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1. Ειςαγωγι 

          Σο   39ο Δθμοτικό χολείο Περιςτερίου  χαρακτθρίηεται,   ςφμφωνα  με  τισ διατάξεισ 
του Ν.Δ. 17/1974 ωσ Δθμόςιο Ανεξάρτθτο Κδρυμα (ΔΑΙ),  ςε υλοποίθςθ τθσ αρικμ. 
107/1/158/174 οδθγίασ τθσ Δ/νςθσ ΠΕΑ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Σάξθσ 
υποχρεοφται να καταρτίςει Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ. ε εφαρμογι του εν λόγω 
χεδίου καταρτίηεται ο παρϊν Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ. Αποςτολι αυτοφ είναι 
θ προςταςία των εργαηομζνων και των φοιτοφντων   ςτο   χολείο   αυτό   
μακθτϊν/τριϊν, θ προςταςία του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ, του εξοπλιςμοφ και του 
αρχειακοφ υλικοφ, ςε περιπτϊςεισ εκδιλωςθσ εκτάκτων περιςτατικϊν. 

 

τθν κατεφκυνςθ αυτι, ςτθ ςχολικι μασ μονάδα για το παρόν ςχολικό ζτοσ κα υλοποιθκοφν 
τα ακόλουκα: 

             -     επικαιροποίθςθ του χεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του χολείου 
 

- διοργάνωςθ αςκιςεων ετοιμότθτασ για ςειςμό ι άλλο ζκτακτο περιςτατικό. 
 

 -  ενθμζρωςθ του προςωπικοφ, των μακθτϊν/τριϊν, των γονζων και κθδεμόνων   
κακϊσ και των αρμόδιων φορζων που καλοφνται να ςυνδράμουν ςτθν υλοποίθςθ του    
χεδίου. 

 
 
 
 
2 . φνταξθ  χεδίου  Ζκτακτθσ  Ανάγκθσ για 
ειςμό ι άλλο ζκτακτο περιςτατικό 
 
 

Σο παρόν χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του 3 9 ο υ  Δ η μ ο τ ι κ ο ύ  Σ χ ο λ ε ί ο υ  
Π ε ρ ι ς τ ε ρ ί ο υ , το οποίο ςτεγάηεται ςτο επί τθσ οδοφ Καρυάτιδοσ 95 κτίριο (όροφοι: 2), 
ςυντάχκθκε τον Οκτϊβριο του 2020 με ευκφνθ του Διευκυντι Μπζνου τυλιανοφ, από τθν 
ομάδα ςφνταξθσ του ςχεδίου ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του Ο.Α..Π., λοιπϊν 
αρμόδιων αρχϊν & φορζων και του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων,  και 
αφορά ςτθ ςχολικι περίοδο 2020-2021. 

 

Σο χζδιο αυτό κα επικαιροποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ αυτισ χρονιάσ οποτεδιποτε 
κρικεί απαραίτθτο. 
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2.1. Ενζργειεσ Πριν το ειςμό ι άλλο ζκτακτο περιςτατικό 

 

2.1.1. Γενικά Στοιχεία 

1. Σθν ευκφνθ ςφνταξθσ του παρόντοσ χεδίου και ςυντονιςμοφ των ενεργειϊν για τθν 
εφαρμογι του ζχει ο Διευκυντισ του χολείου, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια κα υποβάλει ςχετικι 
βεβαίωςθ ςφνταξθσ του ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ. Ο Διευκυντισ 
ορίηεται αυτοδίκαια ωσ Αρχθγόσ ΔΑΙ με Τπαρχθγό τον Τποδιευκυντι του 39ου Δ.. Περιςτερίου. 

  2.  Ο φλλογοσ των Εκπαιδευτικϊν είναι υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ του χεδίου 
και κυρίωσ για το μζροσ των ενεργειϊν που τουσ αναλογοφν, πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά 
από κάκε ςυμβάν ι άςκθςθ ετοιμότθτασ. 

  3.  Ο  φλλογοσ  των  Εκπαιδευτικϊν  ςυμμετζχει  ςτισ  δοκιμαςτικζσ  εφαρμογζσ  του 
  χεδίου και κάνει ςχετικζσ προτάςεισ για τθν επικαιροποίθςθ και τθ βελτίωςι του. 

  4. Ο φλλογοσ των Εκπαιδευτικϊν ενζκρινε μετά από πρόταςθ του Διευκυντι τθ ςφνκεςθ των ομάδων 
εργαςίασ που περιγράφονται ςτθν επόμενθ παράγραφο και οι οποίεσ κα μεριμνιςουν για τισ 
ενζργειεσ διαχείριςθσ κινδφνου ςτο χολείο μασ. 

 
 

 

2.1.2. Ανάθεςη Αρμοδιοτήτων ςτο Προςωπικό του Σχολείου 
 

Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό διοικθτικό προςωπικό του ςχολείου: 
 

 ενθμερϊνονται για το χζδιο και το μελετοφν ϊςτε να γνωρίηουν τα κακικοντά 
τουσ. 

 εκπαιδεφονται  και  εκπαιδεφουν  τουσ  μακθτζσ  ςχετικά  με  τισ  ενζργειεσ  που 
προβλζπονται  για  τθν  εφαρμογι  του  χεδίου  Ζκτακτθσ  Ανάγκθσ, ςυμμετζχοντασ ςτισ 
προβλεπόμενεσ αςκιςεισ ετοιμότθτασ. 

 μεριμνοφν για τθ βελτίωςθ του χεδίου κάνοντασ ςχετικζσ προτάςεισ. 

 

  

  Προςωπικό του  39ου Δ.  

α.  Διευκυντισ ( αρχθγόσ ΔΑΙ ):  Μπζνοσ τυλιανόσ 

β.  Τποδιευκυντισ( υπαρχθγόσ ΔΑΙ ): Λιβάσ Δθμιτριοσ 

γ.  Προςωπικό:  Εκπαιδευτικοί: (6 άντρεσ – 17 γυναίκεσ)  Μακθτζσ/τριεσ: 163 

                            Βοθκθτικό προςωπικό: (1 γυναίκα) – Κυλικείο: (1 γυναίκα) 
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1.   Γενικόσ Τπεφκυνοσ  
 

 Γενικόσ υπεφκυνοσ: 
 

Διευκυντισ 39ου Δ.. Περιςτερίου : Μπζνοσ τυλιανόσ με αναπλθρωτι τον Τποδιευκυντι 
του 39ου Δ.. Περιςτερίου: Λιβά Δθμιτριο. 
 

 Αρμοδιότθτεσ:  

-   Ευκφνθ εκπόνθςθσ του χεδίου. 

-   υντονιςμόσ όλων των ςχετικϊν ενεργειϊν. 

- Ευκφνθ για εκπαίδευςθ, προετοιμαςία & ςυντονιςμό του προςωπικοφ και των 
μακθτϊν. 

- Τποβολι ςχετικισ Βεβαίωςθσ ςφνταξθσ του χεδίου ςτθν οικεία Διεφκυνςθ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, μετά τθν ζγκριςι του από το εκπαιδευτικό 
προςωπικό κατά τθ διάρκεια τθσ ςχετικισ ςυνεδρίαςθσ. 

- Λιψθ  αποφάςεων  ςχετικά  με  τισ  ελλείψεισ  που  παρατθρικθκαν  κατά  τθ 
διάρκεια του ςχετικοφ ελζγχου από τθν Ομάδα φνταξθσ του χεδίου 
(περιςςότερα ςτθν επόμενθ παράγραφο), κακϊσ και τισ προτάςεισ των 
υπολοίπων Ομάδων Εργαςίασ. 

- Γνωςτοποίθςθ  ςτουσ  γονείσ  και  κθδεμόνεσ  των  μακθτϊν  ότι  μετά  από  ζνα 
ςυμβάν κα πρζπει να παραλάβουν τα παιδιά τουσ από το χϊρο καταφυγισ του 
ςχολείου, εάν αποφαςιςτεί από τουσ αρμοδίουσ φορείσ θ διακοπι τθσ 
λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων. 

 

 

2.   Ομάδα φνταξθσ του χεδίου 
 

        Μζλθ:  
 

α.  Διευκυντισ 39ου Δ.. Περιςτερίου( αρχθγόσ ΔΑΙ ) 
β.  Τποδιευκυντισ 39ου Δ.. (υπαρχθγόσ ΔΑΙ) 
γ.  φλλογοσ Διδαςκόντων 39ου Δ.. Περιςτερίου 

 
 

 Αρμοδιότθτεσ:  
 

-     Εκπόνθςθ του χεδίου. 

-   Διενζργεια  τακτικοφ  ελζγχου  των  χϊρων  του  κτιρίου  κατά  τθ  διάρκεια     τθσ 
ςχολικισ χρονιάσ και καταγραφι των ελλείψεων που παρατθροφνται ςχετικά  με τθν τιρθςθ 
βαςικϊν προχποκζςεων για τθν εφαρμογι του χεδίου όπωσ: 

-     Ανάρτθςθ του χεδίου ςτισ αίκουςεσ, ςτουσ διαδρόμουσ, ςτο χϊρο ειςόδου  

      του ςχολείου κ.λπ. 

-     Επιςιμανςθ των οδϊν διαφυγισ και των εξόδων του κτιρίου. 

-    Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτισ οδοφσ διαφυγισ και τισ εξόδουσ του κτιρίου. 

-  Προμικεια   απαραίτθτων   εφοδίων   όπωσ:   ραδιόφωνο   με   μπαταρίεσ,            
τθλεβόασ, βαςικά είδθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, κ.λπ. 

-   Επιςιμανςθ και άρςθ των επικινδυνοτιτων ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου. 

-   Επιλογι του χϊρου καταφυγισ των μακθτϊν. 
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-    Ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και γονζων – κθδεμόνων. 

- Επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων επικοινωνίασ των γονζων και κθδεμόνων των   
μακθτϊν. Δθμιουργία ςχετικϊν καταλόγων και τοποκζτθςι τουσ ςε κάκε αίκουςα. 

-    Μζριμνα για απρόςκοπτθ και ταχεία πρόςβαςθ ςτουσ κεντρικοφσ διακόπτεσ 

θλεκτροδότθςθσ, καυςτιρα κζρμανςθσ και παροχισ νεροφ. 

-   υνεχισ  ενθμζρωςθ  για  τισ  επικαιροποιθμζνεσ  ενζργειεσ  προςταςίασ από τον  
Ο.Α..Π. και τθν Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ. 

 

3.    Ομάδα Αςφάλειασ- Ελζγχου Προςζγγιςθσ μακθτϊν ςε επικίνδυνα ςθμεία 

         Μζλθ:  

 

                α. Ηορμπά Αντιγόνθ 

                β. Ηαβραδινοφ Διμθτρα 

                γ. Λουκοποφλου Ανκοφλα 

                δ. Κρθτικοφ οφία 

               ε.  Μποφνταλθ Ελζνθ 

                 

 Αρμοδιότθτεσ:  

-  Περιοριςμόσ  των  μακθτϊν  ςτο  χϊρο  που  ζχει  οριςτεί  ωσ  αςφαλισ  χϊροσ 
καταφυγισ. 

 

-  Αποτροπι  τθσ  προςζγγιςθσ  των  μακθτϊν  ςε  επικίνδυνα  ςθμεία  (προςόψεισ 
κτιρίων, ςτφλουσ, θλεκτροφόρα καλϊδια κ.λπ.). 

 
 

4.   Ομάδα Παροχισ Πρϊτων Βοθκειϊν 
Μζλθ:  

 

 α. Πλατισ Νικόλαοσ 
              β. Λουκοποφλου Αναςταςία 

γ. Μπζνοσ  τυλιανόσ 
δ. Χαρτηαβάλου Αγγελικι 

 

Θ  Ομάδα  αυτι  ςυγκροτείται  από  τουσ  κακθγθτζσ  Φυςικισ  Αγωγισ κακϊσ και  
εκπαιδευτικοφσ που ζχουν επιμορφωκεί ςχετικά.  

 

Αρμοδιότθτεσ:  

- Ενθμζρωςθ ςχετικά με το χϊρο αποκικευςθσ του φαρμακευτικοφ υλικοφ τθσ 
ςχολικισ μονάδασ. 

- Μζριμνα για τθν πλθρότθτα του φαρμακευτικοφ υλικοφ και ενθμζρωςθ του 
Διευκυντι για τθν ανάγκθ προμικειασ απαραίτθτων υλικϊν. 

  

- Ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ Ομάδασ, κατά προτεραιότθτα, για κζματα παροχισ 
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πρϊτων βοθκειϊν. 

 

- Μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ των ιδίων και των ςυναδζλφων τουσ ςε κζματα 
παροχισ πρϊτων βοθκειϊν (με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Διευκυντι), ςυν- 
διοργανϊνοντασ θμερίδεσ ι ςεμινάρια με τον αρμόδιο φορζα τθσ Πολιτείασ για 
ςχετικά κζματα. 

 

- Παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςε μακθτζσ ι μζλθ του προςωπικοφ του ςχολείου ςε 
περίπτωςθ τραυματιςμοφ τουσ. 

 
 5. Ομάδα Πυραςφάλειασ 

Μζλθ:  
 

α. Λιβάσ Δθμιτριοσ 
β. Νάςτου Θεοδϊρα 

              γ. Νιανιόγλου Γεωργία 
              δ. Καλικαντισ Παναγιϊτθσ 
 

Θ Ομάδα Πυραςφάλειασ είναι επιφορτιςμζνθ να μεριμνά, να οργανϊνει το ςφςτθμα 
πυρόςβεςθσ και να καταςτζλλει τθν εκδιλωςθ πυρκαγιάσ ςτο αρχικό τθσ ςτάδιο εφόςον 
πρϊτα εκκενωκεί το κτίριο ι παράλλθλα τθσ εκκζνωςθσ αν οι ςυνκικεσ το επιτρζπουν. 

Αρμοδιότθτεσ:  
 

- Ενθμζρωςθ ςχετικά με τα μζςα πυρόςβεςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 
 

- Ειςιγθςθ προμικειασ   των   απαραίτθτων   μζςων   πυρόςβεςθσ   και   μζριμνα   
για   τθν τοποκζτθςι τουσ ςτο ςχολικό κτίριο. 

 

- Σακτικόσ ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ των πυροςβεςτικϊν μζςων και του καυςτιρα 
τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ. 

 

- Γνϊςθ τθσ χριςθσ των μζςων πυρόςβεςθσ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
 

- Μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ των ιδίων και των ςυναδζλφων τουσ ςε κζματα 
πυρόςβεςθσ  ςυν-διοργανϊνοντασ  θμερίδεσ  με  τον  αρμόδιο  φορζα  τθσ 
Πολιτείασ κακϊσ και εκπαίδευςι τουσ ςτθ χριςθ των πυροςβεςτικϊν μζςων, 
μζςω πρακτικισ εφαρμογισ. 

Προτείνεται: 

-τουσ χϊρουσ εκπαίδευςθσ (αίκουςεσ, διαδρόμουσ, κλπ. ) κάκε 15 μ. και ζνασ 
πυροςβεςτιρασ ξθράσ ςκόνθσ 6 kg 

-τουσ χϊρουσ των εργαςτθρίων και των γυμναςτθρίων ζνασ πυροςβεςτιρασ 12 kg 
ξθράσ ςκόνθσ. 

-το χϊρο του λεβθτοςταςίου ζνασ πυροςβεςτιρασ οροφισ 12 kg ξθράσ ςκόνθσ πάνω 
από τον καυςτιρα και ζνασ πυροςβεςτιρασ διοξειδίου άνκρακα 6 kg ςτθν είςοδο του 
λεβθτοςταςίου. 
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6.   Ομάδα Ελζγχου Δικτφων-Αποκατάςταςθσ Βλαβϊν 
 
  Μζλθ:  

α. Μπζνοσ τυλιανόσ 
β. Λιβάσ Δθμιτριοσ 
γ. Ρίηοσ Ιωάννθσ 
δ. Καλικαντισ Παναγιϊτθσ 

 

 Αρμοδιότθτεσ:  

- Γνϊςθ  τθσ  κζςθσ  των  κεντρικϊν  διακοπτϊν  θλεκτροδότθςθσ  και  φδρευςθσ, 
κακϊσ και πϊσ κα γίνει θ διακοπι ςτθν θλεκτροδότθςθ και ςτθν υδροδότθςθ 
του χολείου με αςφάλεια. 

 

- φνταξθ προτάςεων προσ το Διευκυντι ϊςτε να γίνει προμικεια  κατάλλθλου 
εξοπλιςμοφ μόνωςθσ (εάν δεν υπάρχει ιδθ): μονωτικά γάντια και μπότεσ, κ.ά 

 
 
7. Ομάδα  Αναηιτθςθσ  Ατόμων  που  δεν  ζχουν  παρουςιαςτεί  ςτο  χϊρο 

καταφυγισ 
 
 Μ ζ λθ:  

α. Γεωργαντι Ελευκερία  
β.Αδαμοποφλου Γεωργία   
γ. Καροποφλου Μαρία 
δ. Λουκοποφλου Α:νκοφλα 
ε. Σςάκοσ Χριςτοσ 
 

Αρμοδιότθτεσ:  

- Αναηιτθςθ των κατόψεων του ςχολείου και ενθμζρωςθ για όλουσ τουσ χϊρουσ 
του ςχολικοφ κτιρίου. 

 

 Διενζργεια  ςχετικοφ  ελζγχου  για  να  αποκτιςει  θ  Ομάδα  πλιρθ  γνϊςθ  των 
επιμζρουσ χϊρων ϊςτε να είναι αποτελεςματικι ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί. 

 

 

8.   Ομάδα Φφλαξθσ των Αρχείων των ςχολικϊν μονάδων 
 

 Μζλθ:  
α. ταςινοφ Λαμπρινι  
β. Ρίηοσ Ιωάννθσ 
γ. Χαλάτςθ Ακθνά 
 

 

 Αρμοδιότθτεσ:  

- Γνϊςθ  του  χϊρου  φφλαξθσ  και  των  περιεχομζνων  ειδϊν  του  αρχείου  τθσ 
ςχολικισ μονάδασ. 

 

- Ενθμζρωςθ   για   τα   ςτοιχεία   που   εμπεριζχονται   ςτουσ   υπολογιςτζσ   τθσ 
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γραμματείασ του ςχολείου, κακϊσ και για τα μζςα αποκικευςθσ των εφεδρικϊν 
αντιγράφων τθσ βάςθσ δεδομζνων. 

 

-    Επεξεργαςία ςτοιχείων και κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ που κα ακολουκθκεί, 
εάν χρειαςτεί, για τθν αςφαλι μεταφορά του αρχείου. 

 
 
 

9.   Τπεφκυνοι Επικοινωνίασ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ 
 

 Μζλθ:  
 

α. Διευκυντισ του 39ου Δ.. Περιςτερίου 
β. Τποδιευκυντισ 39ου Δ.. Περιςτερίου 
 

 
 Αρμοδιότθτεσ:  

-  Καταγραφι  των  τθλεφϊνων  των  εμπλεκομζνων  φορζων  –  υπθρεςιϊν  ςτθ 
διαχείριςθ τθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ϊςτε να είναι εφικτι θ επικοινωνία με τουσ 
αρμόδιουσ  φορείσ,  μετά  τθν  εκδιλωςθ  ενόσ  ζκτακτου περιςτατικοφ  και  τθν  
εκκζνωςθ  τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

 

-  Επεξεργαςία   εναλλακτικϊν   λφςεων   επικοινωνίασ   (π.χ.   αγγελιοφόροσ)   ςε 
περίπτωςθ  που  οι  γραμμζσ  τθλεφωνίασ  τεκοφν  εκτόσ  λειτουργίασ. 

 

-  Ενθμζρωςθ των εμπλεκομζνων υπθρεςιϊν ςχετικά με τον τρόπο επικοινωνίασ 
που ζχει κακοριςτεί ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

 

 
Τποςτιριξθ ΑμεΑ 

 

 Μζλθ:  
α. Λίτινα Μαρία 
β. Γεωργαντι Ελευκερία 
γ. Μαλικοφρτθ Μαρίκα 

 
 

Θ Ομάδα ςε περίπτωςθ ςειςμοφ κα αποτελείται  από εκπαιδευτικοφσ που δεν 
ζχουν διδαςκαλία κατά τθν εκδιλωςθ του ςειςμοφ, δθλαδι εν δυνάμει όλουσ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ. 

 

 Αρμοδιότθτεσ:  

Όλο το εκπαιδευτικό και το διοικθτικό προςωπικό του ςχολείου πρζπει να γνωρίηει 
ςε ποια αίκουςα βρίςκεται το Άτομο με Αναπθρία, ϊςτε  να κατευκυνκοφν ςτθν 
ςυγκεκριμζνθ αίκουςα για να το βοθκιςουν να τθν εκκενϊςει. Πρζπει επίςθσ να 
γνωρίηουν τισ ανάγκεσ του Ατόμου με Αναπθρία. 
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Ακολουκεί το Μνθμόνιο Ενεργειϊν για τθ Διαχείριςθ ειδικότερα του 
ειςμικοφ κινδφνου 
 

 
Θ Ελλάδα κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ από άποψθ ςειςμικότθτασ ςτθν Ευρϊπθ και τθν ζκτθ 
ςε παγκόςμιο επίπεδο. Είναι γενικά παραδεκτό ότι θ μείωςθ των επιπτϊςεων των 
ςειςμϊν μπορεί να επιτευχκεί εάν οι πολίτεσ ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τα μζτρα 
αντιςειςμικισ προςταςίασ που πρζπει να λάβουν πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά από 
ςειςμό. ε ότι αφορά ςτθ ςχολικι κοινότθτα, κακοριςτικισ ςθμαςίασ είναι θ ανάπτυξθ 
αντιςειςμικισ ςυνείδθςθσ και ςυμπεριφοράσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτουσ μακθτζσ 
με τθ διαρκι ευαιςκθτοποίθςθ, ενθμζρωςθ και εκπαίδευςι τουσ. 

 
 
 

2.1.3. Συμμετοχή Μαθητών 
 

Οι μακθτζσ: 
- ενθμερϊνονται  για  το  φαινόμενο  του  ςειςμοφ  και  τα  ενδεδειγμζνα  μζτρα 

προςταςίασ πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά από ζνα ςειςμό. 
 

-    ενθμερϊνονται για το χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του ςχολείου. 
 

-    ςυμμετζχουν ςτισ αςκιςεισ ετοιμότθτασ και εκπαιδεφονται ςτθν εφαρμογι του 
χολικοφ χεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για περίπτωςθ ςειςμοφ. 

 

 
 

2.1.4. Επιςήμανςη & Άρςη Επικινδυνοτήτων 
 

Θ Ομάδα φνταξθσ του χεδίου είναι υπεφκυνθ για τθν επιςιμανςθ και τθ ςφνταξθ 
προτάςεων για άρςθ των τυχόν επικινδυνοτιτων που υπάρχουν ςτουσ χϊρουσ του 
κτιρίου και του προαυλίου του ςχολείου. 

 

Με τον όρο αυτό εννοοφνται οι απαραίτθτεσ προςειςμικζσ παρεμβάςεισ που πρζπει να 
γίνουν, με ςτόχο τθν αποφυγι τραυματιςμϊν των μακθτϊν και του προςωπικοφ του 
ςχολείου, που μπορεί να προκλθκοφν από βλάβεσ ςε μθ δομικά ςτοιχεία του κτιρίου 
και ςτον εξοπλιςμό του. 

 

 
Αίκουςεσ Διδαςκαλίασ, Εργαςτιρια, Αμφικζατρα, Γυμναςτιρια Επιςιμανςθ Άρςθ 

Απομάκρυνςθ κρανίων και εδρϊν από τισ τηαμαρίεσ και τισ εξόδουσ   

Σοποκζτθςθ των βιβλιοκθκϊν μακριά από τισ κζςεισ των μακθτϊν 
και ςτερζωςι τουσ κατάλλθλα ςτουσ τοίχουσ 

  

Σοποκζτθςθ των βαριϊν και εφκραυςτων αντικειμζνων ςε χαμθλά 
και αςφαλι ςθμεία 

  

τερζωςθ με κλειςτά άγκιςτρα των πινάκων και των κάδρων   

τερζωςθ κατάλλθλα των φωτιςτικϊν, των μεγαφϊνων κ.λπ.   

Αςφάλιςθ των κυρϊν και των ςυρταριϊν των ντουλαπιϊν, ϊςτε να 
μθν ανοίγουν 

  

Αποκικευςθ των τοξικϊν και εφφλεκτων υλικϊν ςε κλειςτά 
ντουλάπια 
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Δίοδοι Διαφυγισ   

Διατιρθςθ των διαδρόμων ελεφκερων από ντουλάπεσ, κρανία ι 
άλλα ζπιπλα 

  

τερζωςθ με μεταλλικζσ γωνιζσ ςτουσ τοίχουσ, των βιβλιοκθκϊν, 
προκθκϊν, ραφιϊν 

  

Σοποκζτθςθ ςε ανοιχτζσ βιβλιοκικεσ και ράφια ειδικϊν ιμάντων 
εμπρόσ από τα βιβλία 

  

Μζριμνα ϊςτε οι πόρτεσ εξόδου να ανοίγουν προσ τα ζξω   

τερζωςθ κατάλλθλα των ψευδοροφϊν, χωριςμάτων, ςωλθνϊςεων 
κ.λπ. που βρίςκονται κατά μικοσ των διαδρόμων διαφυγισ 

  

τιριξθ των κιγκλιδωμάτων ςε κλιμακοςτάςια, εξϊςτεσ κ.ά.   

Εγκαταςτάςεισ, Δίκτυα, υςκευζσ, Πρϊτεσ Βοικειεσ   

τερζωςθ κατάλλθλθ των ςωμάτων κζρμανςθσ, κλιματιςμοφ, των 
ανεμιςτιρων, κ.λπ. 

  

Ενθμζρωςθ για τθ κζςθ και τθ λειτουργία των διακοπτϊν 
θλεκτρικοφ, νεροφ ι φυςικοφ αερίου 

  

Σοποκζτθςθ των πυροςβεςτιρων -με οδθγίεσ χριςθσ- ςε 
κατάλλθλεσ κζςεισ και ςτιριξι τουσ με ελαςτικοφσ ιμάντεσ 

  

Σοποκζτθςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ι των τθλεοράςεων 
ςε αςφαλείσ κζςεισ και ςτιριξθ αυτϊν κατάλλθλα πάνω ςτα 
γραφεία κ.λπ. 

  

Σοποκζτθςθ του φαρμακείου ςε αςφαλι και ευπρόςιτθ κζςθ   

 

Προαφλιο χολείου, Χϊροι Καταφυγισ 
  

τερζωςθ όλων των αναρτθμζνων ςτοιχείων ςτουσ εξωτερικοφσ 
τοίχουσ του κτιρίου, όπωσ μάρμαρα, μαρκίηεσ, μεγάφωνα, 
προβολείσ, πινακίδεσ, κ.λπ. 

  

Μζριμνα για τθν κατάλλθλθ ςτιριξθ και ςυντιρθςθ των 
καλακόςφαιρων, ςτφλων, καλωδίων, ςτεγάςτρων, κρουνϊν κ.λπ. 
που βρίςκονται ςτο προαφλιο του ςχολείου 
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2.2. Ενζργειεσ Κατά τθ Διάρκεια του ειςμοφ 
 

2.2.1. Ενζργειεσ Εκπαιδευτικών 
 
  Διατθροφν τθν ψυχραιμία τουσ. 
 Ηθτοφν από τουσ μακθτζσ τουσ να καλυφκοφν κάτω από τα κρανία τουσ, 

κρατϊντασ με το χζρι τουσ το πόδι του κρανίου, δίνοντασ τθν οδθγία: «Παιδιά 
καλυφκείτε - ειςμόσ». Οι ίδιοι προφυλάςςονται κάτω από τθν ζδρα. 

  Προφυλάςςονται κατάλλθλα ανάλογα με τθ κζςθ που βρίςκονται τθν ϊρα του 
ςειςμοφ, ςφμφωνα με τθν οδθγία: «Μζνω ςτο χώρο που βρίςκομαι, Σκφβω, 
Καλφπτομαι, Κρατιζμαι», εάν δεν βρίςκονται ςε αίκουςα διδαςκαλίασ τθν ϊρα 
τθσ δόνθςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα εάν δεν υπάρχει γερό, ξφλινο τραπζηι ι γραφείο 
για να καλυφκοφν ςτο χϊρο που βρίςκονται, πλθςιάηουν ςτο δάπεδο και 
καλφπτουν το κεφάλι και τον αυχζνα με τα χζρια τουσ. 

  Παραμζνουν προφυλαγμζνοι για όςο χρόνο διαρκεί ο ςειςμόσ. 
 
 
 

 

2.2.2. Ενζργειεσ Μαθητών 
 
  Καλφπτονται αμζςωσ κάτω από τα κρανία τουσ κρατϊντασ με το χζρι τουσ το πόδι  
του κρανίου, εάν τθν ϊρα του ςειςμοφ βρίςκονται μζςα ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ 

 Προφυλάςςονται κατάλλθλα ανάλογα με τθ κζςθ που βρίςκονται τθν ϊρα του ςειςμοφ 
(π.χ. διάδρομο, τουαλζτα), ςφμφωνα με τθν οδθγία: «Μζνω ςτο χώρο που βρίςκομαι, 
Σκφβω, Καλφπτομαι, Κρατιζμαι», εάν δεν βρίςκονται ςε αίκουςα διδαςκαλίασ. Εάν ςτο 
χϊρο που βρίςκονται δεν υπάρχει γερό, ξφλινο τραπζηι ι γραφείο για να καλυφκοφν, 
πλθςιάηουν ςτο δάπεδο και καλφπτουν το κεφάλι και τον αυχζνα με τα χζρια τουσ. 

 Παραμζνουν προφυλαγμζνοι για όςο χρόνο διαρκεί ο ςειςμόσ. 
 Παραμζνουν  ςτον  αφλειο  χϊρο,  μακριά  από  τισ  όψεισ  του  κτιρίου,   εάν 

βρίςκονται ςτο προαφλιο κατά τθ διάρκεια τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ. 
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2.3. Ενζργειεσ Μετά το Σζλοσ του ειςμοφ 
 

2.3.1. Ενζργειεσ Διευθυντή/Υποδιευθυντή 
 
  Διατθροφν τθν ψυχραιμία τουσ και μεριμνοφν για τθν ανφψωςθ του θκικοφ των   
μακθτϊν και του προςωπικοφ. 
  Επιτθροφν τθν εφαρμογι του χεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ, δθλαδι τθν αςφαλι 

εκκζνωςθ των αικουςϊν και τθ ςυγκζντρωςθ των μακθτϊν ςτο προαφλιο του 
ςχολείου. 

  Επικοινωνοφν με τθν προϊςταμζνθ τουσ αρχι και άλλουσ αρμόδιουσ φορείσ για 
να ενθμερωκοφν ι να ενθμερϊςουν για τυχόν προβλιματα που προζκυψαν 
από το ςειςμό. 

  Λαμβάνουν, κατά τθν κρίςθ τουσ, κάκε μζτρο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ηωισ και   

τθσ ακεραιότθτασ διδαςκομζνων και διδαςκόντων, κακϊσ και τθσ περιουςίασ του 
Δθμοςίου. 

 
 

 
2.3.2. Ενζργειεσ Εκπαιδευτικών 
 
  Διατθροφν τθν ψυχραιμία τουσ και μεριμνοφν για τθν ανφψωςθ του θκικοφ των 

μακθτϊν τουσ και των ςυναδζλφων τουσ. 
  Μετά το τζλοσ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ, ςθκϊνονται και ηθτοφν από τουσ μακθτζσ 

να προετοιμαςτοφν για τθν εκκζνωςθ τθσ αίκουςά τουσ. 
  Ανοίγουν   τθν   πόρτα   τθσ   αίκουςασ,   ελζγχουν   για   τυχόν  επικινδυνότθτεσ,    
παρακολουκοφν τθν εκκζνωςθ των αικουςϊν που προθγοφνται τθσ δικισ τουσ και 
δίνουν το ζναυςμα τθσ εκκζνωςθσ όταν ζρκει θ ςειρά τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίκουςασ, 
ςφμφωνα με το χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του χολείου (Παράρτθμα Α). 
  Παίρνουν μαηί τουσ τθν κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των γονζων και κθδεμόνων 

των μακθτϊν που υπάρχει ςτθν αίκουςα, πριν τθν εκκενϊςουν. 
  Βεβαιϊνονται ότι δεν ζμεινε κανζνασ μακθτισ μζςα ςτθν αίκουςα. 
  Ηθτοφν από τουσ μακθτζσ τουσ να μθν τρζχουν, να κινοφνται γριγορα αλλά με 

θρεμία και τάξθ κατά τθν εκκζνωςθ του κτιρίου. 
  Καταμετροφν τουσ μακθτζσ τουσ ςτο χϊρο ςυγκζντρωςθσ. 
  Ενεργοφν ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί ςτο χζδιο.
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2.3.3. Ενζργειεσ Μαθητών 

 
 Μετά το τζλοσ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ, βγαίνουν από τα κρανία κάτω από τα  
οποία είχαν προφυλαχκεί, και προετοιμάηονται για τθν εκκζνωςθ τθσ αίκουςασ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του εκπαιδευτικοφ τουσ. 
  Εκκενϊνουν το ςχολικό κτίριο, ςφμφωνα με το χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του  
χολείου, χωρίσ να τρζχουν, γριγορα και με τάξθ. 
 υγκεντρϊνονται ανά τμιμα ςτο κεντρικό προαφλιο και βοθκοφν τον 

εκπαιδευτικό τουσ να πάρει παρουςίεσ. 
  Ακολουκοφν τισ οδθγίεσ που τουσ δίνονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ. 
  Παραμζνουν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου παραλθφκοφν από τουσ γονείσ ι 

τουσ κθδεμόνεσ τουσ, ςε περίπτωςθ που ανακοινωκεί απόφαςθ διακοπισ τθσ 
λειτουργίασ του χολείου. 

  Εάν οι μακθτζσ βρεκοφν μόνοι τουσ εντόσ του ςχολικοφ κτιρίου π.χ. διάδρομο, 
τουαλζτα (εκτόσ αίκουςασ διδαςκαλίασ), προφυλάςςονται κατάλλθλα ανάλογα 
με το χϊρο που βρίςκονται τθν ϊρα του ςειςμοφ και εκκενϊνουν το ςχολικό 
κτίριο  μετά  το  πζρασ  τθσ  ςειςμικισ  δόνθςθσ  ςφμφωνα  με  το  χζδιο  του 
χολείου, δθλαδι κατευκφνονται ςτο προαφλιο του χολείου και 
ενςωματϊνονται με το τμιμα τουσ. 

  Εάν  κατά  τθ  διάρκεια  τθσ  εκκζνωςθσ  του  κτιρίου  εκδθλωκεί  νζα  ςειςμικι  

δόνθςθ, οι μακθτζσ προφυλάςςονται κατάλλθλα ανάλογα με τθ κζςθ που βρίςκονται 
(κλιμακοςτάςιο, διάδρομο κ.α.), ςφμφωνα πάντοτε με τθν οδθγία: 

«Μζνω ςτο χώρο που βρίςκομαι, Σκφβω, Καλφπτομαι, Κρατιζμαι». Μετά το 
πζρασ του ςειςμοφ αυτοφ ςυνεχίηουν κανονικά τθν εκκζνωςθ του ςχολικοφ 
κτιρίου. 
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2.3.4. Ενζργειεσ Ομάδων Εργαςίασ 
 

Γενικόσ Τπεφκυνοσ για τισ Ενζργειεσ Διαχείριςθσ του ειςμικοφ Κινδφνου 
 

Ο Διευκυντισ με αναπλθρωτι του τον Τποδιευκυντι του 39ου Δ.. Περιςτερίου 
αναλαμβάνει: 

 

- Σο ςυντονιςμό όλων των ςχετικϊν ενεργειϊν για τθν αςφαλι εκκζνωςθ του 
ςχολικοφ κτιρίου ςφμφωνα με το χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για ειςμό. 

 

- Σθν   επικοινωνία   με   τθν   Προϊςταμζνθ   Αρχι   για   να   ενθμερϊςει   και   να 
ενθμερωκεί ςχετικά, και άλλουσ φορείσ όταν κρικεί αναγκαίο. 

- Σθ μζριμνα για τθν παραμονι των μακθτϊν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου 
ενθμερωκεί για τισ περαιτζρω ενζργειεσ από τουσ αρμοδίουσ. ε περίπτωςθ 
που ανακοινωκεί απόφαςθ διακοπισ τθσ λειτουργίασ των ςχολείων μεριμνά για 
τθν αςφαλι παραμονι των μακθτϊν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου τουσ 
παραλάβουν οι γονείσ τουσ. 

 
 

Ομάδα Παροχισ Πρϊτων Βοθκειϊν 
  

 Παρζχει πρϊτεσ βοικειεσ ςε οποιονδιποτε ζχει ςχετικι ανάγκθ 

 υγκεντρϊνει τουσ τραυματίεσ που μποροφν να μετακινθκοφν ςε πρόςφορο 
ςθμείο διακομιδισ, κοντά ςτθν ζξοδο του κεντρικοφ προαφλιου του ςχολείου, 
ενϊ τουσ βαριά τραυματιςμζνουσ τουσ παρζχει βοικεια ςτθ κζςθ που βρίςκονται, 
ζωσ ότου φτάςει το Ε.Κ.Α.Β. 

 
 

Ομάδα Πυραςφάλειασ 
 

         - Παρεμβαίνει για τθν κατάςβεςθ μικροεςτιϊν πυρκαγιάσ. 
- Ελζγχει   επίςθσ   τθν   κατάςταςθ   του   καυςτιρα   κεντρικισ   κζρμανςθσ   και 

ενθμερϊνει το Διευκυντι για τυχόν προβλιματα ι βλάβθ. 
 

Ομάδα Ελζγχου Δικτφων-Αποκατάςταςθσ Βλαβϊν 

- Ελζγχει τα Δίκτυα. 
- Μεριμνά για τθ διακοπι τθσ θλεκτροδότθςθσ και τθσ φδρευςθσ του ςχολείου. 

 
Ομάδα Αναηιτθςθσ Ατόμων που δεν ζχουν παρουςιαςτεί ςτο χϊρο καταφυγισ 
 

- Εντοπίηει μακθτζσ ι  εκπαιδευτικοφσ  που δεν  ζχουν παρουςιαςτεί ςτο χϊρο 
καταφυγισ και είναι ίςωσ τραυματιςμζνοι ι εγκλωβιςμζνοι. 

- υνεργάηεται με τθν Ομάδα Παροχισ Πρϊτων Βοθκειϊν. 

 
Ομάδα Φφλαξθσ του Αρχείου του ςχολείου 
 

- Μεριμνά για τθ φφλαξθ του αρχείου και των φορθτϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 
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του ςχολείου (π.χ. υπολογιςτζσ, προβολείσ κ.λπ.) μζχρι τθν αποκατάςταςθ τθσ 
αςφάλειάσ τουσ ι τθ μεταφορά τουσ ςε αςφαλζσ μζροσ. 

 
Ομάδα Αςφάλειασ-Ελζγχου Προςζγγιςθσ μακθτϊν ςε επικίνδυνα ςθμεία 

- Αναλαμβάνει  τον  ζλεγχο  προςζγγιςθσ  των  μακθτϊν  ςε  επικίνδυνα  ςθμεία 
(προςόψεισ κτιρίων, ςτφλουσ, θλεκτροφόρα καλϊδια κ.λπ.) για τθν αποφυγι 
τυχόν τραυματιςμϊν. 

 
Ομάδα Τποςτιριξθσ ΑμεΑ 
 

- Κατευκφνονται μζλθ τθσ ςτθν αίκουςα που βρίςκεται το Άτομο με Αναπθρία. 
- Βοθκοφν το Άτομο με Αναπθρία να εκκενϊςει τθν αίκουςα διδαςκαλίασ και το 

ςχολικό κτίριο μετά το πζρασ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ. 
- Μεριμνοφν για τθν κάλυψθ τυχόν αναγκϊν του ςτο χϊρο καταφυγισ. 

 

 



17 
 

 

 
3. Διοργάνωςθ Αςκιςεων Ετοιμότθτασ 

 

Οι αςκιςεισ ετοιμότθτασ δίνουν τθ δυνατότθτα να αποκτθκεί θ ενδεδειγμζνθ 
αντιςειςμικι ςτάςθ και ςυμπεριφορά των μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν και διοικθτικοφ 
προςωπικοφ και να βελτιωκοφν οι δεξιότθτζσ τουσ. Θ πρϊτθ άςκθςθ ετοιμότθτασ του 
ςχολείου κα πραγματοποιθκεί με τθν ζναρξθ κάκε ςχολικοφ ζτουσ και κα 
ακολουκιςουν δφο ακόμα, μία ανά τρίμθνο, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ και 
τα αντίςτοιχα ζγγραφα. το θμερολόγιο αςκιςεων ετοιμότθτασ (Παράρτθμα τ) κα 
καταγράφονται οι πραγματοποιθκείςεσ αςκιςεισ. 

 

Θ  ζναρξθ  τθσ  άςκθςθσ/τθσ  προςομοίωςθσ  τθσ  δόνθςθσ  κακϊσ  και  το  τζλοσ  τθσ 
προςομοίωςθσ τθσ δόνθςθσ γίνεται με τον ακόλουκο ςυνκθματικό ιχο 
3 ςφντομα και 1 μακρόςυρτο χτφπθμα του κουδουνιοφ.  ε  περίπτωςθ  πραγματικοφ  
ςειςμοφ  θ  ίδια δόνθςθ αποτελεί το ζναυςμα εκκίνθςθσ ςχετικϊν ενεργειϊν. 

 

 
 
3.1. Άςκθςθ κατά τθ διάρκεια διδαςκαλίασ 

 

  Ο/θ  εκπαιδευτικόσ  διατθρεί  τθ  ψυχραιμία  του  και  ηθτά  να  καλυφκοφν  
οι μακθτζσ κάτω από τα κρανία κρατϊντασ με το χζρι τουσ το πόδι του 
επίπλου και να μείνουν ςε αυτι τθ κζςθ μζχρι να τελειϊςει ο ςειςμόσ. Ο/θ 
ίδιοσ/α καλφπτεται κάτω από τθν ζδρα. 

 

  Οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί που δεν βρίςκονται ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 
και δεν υπάρχει τραπζηι, γραφείο ι κρανίο ςτο χϊρο που βρίςκονται, πρζπει 
να ςκφψουν και να πλθςιάςουν ςτο δάπεδο όςο το δυνατόν μακριά από 
επικινδυνότθτεσ, προςτατεφοντασ το κεφάλι και τον αυχζνα τουσ με τα χζρια 
τουσ. 

 

  Μόλισ ακουςτεί ο προαναφερόμενοσ ςυνκθματικόσ ιχοσ λιξθσ του ςειςμοφ, 
ο/θ εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να ςθκωκοφν και ο/θ 
ίδιοσ/α κατευκφνεται προσ τθν πόρτα ειςόδου-εξόδου τθσ αίκουςασ για να 
ελζγξει το διάδρομο. 

 

 Όταν ζρκει θ ςειρά τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίκουςασ να εκκενϊςει το κτίριο 
(ςφμφωνα με το χζδιο), ηθτά από τουσ μακθτζσ να είναι ιρεμοι και 
προςεκτικοί, και να τουσ παροτρφνει να ακολουκιςουν τθν προςχεδιαςμζνθ 
πορεία με τάξθ και ψυχραιμία, προκειμζνου να βγουν ςτο προαφλιο, μζνοντασ 
ο ίδιοσ πίςω απ’ αυτοφσ. Ο εκπαιδευτικόσ εκκενϊνει τθν αίκουςα αφοφ πρϊτα 
πάρει μαηί του  τθν κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των γονζων και κθδεμόνων των 
μακθτϊν. 

 

  Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ εκκζνωςθσ του ςχολικοφ κτιρίου εκδθλωκεί κάποιοσ 
νζοσ ςειςμόσ, κα πρζπει να ακολουκθκεί από όλουσ εκ νζου θ οδθγία 
αυτοπροςταςίασ: "Μζνω ςτο χώρο που βρίςκομαι, Σκφβω, Καλφπτομαι και 
παραμζνω ςτη θζςη μου μζχρι να τελειώςει ο ςειςμόσ". Μετά το πζρασ του 
ςειςμοφ κα ςυνεχιςτεί θ διαδικαςία εκκζνωςθσ. 

 

 Όταν οι μακθτζσ ςυγκεντρωκοφν ςτο προαφλιο, ο εκπαιδευτικόσ τουσ 
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καταμετρά. 
 

  Εάν το προαφλιο δεν αποτελεί τον κατάλλθλο χϊρο καταφυγισ κα πρζπει να 
μετακινθκοφν οι μακθτζσ ςε άλλο προεπιλεγμζνο χϊρο καταφυγισ, ανά 
ομάδεσ των 30 ατόμων περίπου με τθ ςυνοδεία εκπαιδευτικϊν. 

 

  Οι Ομάδεσ ενεργοφν ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί 
ςτο χζδιο. 

  τθν περίπτωςθ που διακοπεί θ λειτουργία των ςχολείων οι μακθτζσ πρζπει 
να παραλθφκοφν από τουσ γονείσ ι τουσ κθδεμόνεσ τουσ από τουσ 
προκακοριςμζνουσ ςτο ςχολικό χζδιο χϊρουσ καταφυγισ. 
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3.2.    Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ 

 

  Οι   μακθτζσ   και   οι   εκπαιδευτικοί   που   βρίςκονται   ςτον   αφλειο   χϊρο 
παραμζνουν εκεί. Δεν πλθςιάηουν τισ προςόψεισ του κτιρίου και άλλεσ 
επικινδυνότθτεσ. 

 

  Οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί ςτουσ ορόφουσ, οι επιμελθτζσ τουσ και οι 
τυχόν υπάρχοντεσ μακθτζσ εφαρμόηουν τισ ςχετικζσ οδθγίεσ αυτοπροςταςίασ 
ανάλογα με το χϊρο που βρίςκονται. 

 

  Μόλισ ακουςτεί ο προαναφερόμενοσ ςυνκθματικόσ ιχοσ λιξθσ του ςειςμοφ, 
οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί και οι επιμελθτζσ εκκενϊνουν το κτίριο 
ςφμφωνα με το χζδιο του χολείου. 

 

  Προςειςμικά οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί κα μεριμνοφν κακθμερινά για 
τθν  υποχρεωτικι  εκκζνωςθ  των  αικουςϊν,  κατά  τθ  διάρκεια  του 
διαλείμματοσ, ϊςτε να μθν υπάρχουν μακθτζσ ςτισ αίκουςεσ. 

 

3.3. Διαδικαςία Εκκζνωςθσ του κτιρίου 
 
ε ότι αφορά ςτθν διαδικαςία εκκζνωςθσ όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υπεφκυνοι για τθν 
εκκζνωςθ τθσ αίκουςασ ςτθν οποία διδάςκουν τθν ϊρα του ςειςμοφ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ που υπάρχουν παρακάτω. 

 

Μετά το πζρασ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ εφαρμόηεται θ διαδικαςία εκκζνωςθσ των 
αικουςϊν ανά όροφο που περιγράφεται ςτο Παράρτθμα Α, ακολουκϊντασ τθν αρχι 
τθσ εγγφτθτασ των αικουςϊν ςε ςχζςθ με τθν ζξοδο, δθλαδι εκκενϊνονται πρϊτα τα 
τμιματα και οι πτζρυγεσ που βρίςκονται πλθςιζςτερα ςτο κάκε κλιμακοςτάςιο. 

 

Πιο ςυγκεκριμζνα: 
 

ΙΟΓΕΙΟ:  
  Σο Σμιμα Ζνταξθσ του 39ου Δ..Περιςτερίου κα φφγει από τθ δεξιά είςοδο–ζξοδο 

του χολείου και το Σμιμα ίτιςθσ κα φφγει από τθν αριςτερι είςοδο-ζξοδο. 
 
ΑϋΟΡΟΦΟ: 
 
  Σα τμιματα Α1 ,  1ο Σμιμα Ολοιμερου  &  Β1   κα φφγουν από το δεξιό 
κλιμακοςτάςιο. 

 
  Σα τμιματα  Β2  &  2ο Σμιμα Ολοιμερου κα φφγουν από το αριςτερό 
κλιμακοςτάςιο. 

 
 

  ΒϋΟΡΟΦΟ:  
 
 Σα τμιματα Γ1, Ε1, Ε2 , (και όποιο βρίςκεται ςτθν αίκουςα Θ/Τ) κα φφγουν από το 

δεξιό κλιμακοςτάςιο. 
 Σα τμιματα  Γ2, Δ1 & Σ1  κα φφγουν από το αριςτερό κλιμακοςτάςιο.
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 Οι μακθτζσ που κατά τθν εκδιλωςθ του ςειςμοφ βρίςκονται μόνοι τουσ ςε 
διαδρόμουσ, ι ςτισ τουαλζτεσ, μετά το πζρασ του ςειςμοφ κα πρζπει να  βγουν ςτο  
προαφλιο και να κατευκυνκοφν ςτον προαναφερόμενο χϊρο με μεγάλθ προςοχι, 
αποφεφγοντασ να προςεγγίςουν τισ προςόψεισ του κτιρίου. 

 

  Αμζςωσ μετά τθν ζξοδο των μακθτϊν από το κτίριο και τθ ςυγκζντρωςι τουσ 
ςτον  προκακοριςμζνο  χϊρο  ςυγκζντρωςθσ  (Παράρτθμα  Α),  ο  εκπαιδευτικόσ 
κάκε τμιματοσ κα καταμετριςει τουσ μακθτζσ, προκειμζνου να βεβαιωκεί ότι 
όλοι οι παρόντεσ ςτθν αίκουςα μακθτζσ βρίςκονται ςτο προαφλιο. ε περίπτωςθ 
ςειςμοφ κατά τθν ϊρα του διαλείμματοσ ο εκπαιδευτικόσ που κα κάνει τθν 
καταμζτρθςθ των μακθτϊν κα είναι ο διδάςκων τθσ επόμενθσ ακριβϊσ ϊρασ. 

 

 τθ ςυνζχεια ο κάκε εκπαιδευτικόσ κα αναφζρει ςτο Διευκυντι και ςτθν Ομάδα 
Αναηιτθςθσ Ατόμων τθν τυχόν απουςία μακθτϊν από το χϊρο καταφυγισ, ϊςτε 
να ελεγχκοφν οι διάδρομοι, οι αίκουςεσ και οι τουαλζτεσ για τθν ανεφρεςθ των 
απόντων μακθτϊν. 

 

 Οι Ομάδεσ ενεργοφν ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί ςτο 
χζδιο. 

 

 Προςοχι:  Οι μακθτζσ/τριεσ δεν κα πάρουν μαηί τουσ τισ τςάντεσ τουσ κατά τθν 
εκκζνωςθ του κτιρίου, παρά μόνο τα κατάλλθλα για τθν εποχι ροφχα κ.λπ. 

 
 
 

3.4. Αξιολόγθςθ Άςκθςθσ 
Μετά από κάκε άςκθςθ ακολουκεί αξιολόγθςι τθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
εκπαιδευτικοφσ, ζτςι ϊςτε να επιςθμανκοφν τυχόν προβλιματα ι αδυναμίεσ ςτο επί 
χάρτου χολικό χζδιο και να προτακοφν βελτιϊςεισ. Είναι ςτθν κρίςθ του Διευκυντι θ 
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν αξιολόγθςθ τθσ άςκθςθσ. 

 
 

 

4. Ενθμζρωςθ Μακθτϊν - Εκπαιδευτικϊν - Γονζων 
Για τθν εμπζδωςθ των προαναφερομζνων πρζπει να υπάρξει ςχετικι ενθμζρωςθ των 
μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν για τισ ενδεδειγμζνεσ ςτθν περίπτωςθ εκδιλωςθσ 
ςειςμοφ οδθγίεσ προςταςίασ, ϊςτε να αποφευχκεί τυχόν πανικόσ και τραυματιςμοί. 
Οι γονείσ και κθδεμόνεσ κα πρζπει να γνωρίηουν ότι ςε περίπτωςθ που ανακοινωκεί 
διακοπι τθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων κα πρζπει να παραλάβουν τα παιδιά 
τουσ από τον προεπιλεγμζνο χϊρο καταφυγισ του ςχολείου. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α 
Διαδικαςία Εκκζνωςθσ τθσ χολικισ Μονάδασ 

 
Ιςόγειο: Εκκενϊνεται με τθν ακόλουκθ ςειρά: 

 
Αίκουςα Σμιματοσ Ζνταξθσ 39ουΔ./ Αίκουςα Σμιματοσ ίτιςθσ 
 

 
 

1οσ Όροφοσ: Εκκενϊνεται με τθν ακόλουκθ ςειρά: 
 
Αίκουςα  Α1 - Αίκουςα  1ου Σμιματοσ Ολοιμερου  – Αίκουςα Β1  
Αίκουςα  Β2 - Αίκουςα  2ου Σμιματοσ Ολοιμερου   

 

 
 

2
οσ 

Όροφοσ: Εκκενϊνεται με τθν ακόλουκθ ςειρά: 
 
Αίκουςα  Γ1 - Αίκουςα  Ε1 - Αίκουςα  Ε2 - Αίκουςα Θ/Τ 
Αίκουςα   Γ2  - Αίκουςα   Δ1 - Αίκουςα τ1 
 

 

 

Χϊροσ Καταφυγισ 
Κακορίηεται ωσ χϊροσ καταφυγισ το προαφλιο του χολείου πλθςίον τθσ κεντρικισ εξόδου 
προσ τθν οδό Καρυάτιδοσ ςτον προκακοριςμζνο χϊρο ΑΒΓΔΕΗ του ςχεδίου Α 

 
 
 

Θ διαδικαςία εκκζνωςθσ απεικονίηεται και ςτισ ακόλουκεσ κατόψεισ. 
τθν κάκε αίκουςα του ςχολείου κα αναρτθκεί και θ αντίςτοιχθ κάτοψθ του ορόφου.
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β 
Πίνακασ Μζτρων Αντιςειςμικισ Προςταςίασ - Ανάρτθςθ ςε αίκουςεσ 

 
 
 

Ενζργειεσ Αντιςειςμικήσ Προςταςίασ 
 
Κατά τη διάρκεια του ςειςμοφ: 
 
  Διατιρθςε τθν ψυχραιμία ςου. 
  Ακολοφκθςε τισ οδθγίεσ του εκπαιδευτικοφ. 
  Καλφψου αμζςωσ κάτω από το κρανίο ςου κρατϊντασ με το χζρι ςου το πόδι 

του, εάν τθν ϊρα του ςειςμοφ βρίςκεςαι μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ. 
  Προφυλάξου  κατάλλθλα  ανάλογα  με  τθ  κζςθ  που  βρίςκεςαι  τθν  ϊρα  του 

ςειςμοφ (π.χ. διάδρομο, τουαλζτα), ςφμφωνα με τθν οδθγία: «Μζνω ςτο χώρο 
που βρίςκομαι, Σκφβω, Καλφπτομαι, Κρατιζμαι», εάν δεν βρίςκεςαι ςε αίκουςα 
διδαςκαλίασ. Εάν δθλαδι ςτο χϊρο που βρίςκεςαι δεν υπάρχει γερό ξφλινο 
τραπζηι ι γραφείο για να καλυφκείσ, πλθςίαςε ςτο δάπεδο και κάλυψε το 
κεφάλι και τον αυχζνα με τα χζρια ςου. 

  Παράμεινε προφυλαγμζνοσ για όςα δευτερόλεπτα διαρκζςει ο ςειςμόσ. 
  Παράμεινε ςτον αφλειο χϊρο, μακριά από τισ όψεισ του κτιρίου, εάν βρίςκεςαι 

ςτο προαφλιο κατά τθ διάρκεια τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ. 

 
Μετά το τζλοσ του ςειςμοφ: 
 
  Προετοιμάςου για τθν εκκζνωςθ τθσ αίκουςασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

εκπαιδευτικοφ. 
  Εκκζνωςε τθν αίκουςά ςου και το ςχολικό κτίριο γριγορα και με τάξθ, όταν 

δοκεί θ ςχετικι οδθγία, ςφμφωνα με το χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του χολείου 
ςου, χωρίσ να τρζχεισ. 

  Παράμεινε μαηί με το τμιμα ςου ςτο προαφλιο και βοικθςε τον εκπαιδευτικό να 
πάρει παρουςίεσ. ε περίπτωςθ που ανακοινωκεί απόφαςθ διακοπισ τθσ 
λειτουργίασ του χολείου κα παραμείνεισ ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου να 
ζρκουν οι γονείσ ι ο κθδεμόνασ ςου να ςε παραλάβει. 

  Εάν βρεκείσ μόνοσ ςου εντόσ του ςχολικοφ κτιρίου π.χ. διάδρομο, τουαλζτα 
(εκτόσ αίκουςασ διδαςκαλίασ), και δεν υπάρχει γερό ξφλινο τραπζηι ι γραφείο 
για να καλυφκείσ, πλθςίαςε ςτο δάπεδο και κάλυψε το κεφάλι και τον αυχζνα 
με τα χζρια ςου. Μετά το πζρασ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ εκκζνωςε το ςχολικό 
κτίριο ςφμφωνα με το χζδιο του χολείου, δθλαδι κατευκφνςου ςτο προαφλιο 
του χολείου ϊςτε να βρεισ το τμιμα ςου. 
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  Εάν  κατά  τθ  διάρκεια  τθσ  εκκζνωςθσ  του  κτιρίου  εκδθλωκεί  νζα  ςειςμικι 
δόνθςθ, προφυλάξου κατάλλθλα ανάλογα με τθ κζςθ που βρίςκεςαι 
(κλιμακοςτάςιο, διάδρομο κ.α.), ςφμφωνα με τθν οδθγία: «Μζνω ςτο χώρο που 
βρίςκομαι, Σκφβω, Καλφπτομαι, Κρατιζμαι». Μετά το πζρασ του ςειςμοφ αυτοφ 
ςυνζχιςε κανονικά τθν εκκζνωςθ του ςχολικοφ κτιρίου. 

  Ακολοφκθςε τισ οδθγίεσ των εκπαιδευτικϊν ςου και μθν πλθςιάηεισ επικίνδυνα 
ςθμεία (προςόψεισ του κτιρίου, ςτφλουσ κ.λπ.) 
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                          ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ    Δ 

 
 Ενζργειεσ Ομάδων 
 

Γενικόσ Τπεφκυνοσ για τισ Ενζργειεσ Διαχείριςθσ του ειςμικοφ Κινδφνου ι άλλου 
ζκτακτου περιςτατικοφ 

 

Ο Διευκυντισ με αναπλθρωτι του  τον Τποδιευκυντι του αναλαμβάνει: 
 

- Σο ςυντονιςμό όλων των ςχετικϊν ενεργειϊν για τθν αςφαλι εκκζνωςθ του 
ςχολικοφ κτιρίου ςφμφωνα με το χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για ειςμό. 

 

- Σθν   επικοινωνία   με   τθν   Προϊςταμζνθ   Αρχι   για   να   ενθμερϊςει   και   να 
ενθμερωκεί ςχετικά, και άλλουσ φορείσ όταν κρικεί αναγκαίο. 

- Σθ μζριμνα για τθν παραμονι των μακθτϊν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου 
ενθμερωκεί για τισ περαιτζρω ενζργειεσ από τουσ αρμοδίουσ. ε περίπτωςθ 
που ανακοινωκεί απόφαςθ διακοπισ τθσ λειτουργίασ των ςχολείων μεριμνά για 
τθν αςφαλι παραμονι των μακθτϊν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου τουσ 
παραλάβουν οι γονείσ τουσ. 

 
 
 

Ομάδα Παροχισ Πρϊτων Βοθκειϊν 
 

- Παρζχει πρϊτεσ βοικειεσ ςε οποιονδιποτε ζχει ςχετικι ανάγκθ. 

 -    υγκεντρϊνει τουσ τραυματίεσ που μποροφν να μετακινθκοφν ςε πρόςφορο   

ςθμείο διακομιδισ, κοντά ςτθν ζξοδο του κεντρικοφ προαφλιου του ςχολείου, 
ενϊ τουσ βαριά τραυματιςμζνουσ τουσ παρζχει βοικεια ςτθ κζςθ που 
βρίςκονται, ζωσ ότου φτάςει το Ε.Κ.Α.Β. 

 
 
Ομάδα Πυραςφάλειασ 
 

- Παρεμβαίνει για τθν κατάςβεςθ μικροεςτιϊν πυρκαγιάσ. 
- Ελζγχει   επίςθσ   τθν   κατάςταςθ   του   καυςτιρα   κεντρικισ   κζρμανςθσ   και 

ενθμερϊνει τον Διευκυντι για τυχόν προβλιματα ι βλάβθ. 
 

 
Ομάδα Αποκατάςταςθσ Βλαβϊν-Ελζγχου Δικτφων 

- Ελζγχει τα Δίκτυα. 
-     Μεριμνά για τθ διακοπι τθσ θλεκτροδότθςθσ και τθσ φδρευςθσ του ςχολείου. 
 
 

Ομάδα Αναηιτθςθσ Ατόμων που δεν ζχουν παρουςιαςτεί ςτο χϊρο καταφυγισ 
 

- Εντοπίηει μακθτζσ ι  εκπαιδευτικοφσ  που δεν  ζχουν παρουςιαςτεί ςτο χϊρο 
καταφυγισ και είναι ίςωσ τραυματιςμζνοι ι εγκλωβιςμζνοι. 
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- υνεργάηεται με τθν Ομάδα Παροχισ Πρϊτων Βοθκειϊν. 

 
 
 
Ομάδα Φφλαξθσ του Αρχείου του ςχολείου 
 

- Μεριμνά για τθ φφλαξθ του αρχείου και των φορθτϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 
του ςχολείου (π.χ. υπολογιςτζσ, προβολείσ κ.λπ.) μζχρι τθν αποκατάςταςθ τθσ 
αςφάλειάσ τουσ ι τθ μεταφορά τουσ ςε αςφαλζσ μζροσ. 

 
 
Ομάδα Αςφάλειασ-Ελζγχου Προςζγγιςθσ μακθτϊν ςε επικίνδυνα ςθμεία 

- Αναλαμβάνει  τον  ζλεγχο  προςζγγιςθσ  των  μακθτϊν  ςε  επικίνδυνα  ςθμεία 
(προςόψεισ κτιρίων, ςτφλουσ, θλεκτροφόρα καλϊδια κ.λπ.) για τθν αποφυγι 
τυχόν τραυματιςμϊν. 

 
 

Τποςτιριξθ ΑμεΑ 
 

- Κατευκφνονται μζλθ τθσ ςτθν αίκουςα που βρίςκεται το Άτομο με Αναπθρία. 
- Βοθκοφν το Άτομο με Αναπθρία να εκκενϊςει τθν αίκουςα διδαςκαλίασ και το 

ςχολικό κτίριο μετά το πζρασ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ. 
- Μεριμνοφν για τθν κάλυψθ τυχόν αναγκϊν του ςτο χϊρο καταφυγισ.
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ε 
Θμερολόγιο Αςκιςεων 
Ετοιμότθτασ 

 
 

Α/Α Θμερομθνία Άςκθςθσ Ώρα Άςκθςθσ Αξιολόγθςθ* 
    

    

    
 
 
*Να αξιολογθκοφν οι χρόνοι εκκζνωςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ 
 
 
 

Αξιολόγθςθ Άςκθςθσ 
Μετά από κάκε άςκθςθ ακολουκεί αξιολόγθςι τθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
εκπαιδευτικοφσ, ζτςι ϊςτε να επιςθμανκοφν τυχόν προβλιματα ι αδυναμίεσ ςτο επί 
χάρτου χολικό χζδιο και να προτακοφν βελτιϊςεισ. Είναι ςτθν κρίςθ του Διευκυντι θ 
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν αξιολόγθςθ τθσ άςκθςθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Σ 
Χριςιμα Σθλζφωνα 

 
 

Ενιαίοσ Ευρωπαϊκόσ Αρικμόσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ…………….…………………………………………112 
   Πυροςβεςτικό ϊμα……………………………….……………………………………………………….………..199 
   Αςτυνομία…………………………………………….………………………………..…………………….…………..100 

Ε.Κ.Α.Β……………………………………………..………….…………………………………………………………….166 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Η 

χετικζσ Εγκφκλιοι  - Ζγγραφα 
 
 Ζγγραφο  Ο.Α..Π.  824/11-4-2012:  «Διαχείριςθ  του  ειςμικοφ  Κινδφνου  ςτισ 

χολικζσ Μονάδεσ» (www.oasp.gr) 
 
 
 

Ζγγραφο  Γ.Γ.Π.Π.  2450/9-4-2012:  «χεδιαςμόσ  και  δράςεισ  Πολιτικισ 
Προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από τθν εκδιλωςθ ςειςμικϊν 
φαινομζνων» (www.gscp.gr) 
 

 
 

Εγκφκλιοσ  Γ.Γ.Π.Π.  4648/6-7-2009:  «χεδιαςμόσ  και  δράςεισ  Πολιτικισ 
Προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από τθν εκδιλωςθ ςειςμικϊν 
φαινομζνων» (www.gscp.gr) 
 

 
 

Ζγγραφο       ΕΠΕΔ/      Σμιμα      Αγωγισ      Τγείασ      και      Περιβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ/ΤΠΔΒΜΘ, 148037/14-11-2008: «Μζτρα για τθν Αντιμετϊπιςθ ειςμϊν – 
Πυρκαγιϊν – Πλθμμυρϊν» 
 

 
 

Ζγγραφο ΠΑΜ/ΠΕΑ/ΤΠΔΒΜΘ, 180/18-11-2008: «Οργάνωςθ Πολιτικισ Άμυνασ 
χολικϊν Μονάδων» 

 
 
 

Ζγγραφο    ΠΑΜ/ΠΕΑ/ΤΠΔΒΜΘ,    137/17-3-2011:    «Τπενκφμιςθ    εφαρμογισ 
μζτρων    οργάνωςθσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ όλων των εν γζνει εκπαιδευτικϊν 
ιδρυμάτων» 

 

http://www.gscp.gr/
http://www.gscp.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Θ 

            Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ Προςωπικοφ 

α) Ανά τακτά χρονικά διαςτιματα γίνεται εκπαίδευςθ Α' Βοθκειϊν από ιατρό τθσ 
Δ/νςθσ Τγείασ τθσ   Περιφερειακισ Ενότθτασ ι άλλθσ υγειονομικισ μονάδασ. 

β) Κάκε χρόνο γίνεται εκπαίδευςθ πυραςφάλειασ από τθν Πυροςβεςτικι Τπθρεςία . 

Ο   αρχθγόσ   ΔΑΙ   είναι   υπεφκυνοσ   για   τθν   οργάνωςθ   των   εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων. 

 
                                             
                  

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Θ 
 

Πίνακασ Προβλεπόμενου Τλικοφ 
 
 

ειρινα χειροκίνθτθ 

Θλεκτρικό κουδοφνι 

Φακόσ μπαταρίασ 

φυρίχτρεσ 

Ομάδασ Πυραςφάλειασ 

Φορθτοί πυροςβεςτιρεσ διοξειδίου του άνκρακα ι ξθράσ ςκόνθσ(ανάλογα με τουσ 

χϊρουσ) 
 

Φτυαριά 

Σςεκοφρια ι λοςτοφσ ςιδερζνιουσ 

καπάνια με κοντάρι 
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ΧΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

 

1. Οινόπνευμα.  

2. Φυςιολογικό ορό (500ml) και amp για κακαριςμό τραυμάτων και ματιϊν ςε 

περίπτωςθ ειςόδου ξζνου ςϊματοσ.  

3. Betadine για αντιςθψία τραυμάτων. 

4. Αντιιςταμινι αλοιφι (π.χ. fenistil) για τςιμπιματα εντόμων. 

5. Αλοιφι για εγκαφματα.  

6. Βαμβάκι. 

7. Λευκοπλάςτ ςε ρολό (5cm). 

8. Handsaplast ςε διάφορα μεγζκθ. 

9. Αυτοκόλλθτα ράμματα (steri-strips). 

10. Παγοκφςτεσ. 

11. Γάντια ελαςτικά (Latex). 

12. Ψυκτικό ςπρζι. 

13. Ελαςτικοί επίδεςμοι (5, 7 και 10cm). 

14. Πιεςτικοί αιμοςτατικοί επίδεςμοι.  

15. Σριγωνικόσ επίδεςμοσ για ακινθτοποίθςθ άνω άκρου. 

16. Γάηεσ αποςτειρωμζνεσ ςε πακετάκια των 5Χ5 και 10Χ10 cm. 

17. Aιμοςτατικό λάςτιχο, ψαλίδι, ςφριγγεσ, κερμόμετρο, λαβίδα, παραμάνεσ. 

18. Αλοιφι (Rhinolex) για ρινορραγία.  

19. Παυςίπονα (π.χ. Depon, Ponstan) ςε ταμπλζτεσ και ςιρόπι. 

20. Κορτιηόνθ (Solu-Cortef) για αντιμετϊπιςθ αλλεργικοφ Shock. 

21. Νάρκθκεσ και Αυχενικό κολάρο για ακινθτοποίθςθ κακϊςεων του ςκελετοφ. 
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           ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι 
    

    φςτθμα υναγερμοφ ΔΑΙ 

 

Σο ςιμα του ςυναγερμοφ δίνεται από το Σμιμα ΠΕΑ τθσ Περιφεριακισ Ενότθτασ Αττικισ μζςω  τθσ 

Δ/νςθσ ΠΕ Γϋ Ακινασ. Σο ςφνκθμα του ςυναγερμοφ ςτο προςωπικό δίνεται από τον Αρχθγό, ο οποίοσ 

αμζςωσ οφείλει να ειδοποιιςει το Προςωπικό αναμζνοντασ να θχιςουν οι ςειρινεσ του Διμου. Θ 

Θζςθ του Ιδρφματοσ είναι τζτοια που κα ακουςκοφν οπωςδιποτε οι ςειρινεσ του Διμου. 

 

Μζςα ςιμανςθσ υναγερμοφ. 

α) Με θλεκτροκίνθτθ ςειρινα 

β) ε περίπτωςθ διακοπισ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ με ςφυρίχτρα. 

 

 , 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


