές ημέρες και συχνά συνοδεύονται από χαμηλές θερμοκρασίες και 
ισχυρούς ανέμους. 

Οι χιονοπτώσεις μπορεί να είναι τοπικές ή να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Συ-
νήθως, οι ισχυρότερες χιονοπτώσεις σημειώνονται στις βόρειες και ορεινές περιοχές της χώρας, 
όπου το χιόνι παραμένει για όλη σχεδόν τη χειμερινή περίοδο. 

 
• Προετοιμασία: 

Φροντίστε για εξοπλισμό καθαρισμού του χιονιού (π.χ. φτυάρια). 
 

Κατά τη διάρκεια της χιονόπτωσης: 
• Αν βρίσκεστε στο σχολικό συγκρότημα: 

 Διατηρείστε το ζεστό και παραμείνετε σε αυτό όσο μπορείτε. 
 Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω ασυνόδευτα. 
 Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. 

 
• Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο: 

 Πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος χωρίς να εκτεθείτε στη χιονοθύελλα. 
 Ντυθείτε με πολλά στρώματα από ελαφριά και ζεστά ρούχα αντί για ένα βαρύ 

ρούχο και φορέστε ζεστές αδιάβροχες μπότες. Προτιμήστε ένα αδιάβροχο εξωτερι-
κό ρούχο. 

 Προσέξτε τις μετακινήσεις σας σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις. 
 

4.6 Παγετός 
 
Σε περιοχές όπου έχει δημιουργηθεί παγετός απαιτείται προσοχή όταν μαθητές βρίσκο-

νται σε εξωτερικούς χώρους, για την αποφυγή τραυματισμών από ολισθηρότητα.  
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4.7 Καύσωνας 
 
Ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες είναι ημέρες κατά τις οποίες οι θερμοκρασίες ανεβαί-

νουν σε υψηλά επίπεδα τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες. Καύσωνας, για τις κλι-
ματικές συνθήκες της Ελλάδας, θεωρείται μια περίοδος τουλάχιστον 3 ημερών, όπου οι θερμο-
κρασίες στις πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας ξεπερνούν τους 37°C και η μέση ημερήσια 
θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 31°C, δηλαδή η θερμοκρασία δε μειώνεται αρκετά κατά τις νυ-
κτερινές ώρες (δεν πέφτει κάτω από τους 25-26°C). 

• Αποφύγετε την έκθεση και παραμονή σε εξωτερικούς χώρους και παραμείνετε σε σκιερά 
και δροσερά μέρη μακριά από χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός. 

• Αποφύγετε το βάδισμα για πολύ ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο. 
• Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικό υλικό για να διευκο-

λύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα.  
• Φροντίστε η διατροφή σας να αποτελείται από ελαφρά και μικρά γεύματα, με έμφαση 

στα φρούτα και τα λαχανικά. Περιορίστε τα λιπαρά. 
• Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και χυμούς φρούτων).  

 
 

4.8 Κατολισθήσεις / Καθιζήσεις 
 
Το φαινόμενο της κατολίσθησης αναφέρεται στη διατάραξη της ισορροπίας μιας μάζας 

εδάφους ή βράχου. Οι κατολισθήσεις αποτελούν μέρος των φυσικών διεργασιών εξέλιξης του 
γήινου ανάγλυφου, ωστόσο μπορούν να προκληθούν και από εξωτερικές παρεμβάσεις με την 
έμμεση ή άμεση συμβολή του ανθρώπου.  

 
• Ενέργειες πριν την εκδήλωση της κατολίσθησης 

Οι κατολισθήσεις συμβαίνουν συνήθως σε περιοχές που έχουν συμβεί και στο παρελθόν. 
Ζητήστε πληροφορίες για τις κατολισθήσεις στην περιοχή σας, και ενδεχομένως ζητήστε μια λε-
πτομερή πραγματογνωμοσύνη της περιοχής του  Σχολικού συγκροτήματος. 
  

• Τι να κάνετε αν υποψιάζεστε ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος κατολισθήσεων; 
-Επικοινωνήστε με τις τοπικές Αρχές, Πυροσβεστική, Αστυνομία ή Διεύθυνση Τεχνικών Έρ-

γων. Οι τοπικοί φορείς είναι οι πλέον κατάλληλοι να εκτιμήσουν έναν ενδεχόμενο κίνδυνο. 
-Αν βρίσκεστε σε περιοχές επικίνδυνες για κατολισθήσεις και λασπορροές, ενημερωθείτε 

για τις πιθανές οδούς διαφυγής.  
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-Ενημερωθείτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο για προειδοποιήσεις 
σχετικές με φαινόμενα έντονων ή παρατεταμένων βροχοπτώσεων. Μετά από περιόδους παρατε-
ταμένων βροχοπτώσεων αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης κατολισθήσεων. 
 

• Ενέργειες κατά την διάρκεια εκδήλωσης κατολισθήσεων: 

 Απομακρυνθείτε το ταχύτερο δυνατό από την περιοχή εκδήλωσης της κατολίσθη-
σης. 

 Αν παραμείνετε στο Σχολικό συγκρότημα, μετακινηθείτε σε ψηλότερους ορόφους. 
 Εάν είναι αδύνατο να απομακρυνθείτε καθίστε στο πάτωμα σε εμβρυακή στάση 

και προστατέψτε το κεφάλι σας. 
 Να είστε έτοιμοι να μετακινηθείτε γρήγορα. Δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια 

του εαυτού σας και όχι των υπαρχόντων σας. 
  

• Ενέργειες μετά την εκδήλωση κατολισθήσεων: 

 Μείνετε μακριά από την περιοχή της κατολίσθησης. Μπορεί να υπάρχει κίνδυνος 
εκδήλωσης νέας κατολίσθησης. 

 Παρακολουθείτε τους τοπικούς ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς για τις 
τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που 
προέκυψαν από την εκδήλωση της κατολίσθησης. 

 Ελέγξτε για τραυματίες και παγιδευμένα άτομα περιμετρικά του χώρου εκδήλωσης 
της κατολίσθησης, χωρίς να εισέλθετε σε αυτόν. Κατευθύνεται τα σωστικά συνερ-
γεία στις θέσεις των παγιδευμένων. 

 Ελέγξτε για βλάβες σε δίκτυα κοινής ωφέλειας. 
 Ελέγξτε για ζημιές τα κρίσιμα σημεία για την στατικότητα του Σχολικού συγκροτή-

ματος. 
 

4.9 Γενικές Οδηγίες 
 
Φροντίστε να ενημερώνεστε διαρκώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση για την εξέ-

λιξη των καιρικών φαινομένων. Οι επίσημες πηγές ενημέρωσης είναι η Εθνική Μετεωρολογική 
Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε εναλλακτικά: Αστυνομία 100, Πυροσβεστικό Σώμα 199, 
ΕΚΑΒ 166, τον (δωρεάν) Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. 

Μόλις περάσει η κακοκαιρίαπαρακολουθείτε συνεχώς από το ραδιόφωνο και την τηλεό-
ραση τις επίσημες προειδοποιήσεις ή συμβουλές. 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
 
Οι διάφορες ανέσεις και ευκολίες, οι οποίες θεωρούνται αυτονόητες στα πλαίσια του σύγχρονου 

πολιτισμού, οφείλονται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και είναι το αποτέλεσμα των σχετικών 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές συνεπάγονται ταυτόχρονα και την δημι-
ουργία αντιστοίχων νέων κινδύνων για τον πληθυσμό και το περιβάλλον. Σε εθνικό επίπεδο, αλλά 
και διεθνώς, έχουν θεσπιστεί και συνεχώς αναπροσαρμόζονται κανονισμοί και τεχνικές προδια-
γραφές, που στοχεύουν κατ' αρχήν στην πρόληψη, δηλαδή στην αποφυγή των συμβάντων (ατυ-
χημάτων), αλλά και στην μείωση των επιπτώσεών τους στον πληθυσμό αλλά και στο περιβάλλον. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι κανονισμοί, καθώς και τα βελτιωμένα συστήματα διοίκησης, έ-
χουν σαν αποτέλεσμα την μείωση του αριθμού των συμβάντων, αλλά δεν εξασφαλίζουν ότι δεν 
θα συμβούν ατυχήματα. 

Οι τεχνολογικές καταστροφές οφείλονται συνήθως σε τεχνολογικούς κινδύνους, οι οποίοι 
δεν αντιμετωπίζονται κατ΄ αρχήν με τον πρέποντα τρόπο ή σε τεχνολογικά συμβάντα (ατυχήματα) 
τα οποία προκαλούνται από ανθρώπινα λάθη, αστοχίες εξοπλισμού, οργανωτικές ή διοικητικές 
δυσλειτουργίες, κλπ. και ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Μπορούν όμως να είναι και το αποτέλεσμα 
είτε άλλων φυσικών καταστροφών (σεισμών, κεραυνών, ισχυρών βροχοπτώσεων κ.λπ.) είτε σκό-
πιμων ανθρώπινων ενεργειών. 

 

5.1 Οδηγίες αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων 
Αν το Σχολείο ή το Σχολικό συγκρότημα βρίσκεται σε περιοχή στην οποία υπάρχουν τεχνο-

λογικοί κίνδυνοι οι επιλογές είναι δύο: είτε να παραμείνετε/να καταφύγετε σε κλειστό χώρο είτε 
να εκκενώσετε το χώρο. Οι αρμόδιες Αρχές θα αποφασίσουν την καλύτερη λύση. 
Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό: 
 Να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα δοθούν από τις αρμόδιες Αρχές. 
 Να μελετήσετε, να εξοικειωθείτε και να εφαρμόσετε τις παρακάτω γενικές οδηγίες μέχρι 

να σας δοθούν οι ειδικές οδηγίες κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος. 
  

• Προετοιμασία: 
Συγκεντρώστε στον ίδιο χώρο ή φροντίστε να είναι εύκολο να συγκεντρωθούν σε λίγο χρόνο: 

 Κολλητική μονωτική ταινία (χαρτοταινία). 
 Ψαλίδια. 
 Πλαστικά φύλλα (κομμένα στις κατάλληλες διαστάσεις) και πλαστικές σακούλες 

σκουπιδιών. 
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 Πετσέτες και πανάκια. 
 Ραδιόφωνο με μπαταρίες (οι μπαταρίες να μην είναι μέσα στο ραδιόφωνο αλλά να 

βρίσκονται δίπλα, αλλιώς ελέγχετέ τις συχνά). 
 Φακός με μπαταρίες (οι μπαταρίες να μην είναι μέσα στο φακό αλλά να βρίσκονται 

δίπλα, αλλιώς ελέγχετέ τις συχνά). 
 Επιπλέον καινούργιες μπαταρίες. 
 Εμφιαλωμένο νερό σε μικρές ποσότητες. 

Συσκευασμένη τροφή σε μικρές ποσότητες. 
 Σαπούνι. 
 Βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών. 

• Κατά τη διάρκεια του ατυχήματος: 
Παραμείνετε ή καταφύγετε σε κλειστό χώρο 

 Σκοπός είναι να διαφυλάξετε την υγεία σας από επικίνδυνες χημικές ουσίες που 
μπορεί να εισέλθουν στο Σχολείο, από πιθανές εκρήξεις (πρωτογενή και δευτερο-
γενή θραύσματα) και από τη θερμική ακτινοβολία. 

 Ασφαλίστε ερμητικά με χαρτοταινία και πλαστικά φύλλα όλα τα συστήματα θέρ-
μανσης και τις εισόδους απαγωγών και συστημάτων εξαερισμού, τις πόρτες και τα 
παράθυρα. 

 Μην χρησιμοποιήσετε φιάλες υγραερίου. 
 Μην πλησιάζετε σε παράθυρα για οποιοδήποτε λόγο. 
 Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το τηλέφωνο (κινητό ή σταθερό). 
 Αν παρ’ όλες τις ενέργειές σας, τα επικίνδυνα αέρια εισέλθουν στο κτίριο, διπλώ-

στε αρκετές φορές μία πετσέτα ή ένα πανί, καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας και 
πάρτε ελαφρές αναπνοές. 

Αν ζητηθεί από τις Αρχές να εκκενώσετε την περιοχή 
 Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. 
 Ακολουθείστε τις οδούς διαφυγής που θα σας υποδειχθούν. 
 Έχετε το ραδιόφωνο ανοικτό ώστε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και να ε-

φαρμόζετε τις οδηγίες των Αρχών. 
Αν βρίσκεστε έξω από το κτίριο και κοντά στο χώρο του ατυχήματος: 

 Διατηρείστε την ψυχραιμία σας και προσπαθήστε να προφυλάξετε καταρχήν τον 
εαυτό σας. 

 Προσφέρετε βοήθεια σε όποιους τη χρειάζονται μόνο εάν γνωρίζετε πώς πρέπει να 
ενεργήσετε. 

 Απομακρυνθείτε από το χώρο του ατυχήματος το συντομότερο δυνατόν. 
 Μην περπατάτε και μην αγγίζετε άσκοπα εκεί που βρίσκεται η ουσία που έχει δι-

αρρεύσει. 
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 Μην καπνίζετε. 
 Καλύψτε το σώμα σας όσο το δυνατόν περισσότερο. 
 «Φιλτράρετε» τον αέρα που αναπνέετε από επικίνδυνα αέρια, σκόνη ή σταγονίδια 

καλύπτοντας με μία διπλωμένη πετσέτα ή πανί το στόμα και τη μύτη σας και παίρ-
νετε ελαφρές αναπνοές. 

 
Αν εκτεθείτε σε χημική ουσία: 

 Καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια 
 Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
 ΕΚΑΒ: 166 

 
 Γενικές οδηγίες που να καλύπτουν κάθε περίπτωση έκθεσης σε μία επικίνδυνη ουσία 

(δηλητηρίαση, χημικό έγκαυμα) δεν είναι δυνατόν να δοθούν. Αν όμως προβείτε σε ορισμένες 
κατάλληλες ενέργειες μειώνετε την πιθανότητα της μόλυνσης και τις επιπτώσεις της. 

Αν μία επικίνδυνη ουσία έρθει σε επαφή με τα μάτια σας ενεργείστε ΑΜΕΣΩΣ. Οποιαδή-
ποτε καθυστέρηση αυξάνει την πιθανότητα σοβαρής βλάβης. Εκτός κι αν ενημερωθείτε ότι δεν 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε νερό για τη συγκεκριμένη χημική ουσία, κάντε τα εξής: 

 Ξεπλύνετε τα χέρια σας γρήγορα.  
 Αν φοράτε φακούς επαφής, αφαιρέστε τους. 
 Ξεπλύνετε κάθε μάτι ξεχωριστά χωρίς ιδιαίτερη πίεση με καθαρό χλιαρό νερό και 

με κατεύθυνση από την μύτη προς τα έξω για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συνεχίστε τη 
διαδικασία έως ότου να μην αισθάνεστε ενόχληση. 

 Ζητείστε ιατρική βοήθεια. 
 

Αν βάσιμα νομίζετε ότι έχετε εκτεθεί σε επικίνδυνη ουσία: 
 Βγάλτε αμέσως όποια ρούχα θεωρείτε ότι έχουν μολυνθεί. 
 Γδυθείτε με τέτοιο τρόπο ώστε τα ρούχα να μην έρθουν σε επαφή με το πρόσωπό σας. 

Διαφορετικά σκίστε ή κόψτε τα με ψαλίδι. 
 Βάλτε τα σε πλαστικές σακούλες ή σε δοχείο και κλείστε το καλά. 
 Πλυθείτε προσεκτικά με νερό. 
 Περιμένετε ιατρική βοήθεια.  
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Χ.Β.Ρ.Π. (Χημικά, Βιολογικά, Ραδιενεργά, Πυρηνικά) συμ-
βάντα 

 
Η προσπάθεια πρόκλησης επιδημιών, η προσθήκη μολυσματικών, ρυπογόνων παραγό-

ντων στο σύστημα ύδρευσης και η χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών με τελικό σκοπό την επι-
κράτηση κατά του αντιπάλου σε πολεμικές συρράξεις είναι καταγεγραμμένη από αρχαιοτάτων 
χρόνων. Τον περασμένο αιώνα η μεγάλη ανάπτυξη των χημικών, βιολογικών και πυρηνικών ό-
πλων οδήγησε στην περιστασιακή χρήση τους κατά τον πρώτο και δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 
και άλλες περιφερειακές συρράξεις. Καταγράφηκαν επίσης ατυχήματα σε εγκαταστάσεις παρα-
γωγής Χ.Β.Ρ.Π. όπλων. Τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφηκαν περιστατικά χρήσης ή προετοιμα-
σίες για πραγματοποίηση επιθέσεων με ΧΒΡ παράγοντες από τρομοκρατικές οργανώσεις και ε-
κτός πλαισίου πολεμικών συρράξεων. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 
2001 στις ΗΠΑ και τα περιστατικά με την αποστολή επιστολών με σκόνη άνθρακα, το θέμα της 
χρήσης Χ.Β.Ρ.Π. παραγόντων κατά του πληθυσμού βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας.  

Στη χώρα μας και στην Ε.Ε. η πλευρά της διαχείρισης των συνεπειών Χ.Β.Ρ.Π. περιστατι-
κών έχει ενταχθεί στο αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τις φυσικές και τις τεχνολο-
γικές καταστροφές (Νόμος 3013/2002). Ένα συμβάν κατά το οποίο ένας Χημικός παράγων ή μία 
βιομηχανική χημική ουσία χρησιμοποιείται σαν τρομοκρατικό όπλο ονομάζεται Χημικό Περιστα-
τικό. Αντίστοιχα ονομάζεται Βιολογικό/Ραδιολογικό περιστατικό το συμβάν κατά το οποίο ένας 
βιολογικός/ραδιολογικός παράγων χρησιμοποιείται σαν τρομοκρατικό όπλο. 

• Προετοιμασία: 

 Η αντιμετώπιση ενός Χ.Β.Ρ.Π. περιστατικού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (είδος, 
ποσότητα και καθαρότητα Χ.Β.Ρ.Π. παράγοντα, μέθοδος διασποράς, χώρος, μετεωρολογικές συν-
θήκες, κλπ.). Επομένως δεν είναι η ίδια για κάθε περίπτωση. 

Παρόλα αυτά οι βασικές ενδεδειγμένες ενέργειες συνοψίζονται στα εξής: 
 Μειώστε το χρόνο παραμονής στο επικίνδυνο περιβάλλον και επομένως της έκθεσης 

στον Χ.Β.Ρ.Π. παράγοντα. 
 Απομακρύνετε το Χ.Β.Ρ.Π. παράγοντα από το σώμα σας. 
 Απομακρυνθείτε από το χώρο του περιστατικού και παραμείνετε σε ασφαλή χώρο. 
 Εφαρμόστε τις οδηγίες των αρμοδίων Αρχών και συνεργαστείτε με το προσωπικό τους. 
 Στη συνέχεια παρατίθενται οι γενικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε έως ότου 

σας δοθούν ειδικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές. Επιπλέον, συμβουλευτείτε και τις 
οδηγίες για τα τεχνολογικά ατυχήματα. 

 Κατά τη διάρκεια του ατυχήματος: 

• Αν βρεθείτε σε χώρο όπου είναι αντιληπτή η απελευθέρωση Χ.Β.Ρ.Π. παράγοντα: 
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 Διατηρείστε την ψυχραιμία σας και μην πανικοβάλλεστε. 
 Αν το περιστατικό συμβεί σε ανοικτό χώρο απομακρυνθείτε από την περιοχή πεζή χω-

ρίς να αγγίξετε τίποτε. Μην απομακρυνθείτε πάρα πολύ και μην χρησιμοποιήσετε δη-
μόσια ή ιδιωτικά μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικό, μετρό, ταξί, αυτοκί-
νητα, μηχανάκια). Κάτι τέτοιο ίσως προκαλέσει διασπορά του επικίνδυνου παράγοντα 
στα μέσα μεταφοράς και τον υπόλοιπο πληθυσμό. Η εξάπλωση του προβλήματος θα 
δυσχεράνει και την προσφορά βοήθειας προς εσάς. 

 Αν το περιστατικό συμβεί σε κλειστό χώρο, κλείστε τα επιμέρους συστήματα εξαερι-
σμού και το κεντρικό, βγείτε από το κτίριο και περιμένετε τις Αρχές. 

 Προφυλαχθείτε μπαίνοντας στο πλησιέστερο κτίριο που δεν έχει υποστεί ζημιές. Σε πε-
ρίπτωση έκρηξης σε ανοιχτό χώρο αν παραμείνετε ή καταφύγετε σε κλειστό χώρο μει-
ώνεται η έκθεσή σας σε Χ.Β.Ρ.Π. παράγοντες. 

 Αφού βρεθείτε σε «ασφαλή» χώρο βγάλτε τα ρούχα σας το συντομότερο δυνατόν. 
Προσέξτε να μην εκθέσετε περισσότερο στους Χ.Β.Ρ.Π. παράγοντες τα ευαίσθητα ση-
μεία και τις περιοχές εισόδου του οργανισμού σας (μάτια, μύτη και στόμα). Πλυθείτε 
με άφθονο νερό μόνοι σας ή καλύτερα ανά δύο ώστε να είναι δυνατός ο καλύτερος κα-
θαρισμός στα δύσκολα σημεία και μέρη του σώματος (πίσω από τα αυτιά, μάτια, μα-
σχάλες κλπ.). Τοποθετείστε τα ρούχα σε πλαστική σακούλα που κλείνει καλά. 

 Αν δεν είναι εφικτό να βγάλετε όσα ρούχα είναι δυνατόν (και αν το επιτρέπουν οι και-
ρικές συνθήκες) περιμένετε τις δυνάμεις που θα αναλάβουν το έργο της απολύμαν-
σης/απορρύπανσής σας. Να είστε προετοιμασμένοι ότι θα πρέπει να βγάλετε ή να σας 
βγάλουν τα ρούχα (μερικά από αυτά σκίζοντας τα ή κόβοντάς τα με ψαλίδι). Θα χρεια-
στεί να στέκεστε χωρίς ρούχα μπροστά σε άγνωστους και γνωστούς ανθρώπους. Είναι 
απαραίτητο για την καλύτερη δυνατή προστασία της υγείας σας. 

 Συνεργαστείτε με το προσωπικό των υπηρεσιών που έχουν ως αποστολή την αντιμετώ-
πιση του συμβάντος για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (τη δική σας υγεία). Ακολου-
θείστε πιστά τις οδηγίες που σας δίνουν και μην διαφωνείτε. 

 Μην παραξενευτείτε αν δείτε το προσωπικό των υπηρεσιακών δυνάμεων να φορά 
προστατευτικό εξοπλισμό που εσείς βέβαια δεν έχετε. Η προστασία τους είναι απαραί-
τητη για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη προσφορά βοήθειας σε εσάς. 

 Μην ξεχνάτε να αναφέρετε στις Αρχές οτιδήποτε παρατηρείτε. 
  

• Αν εκτεθείτε σε κάποιο Χ.Β. παράγοντα χωρίς να το γνωρίζετε: 
 

 Ίσως εμφανίσετε συμπτώματα που μοιάζουν με ίωση ή κρυολόγημα δηλ. πυρετό, βήχα, 
κοιλιακούς ή μυϊκούς πόνους κλπ. (π.χ. βιολογικό παράγοντα) ή συμπτώματα έκθεσης 
σε τοξική χημική ουσία (π.χ. «μουστάρδα», φυτοφάρμακο). 
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 Παρακολουθείστε προσεκτικά την ενημέρωση (αν έχει γίνει) από τις αρμόδιες Αρχές 
και δείτε αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις ανακοινώσεις. Δι-
αφορετικά ενημερώστε τις Αρχές. 

 Επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον ιατρό σας ή με ιατρικές υπηρεσίες και μην παρου-
σιάζεστε σε χώρο παροχής ιατρικής φροντίδας (νοσοκομείο, ιατρείο) χωρίς προηγου-
μένως να έχετε ενημερώσει. 

 
 

Σχετικές Εγκύκλιοι – Έγγραφα 
 

 
 

• ΈγγραφοΠΑΜ/ΠΣΕΑ/ΥΠΔΒΜΘ,180/18-11-2008:«ΟργάνωσηΠολιτικήςΆμυνας Σχολικών 
Μονάδων» 

 
 

• Έγγραφο   ΠΑΜ/ΠΣΕΑ/ΥΠΔΒΜΘ,   137/17-3-2011:   «Υπενθύμιση   εφαρμογής 
μέτρωνοργάνωσης της πολιτικήςπροστασίαςόλωντων εν γένειεκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» 

 
• Ιστοσελίδα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:  www.civilprotection.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ: Πίνακαςεκπαιδευτικούκαιδιοικητικού-
προσωπικού τουσχολείου 

 

7.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

α/α Ονοματεπώνυμο (Κλάδος) Έλαβε Γνώση 

1 ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΕ14.04)   

2 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΕ03)   

3 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (ΠΕ06)   

4 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΕ02)   

5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΠΕ13)   

6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΠΕ14.04)   

7 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ (ΠΕ19)   

8 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΕ14.01)   

α/α Ονοματεπώνυμο (Κλάδος) Έλαβε Γνώση 

9       ΒΑΣΙΛΑ ΣΤΕΛΛΑ (ΠΕ19)  

[67] 
 



10  ΒΙΔΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΠΕ18.02)  

11 ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΠΕ19)  

12 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΕ 18.13 )  

13 ΓΛΥΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΠΕ  14.04 )  

14 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΕ02)  

15 ΔΡΟΥΖΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΕ03)   

16 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΕ14.02)   

17 ΚΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕ04.01)   

18 
 

      ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΠΕ18.30)  

19 
 
     ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΕ 03)  

20 
 
    ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΕ19)     

21 
 

    ΛΑΜΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΕ06)   

α/α Ονοματεπώνυμο (Κλάδος) Έλαβε Γνώση 

22 ΛΥΜΑΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΠΕ 19)  
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23 ΜΑΜΙΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ (ΠΕ02)  

24 ΜΗΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΠΕ18.10)  

25 ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΠΕ 18.30)    

26 ΜΠΟΥΤΣΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΕ11)   

27 ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΕ01)   

28 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΕ04.01)  

29 ΠΡΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΕ03)   

30 ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΠΕ09)  

31 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΠΕ03)   

32 ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΠΕ02)   

33 ΣΦΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΕ19)   

34 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (ΠΕ17.02)   

α/α Ονοματεπώνυμο (Κλάδος) Έλαβε Γνώση 

35 ΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΠΕ14.04)   
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36 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΠΕ09)   

37 ΤΣΩΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕ18.35)  

38 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΘΗΝΑ (ΠΕ06)   

39 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΠΕ18.36)  

7.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
 

α/α Ονοματεπώνυμο (Κλάδος) Έλαβε Γνώση 

1 ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ   

2   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πίνακας Ομάδων Εργασίας 
 

1. 

Γενικός Υπεύθυνος  

α. ΔιευθύντριατουΣχολείου: Βυθοπούλου Ελένη 
β.Υποδιευθυντές:Διαμαντοπούλου Άννα καιΙακωβίδου Μαρία  

2. 

Ομάδα σύνταξης του Σχεδίου 

α.  ΔιευθύντριατουΣχολείου 
β.Υποδιευθυντές 
γ.ΠρουσαλίδηςΓεώργιος  
δ.Σύλλογος Διδασκόντων 
 

3. 

Ομάδα  ελέγχου παρουσίας και καταγραφής παρόντων μαθητών στον χώρο 
καταφυγής 
Επικεφαλής:Διαμαντοπούλου Άννα(αναπληρωματικός: Λάμαρη Αναστασία) 
Μέλη: 
Α΄ ΤΑΞΗ: Αβραμίδου Αναστασία, Χαραλάμπους Αθηνά και οι διδάσκοντες εκ-
παιδευτικοί των τμημάτων της Α΄ τάξης. 
Β΄ ΤΑΞΗ: ΜαμίτσηΚυριακούλα, ΣταυρουλιδάκηΕλισσάβετκαι οι διδάσκοντες 
εκπαιδευτικοί των τμημάτων της Β΄ τάξης. 

Γ΄ ΤΑΞΗ:Γλυνού Βαρβάρα,Σαρηγιάννη Γεωργία και οι διδάσκοντες εκ-
παιδευτικοί των τμημάτων της Γ΄ τάξης. 
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4. 

Ομάδα Ασφάλειας- Ελέγχου Προσέγγισης μαθητών σε επικίνδυνα σημεία 

α. Δρούζια ΑικατερίνηκαιΣιδηροπούλου Κυριακή (χώρος εκατέρωθεν κυλικεί-
ου) 

β.Οικονόμου ΓεώργιοςκαιΚολοβού Αφροδίτη(χώρος μεταξύ του κτιρίου των 
γραφείων και του πεζοδρομίου της οδού Πτολεμαΐδος) 

γ. Τάκη Χριστίνακαι Τριανταφυλλοπούλου Χριστίνα(χώρος μπροστά από το 
κτίριο των γραφείων (νότια πλευρά του) και διαδρόμου μεταξύ κτιρίων 5ου 
Ε.Κ και ΕΠΑΛ) 

5. 

Ομάδα ΠαροχήςΠρώτων Βοηθειών 
Επικεφαλής:  Αρχοντάκη Δέσποινα 
Αναπληρωτής Επικεφαλής:Θεοδώρου Παναγιώτης (σε συνεργασία με το 5ο 
Ε.Κ.)  
α.Καραγιαννίδης Γεώργιος 
β.Χρήστου Σωτηρία(σε συνεργασία με το 5ο ΕΚ) 
γ.Χωριανόπουλος Νικόλαος(σε συνεργασία με το 5ο ΕΚ) 
δ.Μηνά Πολυξένη (υπεύθυνη για την μετακίνηση του Υγειονομικού Υλικού) 
ε.Κεσέογλου Ελένη (σε συνεργασία με το 5ο ΕΚ) 
στ.Μπουτσορής Βασίλειος (υπεύθυνος για την μετακίνηση Ιατρικών συσκευών) 
ζ.Βουρδέρη Αγγελική(σε συνεργασία με το 5ο ΕΚ) 
η. Κατσιρντάκη Μαρία(σε συνεργασία με το 5ο ΕΚ) 

 

Σε περίπτωση απουσίας του επικεφαλής αναπληρώνεται  από  τα μέλη που αναφέρο-
νται  κατά σειρά στην παραπάνω λίστα. 
 

6. 

Ομάδα Αναζήτησης ατόμων που δεν έχουν παρουσιαστεί στο χώρο καταφυ-
γής: 

α. Τσώλος Αθανάσιος(επικεφαλής) 
β. Ντόκος Γεώργιος 
γ. Αναγνωστοπούλου Κυριακή 
δ. Αντωνιάδης Πολύκαρπος 
ε.Βιδάλη Χρυσούλα 
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7. 

Ομάδα Πυρασφάλειας 

1. Κασίδης Αθανάσιος (επικεφαλής) 
2. Σφέτσας Ιωάννης (αναπληρωτής επικεφαλής) 
3. Κουντούρης Ιωάννης 
4. Βιτωράτος Σάββας 
5. Δημόπουλος Βασίλειος 
6. Σωτηριάδου Μαρίνα 
7. Δρούζια Αικατερίνη 
 

 
 

8. 

ΟμάδαΕλέγχου Δικτύων-Αποκατάστασης Βλαβών 

α.Κουτσουμάρης Θεόδωροςκαι Σωτηριάδου Μαρίνα(διακοπή δικτύου ΕΥΔΑΠ και 
λειτουργίας καλοριφέρ) 

β. Βασίλα Στέλλακαι Ζαχαράκης Γεώργιος (συνεργασία με το 5οΕ.Κ. αρμόδιοι για 
την διακοπή δικτύου ΔΕΗ) 

9. 

Ομάδα ΦύλαξηςτωνΑρχείωντουΣχολείου 

α.Ιακωβίδου Μαρία 
β.Κουτσουμάρης Θεόδωρος 
γ.Τσώλος Αθανάσιος 
δ. Βιδάλη Χρυσούλα 
δ.Μουταφίδου Ελένη (διοικητικό προσωπικό) 

10. 

Ομάδα  Επικοινωνίας με τον Δήμο Αχαρνών και την Διεύθυνση Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής μετά το πέρας του σεισμού 

α. Λάμαρη Αναστασία(Δ. Δ. Ε. Ανατ. Αττικής) 
β. Γιαννακοπούλου Μαρία(Δ. Δ. Ε. Ανατ. Αττικής) 
γ. Μυλωνά Μαριάνθη(Δήμος Αχαρνών) 
δ.Αναγνωστοπούλου Αγγελική(Δήμος Αχαρνών) 

11. 

Υποστήριξη ΑΜΕΑ 

α.Χρήστου Γεωργία 
β.Λυμαράκη Φωτεινή 
β.Μουταφίδου Ελένη (διοικητικό προσωπικό) 

Όλ  δ ό δ ό ό  λ ί  
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Υπεύθυνοι Επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς 

α. Διευθύντρια του Σχολείου 
β. Υποδιευθυντές 
 

13. 

Υπεύθυνοι Διάθεσης και συγκέντρωσης του υλικών 

α.Προυσαλίδης Γεώργιος 
β. Σφέτσας Ιωάννης 
γ. Μπουτσορής Βασίλειος 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  Χρήσιμα Τηλέφωνα 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112 
 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 199 
ΑΜΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΒΟΗΘΕΙΑ 166 
ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 100 
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 166 , 1434 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 2102420000 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 24 66 66 5 
210 24 04 60 2 - 3 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
210 24 15 301 – 2 
210 24 15 435 – 9 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
210 24 15 440 – 9 
210 24 15 435 – 9 

ΔΕΗ 11770 

ΕΥΔΑΠ 
1022 

210 24 07 211 

ΟΤΕ 
210 24 09 070 
210 24 69 599 

5ο ΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2445506 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 213 2064100,  
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213 2065000, 1539 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

213 2005122 
213 2005123 

210 6033050 έως 
52 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

210 3359 002-3 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210 3576003, -4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 210 3576035 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 210 3576010 
2103576020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 210-6450259  
210-6450204 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

210-6450624 
210-6450237 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Πρόγραμμα εκπαίδευσης Προσωπικού 

α) Ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται εκπαίδευση Α' Βοηθειών από ιατρό της 
Δ/νσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας ή άλλης υγειονομικής μονάδας. 

β) Κάθε ................... (εξάμηνο,χρόνο,κλπ.) γίνεται εκπαίδευση πυρασφάλειας από την Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία . 

Ο   αρχηγός   ΔΑΙ   είναι   υπεύθυνος   για   την   οργάνωση   των   εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Πίνακας Προβλεπόμενου Υλικού 
• Σειρήνα χειροκίνητη 
• Ηλεκτρικό κουδούνι 
• Φακός μπαταρίας 
• Σφυρίχτρες 
 

Ομάδας Πυρασφάλειας 
• Φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα ή ξηράς σκόνης(ανάλογα με τους χώ-

ρους) 
 

• Φτυάρια 
• Τσεκούρια ή λοστούς σιδερένιους 
• Σκαπάνια με κοντάρια 

 
 
 
 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Σύστημα Συναγερμού Δ.Α.Ι. 
 
Το σήμα του συναγερμού δίνεται από το Τμήμα ΠΣΕΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ανατο-

λικής Αττικής   μέσω  της  Β/βάθμιας Δ/νσης. Το σύνθημα του συναγερμού στο προσωπικό δίνεται 
από τον Αρχηγό, ο οποίος αμέσως οφείλει να ειδοποιήσει το Προσωπικό αναμένοντας να ηχή-
σουν οι σειρήνες του Δήμου. Η Θέση του Ιδρύματος είναι τέτοια που θα ακουσθούν οπωσδήποτε 
οι σειρήνες του Δήμου. 

 
Μέσα σήμανσης Συναγερμού. 
α) Με ηλεκτροκίνητη σειρήνα 
β) Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος με σφυρίχτρα. 
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