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 ΕΝΟΣΘΣΑ 1 
 

  1.  Ειςαγωγι 
 

Το   39ο Δ.Σ. Ρεριςτερίου  χαρακτθρίηεται, ςφμφωνα  με  τισ διατάξεισ του Ν.Δ. 17/1974 

ωσ Δθμόςιο  Ανεξάρτθτο Κδρυμα (ΔΑΙ), ςε υλοποίθςθ τθσ αρικμ. 107/1/158/17-4-91 

οδθγίασ τθσ Δ/νςθσ ΡΣΕΑ Τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Τάξθσ και υποχρεοφται 

να καταρτίςει Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ. Σε εφαρμογι του εν λόγω Σχεδίου 

καταρτίηεται ο παρϊν Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ. Αποςτολι αυτοφ είναι θ 

προςταςία των εργαηομζνων και των φοιτοφντων   ςτο   Σχολείο   αυτό   

μακθτϊν/τριϊν, θ προςταςία του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ, του εξοπλιςμοφ και του 

αρχειακοφ υλικοφ, ςε περιπτϊςεισ εκδιλωςθσ εκτάκτων περιςτατικϊν. 
 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι, ςτθ Σχολικι μασ Μονάδα για το παρόν ςχολικό ζτοσ κα 

υλοποιθκοφν τα ακόλουκα: 

 
       -    ςφνταξθ ι/και επικαιροποίθςθ του Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του Σχολείου 
 

- διοργάνωςθ αςκιςεων ετοιμότθτασ για ςειςμό ι 
άλλο ζκτακτο περιςτατικό. 

 
 -      ενθμζρωςθ του προςωπικοφ, των μακθτϊν, των γονζων και κθδεμόνων κακϊσ και     

 
των αρμόδιων φορζων που καλοφνται να ςυνδράμουν ςτθν υλοποίθςθ του     
 
Σχεδίου. 

 
 
 
 
1 . 1 . φνταξθ  χεδίου  Ζκτακτθσ  Ανάγκθσ για 
ζκτακτο περιςτατικό. 

 
 

 

Το παρόν Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του 39ου Δθμοτικοφ Σχολείου Ρεριςτερίου, το 
οποίο ςτεγάηεται ςτο επί τθσ οδοφ Καρυάτιδοσ 95 κτίριο (όροφοι: δφο), ςυντάχκθκε τον 
μινα Οκτϊβριο του 2020 με ευκφνθ του Διευκυντι Μπζνου Στυλιανοφ, από τθν ομάδα 
ςφνταξθσ του ςχεδίου (Αρχθγό και Υπαρχθγό Ρολιτικισ Άμυνασ) ςφμφωνα με τισ 
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, λοιπϊν αρμόδιων 
αρχϊν & φορζων και  αφορά ςτθ ςχολικι περίοδο 2020 – 2021. 
 
 

 

Το Σχζδιο αυτό κα επικαιροποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ αυτισ χρονιάσ 
οποτεδιποτε κρικεί απαραίτθτο. 
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1.2. Ενζργειεσ πριν το ζκτακτο περιςτατικό 
1.2.1. Γενικά τοιχεία 

1.  Τθν ευκφνθ ςφνταξθσ του παρόντοσ Σχεδίου και ςυντονιςμοφ των ενεργειϊν για τθν 
εφαρμογι του ζχει ο Διευκυντισ του Σχολείου, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια κα υποβάλει 
ςχετικι βεβαίωςθ ςφνταξισ του ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ. Ο Διευκυντισ ορίηεται αυτοδίκαια ωσ Αρχθγόσ ΔΑΙ με Υπαρχθγό τον 
Υποδιευκυντι τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ.  

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

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

4. Ο Σφλλογοσ των Εκπαιδευτικϊν εγκρίνει, μετά από πρόταςθ του Διευκυντι, τθ 
ςφνκεςθ των ομάδων εργαςίασ που περιγράφονται ςτθν επόμενθ παράγραφο και 
οι οποίεσ κα μεριμνιςουν για τισ ενζργειεσ διαχείριςθσ του κινδφνου ςτο Σχολείο. 

 

1.2.1.α Προςωπικό του χολείου 

 
α.  Διευκυντισ ( Αρχθγόσ ΔΑΙ ):  Μπζνοσ  Στυλιανόσ 

β.  Υποδιευκυντισ( Υπαρχθγόσ ΔΑΙ ):  Λιβάσ  Δθμιτριοσ 

γ.  Ρροςωπικό. Άνδρεσ : 6     Γυναίκεσ:  17        Μακθτζσ/τριεσ: 163 

 

 

1.2.2. Ανάκεςθ Αρμοδιοτιτων ςτο Προςωπικό του χολείου 
 
Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό διοικθτικό προςωπικό του ςχολείου: 

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

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

- μεριμνοφν για τθ βελτίωςθ του Σχεδίου κάνοντασ ςχετικζσ προτάςεισ. 
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 1.2.2.α  Ενζργειεσ Ομάδων 
 
 

1. Γενικόσ Τπεφκυνοσ (Αρχθγόσ ΔΑΙ) για τισ Ενζργειεσ Διαχείριςθσ του ζκτακτου 
περιςτατικοφ. 
 

 

  Γενικόσ υπεφκυνοσ: 
 

Διευκυντισ: Μπζνοσ  Στυλιανόσ 
 

με αναπλθρωτι τον Υποδιευκυντι:  Λιβά  Δθμιτριο 
 Αρμοδιότθτεσ:  

-   Ευκφνθ εκπόνθςθσ του Σχεδίου. 

-   Συντονιςμόσ όλων των ςχετικϊν ενεργειϊν. 

- Ευκφνθ για εκπαίδευςθ και  προετοιμαςία του προςωπικοφ και των 
μακθτϊν/τριϊν. 

- Υποβολι ςχετικισ Βεβαίωςθσ ςφνταξθσ του Σχεδίου ςτθν οικεία Διεφκυνςθ 
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, μετά τθν ζγκριςι του από το Σφλλογο Διδαςκόντων  
κατά τθ διάρκεια τθσ ςχετικισ ςυνεδρίαςθσ. 

-   Ευκφνθ πραγματοποίθςθσ  των απαραίτθτων Αςκιςεων Ετοιμότθτασ, καταγραφισ 
τουσ ςτο Θμερολόγιο του Σχολείου και αξιολόγθςισ τουσ. 

- Λιψθ  αποφάςεων  ςχετικά  με  τισ  ελλείψεισ  που  παρατθρικθκαν  κατά  τθ 
διάρκεια του ςχετικοφ ελζγχου από τθν Ομάδα Σφνταξθσ του Σχεδίου 
(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. 

 
 

     Ο Γενικόσ Υπεφκυνοσ επίςθσ αναλαμβάνει: 
 

- Το ςυντονιςμό όλων των ςχετικϊν ενεργειϊν για τθν αςφαλι εκκζνωςθ του 
ςχολικοφ κτιρίου ι όχι, ανάλογα τθσ φφςθσ του ςυμβάντοσ ςφμφωνα με το 
Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ. 

 

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

- Τθ μζριμνα για τθν παραμονι των μακθτϊν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου 
ενθμερωκεί για τισ περαιτζρω ενζργειεσ από τουσ αρμοδίουσ. Σε περίπτωςθ 
που ανακοινωκεί απόφαςθ διακοπισ τθσ λειτουργίασ των ςχολείων μεριμνά για 
τθν αςφαλι παραμονι των μακθτϊν/τριϊν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου 
τουσ/τισ παραλάβουν οι γονείσ τουσ. 
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2. Ομάδα φνταξθσ του χεδίου 

 
Μζλθ:  
 

 α.  Διευκυντισ/ντρια ( αρχθγόσ ΔΑΙ ) 
 β.  Υποδιευκυντισ/ντρια ( υπαρχθγόσ ΔΑΙ ) 
 γ.  Σφλλογοσ Διδαςκόντων 
 

 

 Αρμοδιότθτεσ:  
 

-    Εκπόνθςθ του Σχεδίου. 

- 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 Σχεδίου όπωσ: 

- Ανάρτθςθ του Σχεδίου 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. 

- Ρρομικεια   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. 

- Ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και γονζων – κθδεμόνων. 

- Επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων επικοινωνίασ των γονζων και κθδεμόνων 

των μακθτϊν/τριϊν.  

- Μζριμνα για απρόςκοπτθ και ταχεία πρόςβαςθ ςτουσ κεντρικοφσ διακόπτεσ    

  θλεκτροδότθςθσ, καυςτιρα κζρμανςθσ, παροχισ νεροφ και φυςικοφ αερίου. 

- Συνεχισ  ενθμζρωςθ  για  τισ  επικαιροποιθμζνεσ  ενζργειεσ  προςταςίασ 

από τον Ο.Α.Σ.Ρ.  τθ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και το 
Αυτοτελζσ τμιμα ΡΑΜ-ΡΣΕΑ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου 
Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων. 

- Ρραγματοποίθςθ ςε ςυνεργαςία με τον Διευκυντι των προβλεπόμενων 
αςκιςεων ετοιμότθτασ και αξιολόγθςισ τουσ. 

- Ενθμζρωςθ του Διευκυντι του Σχολείου για τισ καταγεγραμμζνεσ ελλείψεισ 
και κατάκεςθ προτάςεων για τθ λιψθ μζτρων. 

Ο Αρχθγόσ Ρολιτικισ Άμυνασ του Ιδρφματοσ αναγράφει ςτο Θμερολόγιο Ενεργειϊν ςε 
ποιεσ ενζργειεσ ζχει προβεί για τθν Οργάνωςθ τθσ Ρολιτικισ Άμυνασ του Ιδρφματοσ, 
τθν προμικεια των υλικϊν, τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, κακϊσ και κάκε άλλο 
ςθμαντικό γεγονόσ που λαμβάνει χϊρα ςτο Σχολείο. 
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3.  Ομάδα Παροχισ Πρϊτων Βοθκειϊν 
 
 

Μζλθ: 

α.  Λουκοποφλου Αναςταςία 

β.  Ρλατισ Νικόλαοσ 

γ.  Χαρτηαβάλου Αγγελικι 

δ.  Μπζνοσ Στυλιανόσ 

 

Θ Ομάδα  αυτι  ςυγκροτείται  από  τουσ  κακθγθτζσ  Φυςικισ  Αγωγισ κακϊσ και  
εκπαιδευτικοφσ και διοικθτικό προςωπικό 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 
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 Ρολιτείασ για 
ςχετικά κζματα. 

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

-     Συγκζντρωςθ τραυματιϊν που μποροφν να μετακινθκοφν ςε πρόςφορο ςθμείο 
διακομιδισ, κοντά ςτθν ζξοδο του κεντρικοφ προαυλίου του ςχολείου,ενϊ ςτουσ 
βαριά τραυματιςμζνουσ παρζχεται βοικεια ςτθ κζςθ που βρίςκονται ζωσ ότου 
φτάςει το Ε.Κ.Α.Β. 

 

Ωσ χϊροσ τθσ εγκατάςταςθσ Στακμοφ Α' Βοθκειϊν ορίηεται ο αφλειοσ χϊροσ  επί τθσ οδοφ 
Καρυάτιδοσ. 
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4.Ομάδα Πυραςφάλειασ 

  Μζλθ:  

                       α. Λιβάσ Δθμιτριοσ 
                β. Νάςτου  Θεοδϊρα  
                γ. Νιανιόγλου  Γεωργία 
                δ. Καλικαντισ  Ραναγιϊτθσ 

 

Θ Ομάδα Ρυραςφάλειασ 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. 
 

- Τακτικόσ ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ των πυροςβεςτικϊν μζςων και του καυςτιρα 

τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ και ενθμζρωςθ του Διευκυντι για τυχόν προβλιματα ι 
βλάβεσ. 

 

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

- Μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ των ιδίων και των ςυναδζλφων τουσ ςε κζματα 

πυρόςβεςθσ  ςυνδιοργανϊνοντασ  θμερίδεσ  με  τον  αρμόδιο  φορζα  τθσ 
Ρολιτείασ κακϊσ και εκπαίδευςι τουσ ςτθ χριςθ των πυροςβεςτικϊν μζςων, 
μζςω πρακτικισ εφαρμογισ. 

-     Ραρζμβαςθ ςτθν κατάςβεςθ μικροεςτιϊν πυρκαγιάσ. 

 

Πλο το προςωπικό του ςχολείου πρζπει να γνωρίηει τισ βαςικζσ οδθγίεσ 
πυροπροςταςίασ και τθ χριςθ πυροςβεςτικϊν μζςων, γιατί ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ υπεφκυνοσ για τθν κατάςβεςθ τυχόν μικροεςτίασ είναι όποιοσ βρίςκεται πιο 
κοντά ςε αυτιν. 

Ρροτείνεται: 

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

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

 

 



10 
 

-Στο 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. 

  
5. Ομάδα Αςφάλειασ- Ελζγχου Προςζγγιςθσ μακθτϊν ςε επικίνδυνα ςθμεία 

 
  Μζλθ:  

                α.    Ηορμπά Αντιγόνθ 
                β.    Κρθτικοφ Σοφία 
                γ.     Λουκοποφλου Ανκοφλα 
                δ.    Ηαβραδινοφ  Διμθτρα 
                ε.    Μποφνταλθ Ελζνθ 
 

 Αρμοδιότθτεσ:  

-  Ρεριοριςμόσ  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.). 

 
 

6. Ομάδα Ελζγχου Δικτφων-Αποκατάςταςθσ Βλαβϊν 
 

  Μζλθ:  
α. Μπζνοσ  Στυλιανόσ                          
β. Λιβάσ  Δθμιτριοσ 
γ.  ίηοσ  Ιωάννθσ 

              δ. Καλικαντισ  Ραναγιϊτθσ 
 
 Αρμοδιότθτεσ:  

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

-  Μζριμνα ενεργειϊν για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν κατά τθ διάρκεια τθσ 
κακθμερινισ λειτουργίασ του ςχολείου, ςε ςυνεργαςία με τον Διευκυντι. 

 

- Σφνταξθ προτάςεων προσ τον Διευκυντι ϊςτε να γίνει προμικεια κατάλλθλου 
εξοπλιςμοφ μόνωςθσ , εάν δεν υπάρχει ιδθ ( μονωτικά γάντια, μπότεσ, κ.ά). 
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7. Ομάδα  Αναηιτθςθσ  Ατόμων  που  δεν  ζχουν  παρουςιαςτεί  ςτο  χϊρο καταφυγισ 

 
 Μζλθ:  

α. Γεωργαντι Ελευκερία 
β. Αδαμοποφλου Γεωργία 
γ. Καροποφλου  Μαρία 
δ. Λουκοποφλου Ανκοφλα 
ε. Τςάκοσ Χριςτοσ 
 

 Αρμοδιότθτεσ:  

 Αναηιτθςθ των κατόψεων του ςχολείου και ενθμζρωςθ για όλουσ τουσ χϊρουσ του 

κτιρίου  

 Διενζργεια  ςχετικοφ  ελζγχου  για  να  αποκτιςει  θ  Ομάδα  πλιρθ  γνϊςθ  των 

επιμζρουσ χϊρων ϊςτε να είναι αποτελεςματικι ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί. 

 Συνεργαςία με τθν Ομάδα Ραροχισ Ρρϊτων Βοθκειϊν. 
 Εντοπιςμόσ μακθτϊν ι εκπαιδευτικϊν που δεν ζχουν παρουςιαςτεί ςτο χϊρο 

καταφυγισ και ίςωσ είναι τραυματιςμζνοι ι εγκλωβιςμζνοι. 
 

 
 

8. Ομάδα Φφλαξθσ του Αρχείου του ςχολείου 
 

 

 Μζλθ:  
α.    Σταςινοφ  Λαμπρινι 
β.    ίηοσ  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 
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. 
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9.   Τπεφκυνοι Επικοινωνίασ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ 
 

 Μζλθ:  
 

α. Διευκυντι του Σχολείου 
 β. Υποδιευκυντισ του Σχολείου 
 

 
 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. 

 

 
 

 
 

10. Ομάδα Τποςτιριξθσ ΑμεΑ  

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

 

Τα μζλθ τθσ Ομάδασ αυτισ είναι τα προαναφερόμενα. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν 
ςτο ςχολείο διακζςιμα άτομα με αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθν υποςτιριξθ του Ατόμου 
με Αναπθρία, τα μζλθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του ςχολείου που δεν ζχουν 
κακικοντα διδαςκαλίασ τθν ϊρα του ζκτακτου περιςτατικοφ και του διοικθτικό 
προςωπικό του ςχολείου αποτελοφν τθν Ομάδα Υποςτιριξθσ του Ατόμου. Επομζνωσ όλοι 
κα πρζπει να γνωρίηουν τισ ενζργειεσ που προβλζπονται ςτο Σχζδιο του ςχολείου για τθν 
υποςτιριξθ του ΑμεΑ. 
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Αρμοδιότθτεσ: 

   -  Ενθμζρωςθ όλου του προςωπικοφ για το θμεριςιο ςχολικό πρόγραμμα και τισ 
ανάγκεσ του Ατόμου με Αναπθρία.  

  -   Συηιτθςθ με το Άτομο για τισ ενζργειεσ προςταςίασ που πρζπει να κάνει ςε 
περίπτωςθ εκτάκτου ανάγκθσ γεγονότοσ. 

  - Σχεδιαςμόσ  τθσ  διαδικαςίασ  υποςτιριξισ  του  κατά  τθ  διάρκεια  τθσ εκκζνωςθσ  
και  ενθμζρωςθ  του  Διευκυντι  για  τυχόν  ενζργειεσ  που πρζπει να γίνουν για τθν 
αςφαλι εκκζνωςθ του κτιρίου από το ΑμεΑ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

  -   Ενθμζρωςθ του προςωπικοφ για τισ ενζργειεσ που προβλζπονται ςτο Σχολικό Σχζδιο 
Ζκτακτθσ Ανάγκθσ και αφοροφν ςτο Άτομο με αναπθρία. Πλο το εκπαιδευτικό και 
διοικθτικό προςωπικό πρζπει να γνωρίηει: 

             -ςε ποια αίκουςα βρίςκεται το ΆμεΑ, γιατί αμζςωσ μετά το πζρασ του ςυμβάντοσ         
κα πρζπει να κατευκυνκοφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ αίκουςα για να το βοθκιςουν να τθν 
εκκενϊςει. 

           - τισ ανάγκεσ του Ατόμου με Αναπθρία 

           - τθ διαδικαςία εκκζνωςθσ που πρζπει να ακολουκθκεί. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
θμείωςθ 
 
Οι ανωτζρω ομάδεσ ταυτίηονται τόςο ςε περίπτωςθ περιςτατικοφ ζκτακτθσ ανάγκθσ (όπωσ 
αυτά παρατίκενται ακολοφκωσ) όςο και ςτθν περίπτωςθ ςειςμικοφ κινδφνου.  
Σε περίπτωςθ Πολιτικισ Κινθτοποίθςθσ οι εν λόγω ομάδεσ αναλαμβάνουν και  
κακικοντα Πολιτικισ Άμυνασ, όπωσ προβλζπεται από το Ν.Δ.  17/74 «Περί Πολιτικισ 
Σχεδιάςεωσ Εκτάκτου Ανάγκθσ» (Π.Σ.Ε.Α) (ΦΕΚ Α΄/236/1994) και από τισ Οδθγίεσ Οργανώςεωσ 
Πολιτικισ Αμφνθσ Δθμοςίων Ανεξάρτθτων Ιδρυμάτων & Ανεξάρτθτων Ιδρυμάτων (ΔΑΙ & ΑΙ), 
με αρικ. Πρωτ. 107/1/54 του Υπουργείου Δθμοςίασ Τάξεωσ. 
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ΕΝΟΣΘΣΑ 2 
 
ΜΕΣΡΑ ΠΤΡΑΦΑΛΕΙΑ  ΔΑΙ 
 
2.1. κοπόσ 
Θ πρόλθψθ ι ο περιοριςμόσ των πυρκαγιϊν που προκαλοφνται από διάφορεσ αιτίεσ, θ 
κατάςβεςι τουσ και απελευκζρωςθ ατόμων που εγκλωβίηονται μζςα ςτα κτίρια ι άλλουσ 
χϊρουσ των ΔΑΙ – ΑΙ. 
 
2.2. Οργάνωςθ 
Θ Ρυραςφάλεια των ΔΑΙ-ΑΙ επιτυγχάνεται με : 

 Ρρολθπτικά Μζτρα 
 Καταςταλτικά Μζτρα 
 Κακοριςμό και οργάνωςθ του προςωπικοφ πυραςφάλειασ 
 Εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων για τθν διάςωςθ και πυρόςβεςθ μζςων 
 Εκπαίδευςθ όλου του προςωπικοφ του Ιδρφματοσ ςτθ χριςθ των παραπάνω 

διαςωςτικϊν και καταςβεςτικϊν μζςων και  
 Εκπαίδευςθ των ομάδων Ρυραςφάλειασ, ϊςτε ςε περίπτωςθ οποιουδιποτε 

ςυμβάντοσ, να είναι ςε κζςθ να το αντιμετωπίςουν με επιτυχία και να 
κακοδθγιςουν με αςφάλεια το υπόλοιπο προςωπικό του Ιδρφματοσ. 
 

2.3. Προλθπτικά μζτρα 
Ο Αρχθγόσ Ρ.Α. κάκε ΔΑΙ-ΑΙ πρζπει να μελετιςει όλουσ τουσ τρόπουσ που κα ςυμβάλουν ςτθν 
πρόλθψθ ι τον περιοριςμό των κινδφνων εκδιλωςθσ πυρκαγιϊν από διάφορεσ αιτίεσ και να 
λάβει τα απαραίτθτα για το ςκοπό αυτό μζτρα, μερικά από τα οποία αναφζρονται παρακάτω: 

 Μεταφζρει ζγκαιρα τισ αποκθκευμζνεσ εφφλεκτεσ ι εκρθκτικζσ φλεσ, αλλά και όςεσ 
δεν είναι άμεςθσ χριςθσ, ςε χϊρουσ μακριά από το προςωπικό  ι ςε άλλουσ με ςτερεά 
και άφλεκτθ ςτζγθ που να παρζχουν αςφάλεια. 

 Ρροβλζπει να υπάρχει ςφςτθμα μόνιμων εγκαταςτάςεων καταιωνιςμοφ (νεροφ, 
αφροφ, κόνθσ ι αδρανϊν αερίων κλπ) ςε αποκικεσ εφφλεκτων υλϊν και ςε δεξαμενζσ 
υγρϊν καυςίμων κλπ κατά περίπτωςθ. 

 Φροντίηει για τθν αποφυγι ανάμιξθσ των διαφόρων υλικϊν και ειδικότερα των 
χθμικϊν προϊόντων, τθν απομάκρυνςι τουσ και τθν κατάλλθλθ τοποκζτθςθ των υλϊν 
εκείνων για τισ οποίεσ υπάρχει κίνδυνοσ ανάφλεξθσ. 

 Μεριμνά για τθν φπαρξθ διόδων ανάμεςα ςτα αποκθκευμζνα υλικά, για να 
διευκολφνεται θ επζμβαςθ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, για τθν διακοπι του θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ τισ ϊρεσ που δεν λειτουργεί το Κδρυμα, (πλθν των φϊτων αςφαλείασ) και για 
τθν επιμελι ςυντιρθςθ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων προσ αποφυγι 
βραχυκυκλϊματοσ. 

 Φροντίηει για τθν φπαρξθ αλεξικζραυνου, που επικεωρείται τακτικά. Με αλεξικζραυνο 
πρζπει να εφοδιάηονται όλεσ οι επιχειριςεισ οι οποίεσ παρουςιάηουν ςοβαροφσ 
κινδφνουσ από τουσ κεραυνοφσ. 

 Αναρτά πινακίδεσ ςε εμφανι ςθμεία, που ς’ αυτζσ να αναγράφονται οδθγίεσ 
πρόλθψθσ πυρκαγιϊν και άλλων ατυχθμάτων ( εγκλωβιςμϊν, δθλθτθριάςεων κλπ), 
τρόποι ενεργειϊν του προςωπικοφ ςε περίπτωςθ εκδιλωςθσ πυρκαγιάσ, αλλά και 
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κάκε άλλου μζτρου που κα ςυμβάλει ςτθν αποφυγι τθσ πυρκαγιάσ και τθν μείωςθ του 
κινδφνου από αυτι. 

 Εποπτεφει, ϊςτε να γίνεται τακτικόσ ζλεγχοσ από αρμόδιο όργανο, ςτισ θλεκτρικζσ και 
λοιπζσ εγκαταςτάςεισ του Ιδρφματοσ και γενικά ςε όλουσ τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ 
υπάρχει κίνδυνοσ να εκδθλωκεί και να αναπτυχκεί μια πυρκαγιά. 

 Φροντίηει για τθν εγκατάςταςθ αυτόματου ςυςτιματοσ αποκάλυψθσ πυρκαγιϊν 
(ανιχνευτζσ φλόγασ, κερμότθτασ, καπνοφ και αερίων), εκεί  όπου κατά περίπτωςθ 
κρίνεται αναγκαίο. 
 

2.4. Καταςταλτικά μζτρα (κατάςβεςθ πυρκαγιϊν) 
Αυτά ςυνίςτανται ςτον εξοπλιςμό των ΔΑΙ-ΑΙ και είναι απαραίτθτα μζςα καταςτολισ-
κατάςβεςθσ που διακρίνονται ςε: 

 Στοιχειϊδθ ι άμεςθσ επζμβαςθσ 
 Τακτικά 

 
 Στοιχειϊδθ ι άμεςθσ επζμβαςθσ μζςα και υλικά : 
 Είναι τα πρόχειρα φορθτά και τροχιλατα μζςα, τα οποία χρθςιμοποιοφνται με μεγάλθ 

ευκολία και είναι πολφ αποτελεςματικά ςτθν καταπολζμθςθ των πυρκαγιϊν ςτο 
αρχικό τουσ ςτάδιο και για τθν κατάςβεςθ νζων μικρϊν εςτιϊν τθσ φωτιάσ. 

 Τοποκετοφνται εντόσ και εκτόσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ςε επίκαιρεσ και 
προςιτζσ για το προςωπικό κζςεισ, ςε κάκε όροφο ι χϊρο και αποτελοφν τα βαςικά 
και ειδικά πυροςβεςτικά ςθμεία των ΔΑΙ & ΑΙ. 

Ειδικότερα τα φορθτά μζςα (πυροςβεςτιρεσ) πρζπει να τοποκετοφνται ςε τοίχουσ ςε φψοσ 
1,20 μζχρι 1,50 μ. από το δάπεδο, μακριά από μεγάλεσ εςτίεσ κερμότθτασ και ανά ζνασ 
φορθτόσ πυροςβεςτιρασ κόνεωσ κοντά ςτθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ και ςτον χϊρο κεντρικισ 
κζρμανςθσ. 
Επιπλζον ςτο χϊρο του λεβθτοςταςίου και πάνω από τον καυςτιρα και τθν δεξαμενι πρζπει 
να τοποκετείται ζνασ ι και περιςςότεροι αυτοδιεγειρόμενοι πυροςβεςτιρεσ οροφισ ανάλογοι 
ςε αρικμό και περιεχόμενο τθσ διάςταςθσ του χϊρου που πρόκειται να καλφψουν από άποψθ 
πυροπροςταςίασ. 
 
 
2.5. Προςωπικό Πυραςφάλειασ (ομάδα Πυραςφάλειασ)  
 
 Το προςωπικό πυραςφάλειασ πρζπει να επιλζγεται από τουσ μθ ςτρατεφςιμουσ 

άνδρεσ κάκε ΔΑΙ ι ΑΙ, κατά προτίμθςθ από τουσ νεϊτερουσ και ςωματικϊσ 
ιςχυρότερουσ του εργατικοφ ι υπαλλθλικοφ προςωπικοφ του, οι οποίοι και κα 
αποτελοφν τθν ομάδα Ρυραςφάλειασ του Ιδρφματοσ. 

 Θ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ πυραςφάλειασ αποτελείται από υποομάδεσ κάκε μια από τισ 
οποίεσ περιλαμβάνει 3-10 άνδρεσ και εξαρτάται κυρίωσ από ςτακεροφσ ςυντελεςτζσ 
όπωσ: 

 Το μζγεκοσ του Ιδρφματοσ 
 Τθ δφναμθ ςε προςωπικό του Ιδρφματοσ 
 Τα παραγόμενα προϊόντα και ο κίνδυνοσ πυρκαγίασ από τθ φφςθ των προϊόντων αυτϊν 
 Τθν καταςκευι των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων  
 Τον κίνδυνο πυρκαγιάσ ζξω και  
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 Τθν αναμενόμενθ βοικεια και τθν απόςταςθ τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ από το Κδρυμα. 
Στα Κδρυμα που εργάηονται περιςςότερεσ από μια βάρδιεσ, θ ομάδα πυραςφάλειασ πρζπει να 
καλφπτει όλεσ τισ βάρδιεσ του 24ϊρου. 

 Αρχθγόσ τθσ Ομάδοσ Ρυραςφάλειασ και υπεφκυνοσ για τθν πυραςφάλεια του 
Ιδρφματοσ, ορίηεται ο πλζον κατάλλθλοσ από ο προςωπικό (π.χ. με προχπθρεςία ςτθν 
Ρυροςβεςτικι, Μθχανικόσ ι Χθμικόσ κλπ). Ζνα άτομο από το προςωπικό πυραςφάλειασ 
ορίηεται αναπλθρωτισ αυτοφ. Πλα τα μζλθ τθσ ομάδασ πρζπει να ζχουν πλιρθ γνϊςθ των 
εγκαταςτάςεων και των κινδφνων που υπάρχουν ς’ αυτζσ. 
 Τα κακικοντα και οι υποχρεϊςεισ του Αρχθγοφ Ρυραςφάλειασ κακορίηονται από τον 

Αρχθγό Ρολιτικισ Άμυνασ κάκε ΔΑΙ ι ΑΙ και αναγράφονται ςτον Κανονιςμό Εςωτερικισ 
Λειτουργίασ Ρ.Α. του Ιδρφματοσ 

 Υποχρεϊςεισ –κακικοντα Αρχθγοφ Ρυραςφάλειασ: 
 

 Εκπαιδεφεται από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία τθσ πόλθσ και αναλαμβάνει τθν οργάνωςθ των 
μζτρων πυραςφάλειασ, τθν ςυγκρότθτςθ τθσ ομάδασ και τθ κεωρθτικι και πρακτικι 
εκπαίδευςθ των ανδρϊν τθσ. Βρίςκεται ςε τακτικι επαφι με τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία και 
ςυμβουλεφεται αυτι για κάκε είδουσ κζμα που αφορά τθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ 
πυραςφάλεισ του ΔΑΙ- ΑΙ 

 Για το ςκοπό αυτό εκπαιδεφει το προςωπικό πυραςφάλειασ του Ιδρφματοσ: 
o Στθ χριςθ των πυροςβεςτικϊν μζςων που υπάρχουν. 
o Στθν πρόλθψθ τθσ πυρκαγιάσ ι άλλων ςυναφϊν κινδφνων. 
o Στθν ζγκαιρθ ςιμανςθ ςυναγερμοφ και αντιμετϊπιςθ τθσ πυρκαγιάσ. 
o Στθν τεχνικι αντιμετϊπιςθ των πυρκαγιϊν ι τθν πρόλθψθ αυτϊν (θ παραπάνω εκπαίδευςθ 

πραγματοποιείται αρχικά από τθν τοπικι Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία). 
o Υποχρεοφται ςτθν εφαρμογι και παρακολοφκθςθ των υποδειχκζντων από τθν Ρ.Υ. 

προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν μζτρων πυραςφάλειασ. 
o Επιλζγει τισ κατάλλθλεσ κζςεισ για τθν τοποκζτθςθ των πυροςβεςτικϊν μζςων. 
o Αναγράφει εξωτερικά το είδοσ των πυροςβεςτιρων και τθν θμερομθνία αναγόμωςθσ και 

τουσ ελζγχει κατά περιόδουσ. 
o Αναρτά πινακίδεσ ςε επίκαιρεσ κζςεισ ςτουσ επικίνδυνουσ χϊρουσ με τθν ζνδειξθ 

«Απαγορεφεται το Κάπνιςμα». 
o Κατά τθν πολεμικι περίοδο κακορίηει μικρι δφναμθ από τουσ άνδρεσ του προςωπικοφ των 

ομάδων πυραςφάλειασ θ οποία βρίςκεται ςε επιφυλακι όλο το 24ϊρο, τόςο τισ εργάςιμεσ 
όςο και τισ μθ εργάςιμεσ θμζρεσ. 

o Ρροβαίνει ςτθν κατάςβεςθ των πυρκαγιϊν που τυχόν κα εκδθλωκοφν. 
o Εκπαιδεφει το προςωπικό του Ιδρφματοσ και ειδικότερα τθν ομάδα πυραςφάλειασ ςε 

ενζργειεσ κατάςβεςθσ πυρκαγιϊν που εκδθλϊνονται μζςα ςε ευπακείσ χϊρουσ ςτουσ 
οποίουσ υπάρχουν εφφλεκτα υλικά, χθμικά προϊόντα, αυτοαναφλζξιμα ςϊματα κλπ κακϊσ 
και ςτθ διάνοιξθ διόδων για τθν ευκολότερθ απελευκζρωςθ τυχόν παγιδευκζντων ατόμων 
και τθν μεταφορά τουσ ςε αςφαλείσ κζςεισ. 

o Διενεργεί κατά καιροφσ πρακτικζσ αςκιςεισ ςε εικονικζσ πυρκαγιζσ ι τεχνικϊσ 
δθμιουργοφμενεσ εςτίεσ φωτιάσ, για τθν απόκτθςθ ετοιμότθτασ, ψυχραιμίασ και εκιςμοφ 
του προςωπικοφ ςτο ςωςτό χειριςμό των πυροςβεςτικϊν μζςων. 

o Ενθμερϊνει όλο το προςωπικό του Ιδρφματοσ, για τα ςθμεία και τισ κζςεισ που βρίςκονται 
τα πυροςβεςτικά μζςα και υλικά και υπενκυμίηει ςε αυτό ότι ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ ι 
άλλου ςυμβάντοσ, υποχρεοφται ςτθν άμεςθ ςιμανςθ ςυναγερμοφ και τθν ειδοποίθςθ τθσ 
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Ρ.Υ., παράλλθλα με τισ ενζργειεσ κατάςβεςισ τθσ. 
o Τθρεί υποχρεωτικά βιβλίο επικεωριςεων ςτο οποίο καταχωροφνται οι διαπιςτοφμενεσ από 

αυτόν ελλείψεισ, παραλείψεισ ι άλλεσ ςυνκικεσ που μποροφν να προκαλζςουν πυρκαγιζσ 
ι δυςμενείσ καταςτάςεισ και ενθμερϊνει για τον ςκοπό αυτόν τον Αρχθγό Ρ.Α. του 
Ιδρφματοσ. 
 

 

2.6. Κατθγορίεσ Πυρκαγιϊν 

 

Α: τερεϊν καυςίμων υλικϊν  

B: Τγρϊν καυςίμων υλικϊν ι ςτερεϊν που υγροποιοφνται κατά τθν καφςθ του  

C: Αερίων καυςίμων υλικϊν (π.χ. μεκάνιο, προπάνιο, υδρογόνο, αςετιλίνθ, κ.α.). 

D: Μετάλλων (π.χ. νάτριο, κάλιο, μαγνιςιο, τιτάνιο, κ.α.). 

E: Θλεκτρικζσ πυρκαγιζσ. 
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2.7. Σφποι φορθτϊν πυροςβεςτιρων 

 

 

1.ΠΤΡΟΒΕΣΘΡΕ ΞΘΡΑ ΚΟΝΘ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ΠΤΡΟΒΕΣΘΡΑ ΞΘΡΑ ΚΟΝΘ ΜΕ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 

 

 
 

• 1. ΚΤΡΙΩ ΩΜΑ 
• 2.  ΩΛΗΝΑ ΕΚΣΟΞΕΤΗ ΚΟΝΗ 
• 3. ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ  CO2 
• 4. ΜΕΣΑΛΛΙΚΟ ΠΩΜΑ ΜΕ 

ΕΠΙΚΡΟΤΣΗΡΑ 
• 5. ΚΑΝΔΑΛΗ ΕΛΕΓΥΟΜΕΝΗ 

ΕΚΣΟΞΕΤΗ 
• 6.  ΕΛΑΣΙΚΟ ΩΛΗΝΑ 
• 7. ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΠΕΡΠΙΕΗ 
• 8.  ΩΛΗΝΑ ΔΙΟΥΕΣΕΤΗ  CO2 
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3.ΠΤΡΟΒΕΣΘΡΑ ΝΕΡΟΤ 

 

 
 
 
 
4.ΠΤΡΟΒΕΣΘΡΕ CO2 
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2.8. Αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν με πυροςβεςτιρεσ 
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ΕΝΟΣΘΣΑ 3 
 
Πλθμμφρεσ 
 

Οι πλθμμφρεσ αποτελοφν τθ δεφτερθ πιο ςυχνι φυςικι καταςτροφι, μετά τισ δαςικζσ 
πυρκαγιζσ και  ςυμβαίνει λόγω ραγδαίων βροχοπτϊςεων και ιςχυρϊν καταιγίδων, από το 
ανζβαςμα τθσ ςτάκμθσ των ποταμϊν ι από το λιϊςιμο χιονιοφ. Συμβαίνει επίςθσ από 
υποχϊρθςθ φραγμάτων και ςτθν περίπτωςθ αυτι οι ςυνζπειεσ είναι πολφ μεγάλεσ. 

Θ πλθμμφρα από φυςικά αίτια είτε παρουςιάηει βραδεία εξζλιξθ είτε ανικει ςτθν 
κατθγορία τθσ ξαφνικισ πλθμμφρασ, που είναι και το πιο ςυνθκιςμζνο φαινόμενο ςτθν 
Ελλάδα. Στον Ελλθνικό χϊρο οι πλθμμφρεσ οφείλονται ςε καταρρακτϊδεισ βροχζσ, που 
ςυνοδεφουν τθ διζλευςθ υφζςεων. 

Οι ξαφνικζσ πλθμμφρεσ εμφανίηονται ςε μικρό χρονικό διάςτθμα λίγων ωρϊν ι λιγότερο 
και ζχουν ςαν αποτζλεςμα ταχεία φψωςθ νεροφ, το οποίο ςτο πζραςμα του μπορεί να 
προκαλζςει μεγάλεσ καταςτροφζσ ςε καταςκευζσ, όπωσ κτίρια, γζφυρεσ κλπ, να 
παραςφρει αυτοκίνθτα, να ξεριηϊςει δζντρα. Τα περιςςότερα κφματα εξαιτίασ πλθμμυρϊν 
προζρχονται από τισ ξαφνικζσ πλθμμφρεσ. 

Ζνα ςπανιότερα εμφανιηόμενο είδοσ πλθμμφρασ ςτθν Ελλάδα είναι θ παράκτια πλθμμφρα, 
θ οποία εμφανίηεται ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ λόγω του κυματιςμοφ τθσ κάλαςςασ. Ο 
κυματιςμόσ προκαλείται ςυνικωσ από τουσ ιςχυροφσ ανζμουσ που πνζουν ςτθν περιοχι. 
 

3.1  Οδθγίεσ Προςταςίασ για τισ πλθμμφρεσ. 

 Ρροετοιμαςία: 

Σε περίπτωςθ που ενθμερωκείτε για τθν εκδιλωςθ ζντονθσ βροχόπτωςθσ ςτθν περιοχι 
ςασ 

-Βεβαιωκείτε ότι τα φρεάτια ζξω από το Σχολείο δεν είναι φραγμζνα και οι υδρορροζσ 
λειτουργοφν κανονικά. 

-Ρεριορίςτε τισ μετακινιςεισ ςασ και αποφφγετε τθν εργαςία και τθν παραμονι ςε 
υπόγειουσ χϊρουσ 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ πλθμμφρασ: 

Αν είςτε μζςα ςτο κτίριο 

-Εγκαταλείψτε υπόγειουσ χϊρουσ και μετακινθκείτε ςε αςφαλζσ υψθλό ςθμείο.  

Αν βρίςκεςτε ςε ανοικτό χϊρο 

-Μείνετε μακριά από θλεκτροφόρα καλϊδια. 
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Μθν πλθςιάηετε ςε περιοχζσ όπου ζχουν ςθμειωκεί κατολιςκιςεισ. 

  

 Μετά τθν πλθμμφρα: 

Αν βρίςκεςτε ςε ανοικτό χϊρο 

-  Μείνετε μακριά από περιοχζσ που ζχουν πλθμμυρίςει ι είναι επικίνδυνεσ να ξαναπλθμμυρίςουν 
τισ επόμενεσ ϊρεσ. 
 -  Θ πλθμμφρα ενδζχεται να ζχει μεταβάλει τα χαρακτθριςτικά γνϊριμων περιοχϊν και τα νερά να 
ζχουν παραςφρει μζρθ του δρόμου, των πεηοδρομίων κλπ. 
 -  Εγκυμονοφν κίνδυνοι από ςπαςμζνα οδοςτρϊματα, περιοχζσ με επικίνδυνθ κλίςθ, λαςποροζσ 
κλπ. 
 -  Τα νερά ενδζχεται να είναι μολυςμζνα αν ζχουν παραςφρει μαηί τουσ απορρίμματα, αντικείμενα 
και νεκρά ηϊα. 

-Ρροςζξτε να μθν εμποδίηετε τα ςυνεργεία διάςωςθσ. 

-Μθν πλθςιάηετε ςε περιοχζσ που ζχουν ςθμειωκεί κατολιςκιςεισ και πτϊςεισ βράχων. 

-Αποφφγετε τα λιμνάηοντα νερά. Ενδζχεται να αποτελζςουν καλοφσ αγωγοφσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ 
κακϊσ κρφβουν υπόγεια καλϊδια ι διαρροζσ από εγκαταςτάςεισ. 

-Ακολουκείςτε πιςτά τισ οδθγίεσ των αρμόδιων Αρχϊν. 

-Θυμθκείτε ότι οι κίνδυνοι από τθν πλθμμφρα δεν υποχωροφν αμζςωσ μετά τθν απόςυρςθ των 
υδάτων. 

-Βεβαιωκείτε από τισ Αρχζσ ότι θ περιοχι που βρίςκεται θ ςχολικι μονάδα ι ο χϊροσ εργαςίασ ςασ 
είναι πλζον αςφαλισ και κατόπιν επιςτρζψτε ςε αυτιν ειδικά αν ζχει προθγθκεί εκκζνωςθ. 

-Κλείςτε τθν τροφοδοςία του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, ακόμα και αν ςτθν περιοχι ςασ ζχει διακοπεί 
το θλεκτρικό ρεφμα. 

-Κλείςτε τθν παροχι νεροφ, για το ενδεχόμενο βλάβθσ ςτο δίκτυο φδρευςθσ. 
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ΕΝΟΣΘΣΑ 4 

 ΖΝΣΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

 4.1 Θυελλϊδεισ άνεμοι 

Άνεμοσ είναι θ φυςικι κίνθςθ του ατμοςφαιρικοφ αζρα που ρζει γενικά παράλλθλα προσ 
το ζδαφοσ. Αιτία του ανζμου είναι θ οριηόντια διαφορά τθσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ. Πςο 
μεγαλφτερθ είναι θ διαφορά πίεςθσ μεταξφ δφο δεδομζνων ςθμείων τόςο μεγαλφτερθ 
είναι και θ ζνταςθ του ανζμου. 

 Ρριν και κατά τθ διάρκεια κυελλωδϊν ανζμων 

-Αςφαλίςτε αντικείμενα τα οποία αν παραςυρκοφν από τον άνεμο ενδζχεται να 
προκαλζςουν καταςτροφζσ ι τραυματιςμοφσ 

-Στερεϊςτε τισ διαφθμιςτικζσ πινακίδεσ που τυχόν ζχετε αναρτιςει. 

-Αςφαλίςτε τισ πόρτεσ και τα παράκυρα του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ. 

-Αποφφγετε τθ διζλευςθ κάτω από μεγάλα δζντρα, κάτω από αναρτθμζνεσ πινακίδεσ και 
γενικά από περιοχζσ, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάςτρεσ, ςπαςμζνα τηάμια κλπ.) 
μπορεί να αποκολλθκοφν και να πζςουν ςτο ζδαφοσ (π.χ. κάτω από μπαλκόνια). 

 

4.2 Καταιγίδεσ 

Οι καταιγίδεσ είναι από τα πιο βίαια ατμοςφαιρικά φαινόμενα και ςυνοδεφονται από 
ραγδαίεσ βροχζσ, ιςχυροφσ ανζμουσ με μεταβλθτι ζνταςθ και διεφκυνςθ, οι οποίοι μπορεί 
να φτάςουν τα 50 με 80km/h ι ακόμα και τα 100km/h, από ιςχυρζσ θλεκτρικζσ 
εκκενϊςεισ, δθλαδι κεραυνοφσ και πολλζσ φορζσ από χαλάηι. 

Ρϊσ να εκτιμιςετε τθν απόςταςθ από μια καταιγίδα 

Μετριςτε το χρόνο που μεςολαβεί μεταξφ τθσ αςτραπισ και τθσ βροντισ ςε 
δευτερόλεπτα. Διαιρζςτε το χρόνο που μετριςατε με το 3 ϊςτε να υπολογίςετε τθν 
απόςταςθ τθσ καταιγίδασ ςε χιλιόμετρα. 

Λάβετε γριγορα τα απαραίτθτα μζτρα, πριν θ καταιγίδα ςασ πλθςιάςει. Θ απόςταςθ είναι 
ενδεικτικι κακϊσ θ καταιγίδα μπορεί να εμφανιςτεί πολφ γριγορα πάνω από τθν περιοχι 
ςτθν οποία βρίςκεςτε. 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ καταιγίδασ: 

Αν βρίςκεςτε ςτο ςχολικό ςυγκρότθμα 

-Αςφαλίςτε αντικείμενα, που μπορεί να παραςυρκοφν από τον άνεμο ι τθ ραγδαία 
βροχόπτωςθ και ενδζχεται να προκαλζςουν καταςτροφζσ ι τραυματιςμοφσ. 
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-Αςφαλίςτε τισ πόρτεσ και τα παράκυρα. 

-Μθν κρατάτε θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ι το τθλζφωνο διότι ο κεραυνόσ μπορεί να περάςει 
μζςα από τα καλϊδια. Αποςυνδζςτε τισ ςυςκευζσ τθλεόραςθσ από τθν κεραία και τθν 
παροχι του θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

-Αποφφγετε να αγγίξετε τισ ςωλθνϊςεισ των υδραυλικϊν (τουαλζτεσ ,  βρφςεσ ) κακϊσ 
ςυνιςτοφν καλοφσ αγωγοφσ του θλεκτριςμοφ. 

Αν βρίςκεςτε ςε εξωτερικό χϊρο 

-Καταφφγετε ςτο ςχολικό κτίριο ι διαφορετικά κακίςτε αμζςωσ ςτο ζδαφοσ χωρίσ να -
ξαπλϊςετε. 

-Μθν καταφφγετε ποτζ κάτω από ζνα ψθλό δζντρο ςε ανοιχτό χϊρο. 

-Αποφφγετε τα χαμθλά εδάφθ για τον κίνδυνο πλθμμφρασ. 

-Μθν πλθςιάηετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνθτα, ποδιλατα, ςφνεργα 
καταςκινωςθσ κλπ.) 

 

4.3 Χαλαηόπτωςθ 

Ρροφυλαχκείτε αμζςωσ. Μθν εγκαταλείψετε τον αςφαλι χϊρο, παρά μόνο όταν 
βεβαιωκείτε ότι θ καταιγίδα πζραςε.  

 

4.4 Χιονόπτωςθ / Δριμφ ψφχοσ 

Κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα ςθμειϊνονται ςτθ χϊρα μασ χιονοπτϊςεισ που διαρκοφν 
από μερικζσ ϊρεσ μζχρι μερικζσ θμζρεσ και ςυχνά ςυνοδεφονται από χαμθλζσ 
κερμοκραςίεσ και ιςχυροφσ ανζμουσ. 

Οι χιονοπτϊςεισ μπορεί να είναι τοπικζσ ι να επθρεάςουν μεγάλο μζροσ τθσ χϊρασ. 
Συνικωσ, οι ιςχυρότερεσ χιονοπτϊςεισ ςθμειϊνονται ςτισ βόρειεσ και ορεινζσ περιοχζσ τθσ 
χϊρασ, όπου το χιόνι παραμζνει για όλθ ςχεδόν τθ χειμερινι περίοδο. 

 

 Ρροετοιμαςία: 

-Φροντίςτε για εξοπλιςμό κακαριςμοφ του χιονιοφ (π.χ. φτυάρια). 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ χιονόπτωςθσ: 

Αν βρίςκεςτε ςτο ςχολικό ςυγκρότθμα 

-Διατθρείςτε το ηεςτό και παραμείνετε ςε αυτό όςο μπορείτε. 

-Μθν αφινετε τα παιδιά να βγουν ζξω αςυνόδευτα. 
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-Φορζςτε κατάλλθλα ροφχα και παποφτςια. 

Αν βρίςκεςτε ςε εξωτερικό χϊρο 

-Ρθγαίνετε ςε αςφαλζσ μζροσ χωρίσ να εκτεκείτε ςτθ χιονοκφελλα. 

-Ντυκείτε με πολλά ςτρϊματα από ελαφριά και ηεςτά ροφχα αντί για ζνα βαρφ ροφχο και 
φορζςτε ηεςτζσ αδιάβροχεσ μπότεσ. Ρροτιμιςτε ζνα αδιάβροχο εξωτερικό ροφχο. 

-Ρροςζξτε τισ μετακινιςεισ ςασ ςε περιοχζσ όπου προβλζπονται χιονοπτϊςεισ. 

 

4.5 Παγετόσ 

Σε περιοχζσ όπου ζχει δθμιουργθκεί παγετόσ απαιτείται προςοχι όταν μακθτζσ βρίςκονται 
ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ, για τθν αποφυγι τραυματιςμϊν από ολιςκθρότθτα.  

 

4.6 Καφςωνασ 

Θμζρεσ με υψθλζσ κερμοκραςίεσ είναι θμζρεσ κατά τισ οποίεσ οι κερμοκραςίεσ 
ανεβαίνουν ςε υψθλά επίπεδα τισ μεςθμβρινζσ και πρϊτεσ απογευματινζσ 
ϊρεσ.Καφςωνασ, για τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ τθσ Ελλάδασ, κεωρείται μια περίοδοσ 
τουλάχιςτον 3 θμερϊν, όπου οι κερμοκραςίεσ ςτισ πεδινζσ περιοχζσ τθσ θπειρωτικισ 
χϊρασ ξεπερνοφν τουσ 37°C και θ μζςθ θμεριςια κερμοκραςία είναι τουλάχιςτον 31°C, 
δθλαδι θ κερμοκραςία δε μειϊνεται αρκετά κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ (δεν πζφτει κάτω 
από τουσ 25-26°C). 

-Αποφφγετε τθν ζκκεςθ και παραμονι ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ και παραμείνετε ςε ςκιερά 
και δροςερά μζρθ μακριά από χϊρουσ όπου επικρατεί ςυνωςτιςμόσ. 

-Αποφφγετε το βάδιςμα για πολφ ϊρα ι το τρζξιμο κάτω από τον ιλιο. 

-Ρροτιμιςτε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ροφχα από φυςικό υλικό για να 
διευκολφνεται ο αεριςμόσ του ςϊματοσ και θ εξάτμιςθ του ιδρϊτα.  

-Φροντίςτε θ διατροφι ςασ να αποτελείται από ελαφρά και μικρά γεφματα, με ζμφαςθ 
ςτα φροφτα και τα λαχανικά. Ρεριορίςτε τα λιπαρά. 

-Ρίνετε άφκονα υγρά (νερό και χυμοφσ φροφτων).  

 

 

4.7. Κατολιςκιςεισ / Κακιηιςεισ 

Το φαινόμενο τθσ κατολίςκθςθσ αναφζρεται ςτθ διατάραξθ τθσ ιςορροπίασ μιασ μάηασ 
εδάφουσ ι βράχου. Οι κατολιςκιςεισ αποτελοφν μζροσ των φυςικϊν διεργαςιϊν εξζλιξθσ 
του γιινου ανάγλυφου, ωςτόςο μποροφν να προκλθκοφν και από εξωτερικζσ παρεμβάςεισ 
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με τθν ζμμεςθ ι άμεςθ ςυμβολι του ανκρϊπου.  

 

 Ενζργειεσ πριν τθν εκδιλωςθ τθσ κατολίςκθςθσ 

Οι κατολιςκιςεισ ςυμβαίνουν ςυνικωσ ςε περιοχζσ που ζχουν ςυμβεί και ςτο παρελκόν. 
Ηθτιςτε πλθροφορίεσ για τισ κατολιςκιςεισ ςτθν περιοχι ςασ, και ενδεχομζνωσ ηθτιςτε 
μια λεπτομερι πραγματογνωμοςφνθ τθσ περιοχισ του  Σχολικοφ ςυγκροτιματοσ. 
  

Τι να κάνετε αν υποψιάηεςτε ότι υπάρχει άμεςοσ κίνδυνοσ κατολιςκιςεων. 

-Επικοινωνιςτε με τισ τοπικζσ Αρχζσ, Ρυροςβεςτικι, Αςτυνομία ι Διεφκυνςθ Τεχνικϊν 
Ζργων. Οι τοπικοί φορείσ είναι οι πλζον κατάλλθλοι να εκτιμιςουν ζναν ενδεχόμενο 
κίνδυνο. 

-Αν βρίςκεςτε ςε περιοχζσ επικίνδυνεσ για κατολιςκιςεισ και λαςποροζσ, ενθμερωκείτε 
για τισ πικανζσ οδοφσ διαφυγισ.  

-Ενθμερωκείτε από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και το διαδίκτυο για προειδοποιιςεισ 
ςχετικζσ με φαινόμενα ζντονων ι παρατεταμζνων βροχοπτϊςεων. Μετά από περιόδουσ 
παρατεταμζνων βροχοπτϊςεων αυξάνεται ο κίνδυνοσ εκδιλωςθσ κατολιςκιςεων. 
 

 Ενζργειεσ κατά τθν διάρκεια εκδιλωςθσ κατολιςκιςεων 

-Απομακρυνκείτε το ταχφτερο δυνατό από τθν περιοχι εκδιλωςθσ τθσ κατολίςκθςθσ. 

-Αν παραμείνετε ςτο Σχολικό ςυγκρότθμα, μετακινθκείτε ςε ψθλότερουσ ορόφουσ. 

-Εάν είναι αδφνατο να απομακρυνκείτε κακίςτε ςτο πάτωμα ςε εμβρυακι ςτάςθ και 
προςτατζψτε το κεφάλι ςασ. 

-Να είςτε ζτοιμοι να μετακινθκείτε γριγορα. Δϊςτε προτεραιότθτα ςτθν αςφάλεια του 
εαυτοφ ςασ και όχι των υπαρχόντων ςασ. 
  

 Ενζργειεσ μετά τθν εκδιλωςθ κατολιςκιςεων 

-Μείνετε μακριά από τθν περιοχι τθσ κατολίςκθςθσ. Μπορεί να υπάρχει κίνδυνοσ 
εκδιλωςθσ νζασ κατολίςκθςθσ. 

-Ραρακολουκείτε τουσ τοπικοφσ ραδιοφωνικοφσ ι τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ για τισ 
τελευταίεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων αναγκϊν που 
προζκυψαν από τθν εκδιλωςθ τθσ κατολίςκθςθσ. 

-Ελζγξτε για τραυματίεσ και παγιδευμζνα άτομα περιμετρικά του χϊρου εκδιλωςθσ τθσ 
κατολίςκθςθσ, χωρίσ να ειςζλκετε ςε αυτόν. Κατευκφνεται τα ςωςτικά ςυνεργεία ςτισ 
κζςεισ των παγιδευμζνων. 
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-Ελζγξτε για βλάβεσ ςε δίκτυα κοινισ ωφζλειασ. 

-Ελζγξτε για ηθμιζσ τα κρίςιμα ςθμεία για τθν ςτατικότθτα του Σχολικοφ ςυγκροτιματοσ. 

 

 

 

4.8 Γενικζσ Οδθγίεσ 

 

Φροντίςτε να ενθμερϊνεςτε διαρκϊσ από το ραδιόφωνο και τθν τθλεόραςθ για τθν 
εξζλιξθ των καιρικϊν φαινομζνων. Οι επίςθμεσ πθγζσ ενθμζρωςθσ είναι θ Εκνικι 
Μετεωρολογικι Υπθρεςία (Ε.Μ.Υ.) και θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. 

Σε περίπτωςθ ανάγκθσ καλζςτε εναλλακτικά: Αςτυνομία 100, Ρυροςβεςτικό Σϊμα 199, 
ΕΚΑΒ 166, τον (δωρεάν) Ευρωπαϊκό Αρικμό Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 112. 

Μόλισ περάςει θ κακοκαιρία 

Ραρακολουκείτε ςυνεχϊσ από το ραδιόφωνο και τθν τθλεόραςθ τισ επίςθμεσ 
προειδοποιιςεισ ι ςυμβουλζσ. 
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ΕΝΟΣΘΣΑ 5 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ 

 

Οι διάφορεσ ανζςεισ και ευκολίεσ, οι οποίεσ κεωροφνται αυτονόθτεσ ςτα πλαίςια του ςφγχρονου 

πολιτιςμοφ, οφείλονται ςτθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και είναι το αποτζλεςμα των 
ςχετικϊν ανκρωπίνων δραςτθριοτιτων. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ ςυνεπάγονται 
ταυτόχρονα και τθν δθμιουργία αντιςτοίχων νζων κινδφνων για τον πλθκυςμό και το 
περιβάλλον. Σε εκνικό επίπεδο, αλλά και διεκνϊσ, ζχουν κεςπιςτεί και ςυνεχϊσ 
αναπροςαρμόηονται κανονιςμοί και τεχνικζσ προδιαγραφζσ, που ςτοχεφουν κατ' αρχιν 
ςτθν πρόλθψθ, δθλαδι ςτθν αποφυγι των ςυμβάντων (ατυχθμάτων), αλλά και ςτθν 
μείωςθ των επιπτϊςεϊν τουσ ςτον πλθκυςμό αλλά και ςτο περιβάλλον. Οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και οι κανονιςμοί, κακϊσ και τα βελτιωμζνα ςυςτιματα διοίκθςθσ, ζχουν 
ςαν αποτζλεςμα τθν μείωςθ του αρικμοφ των ςυμβάντων, αλλά δεν εξαςφαλίηουν ότι δεν 
κα ςυμβοφν ατυχιματα. 

Οι τεχνολογικζσ καταςτροφζσ οφείλονται ςυνικωσ ςε τεχνολογικοφσ κινδφνουσ, οι οποίοι 
δεν αντιμετωπίηονται κατϋ αρχιν με τον πρζποντα τρόπο ι ςε τεχνολογικά ςυμβάντα 
(ατυχιματα) τα οποία προκαλοφνται από ανκρϊπινα λάκθ, αςτοχίεσ εξοπλιςμοφ, 
οργανωτικζσ ι διοικθτικζσ δυςλειτουργίεσ, κλπ. και ξεφεφγουν από τον ζλεγχο. Μποροφν 
όμωσ να είναι και το αποτζλεςμα είτε άλλων φυςικϊν καταςτροφϊν (ςειςμϊν, κεραυνϊν, 
ιςχυρϊν βροχοπτϊςεων κλπ) είτε ςκόπιμων ανκρϊπινων ενεργειϊν. 

 

5.1 Οδθγίεσ αντιμετϊπιςθσ τεχνολογικϊν ατυχθμάτων 

Αν το Σχολείο ι το Σχολικό ςυγκρότθμα βρίςκεται ςε περιοχι ςτθν οποία υπάρχουν 
τεχνολογικοί κίνδυνοι οι επιλογζσ είναι δφο: είτε να παραμείνετε/να καταφφγετε ςε 
κλειςτό χϊρο είτε να εκκενϊςετε το χϊρο. Οι αρμόδιεσ Αρχζσ κα αποφαςίςουν τθν 
καλφτερθ λφςθ. 

Για το λόγο αυτό είναι ςθμαντικό: 

-Να ακολουκιςετε τισ οδθγίεσ που κα δοκοφν από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ. 

-Να μελετιςετε, να εξοικειωκείτε και να εφαρμόςετε τισ παρακάτω γενικζσ οδθγίεσ μζχρι 
να ςασ δοκοφν οι ειδικζσ οδθγίεσ κατά τθ διάρκεια ενόσ ατυχιματοσ. 

  

 Ρροετοιμαςία: 

 Συγκεντρϊςτε ςτον ίδιο χϊρο ι φροντίςτε να είναι εφκολο να ςυγκεντρωκοφν ςε λίγο 
χρόνο: 
  -  Κολλθτικι μονωτικι ταινία (χαρτοταινία). 
  -  Ψαλίδια. 
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  -  Ρλαςτικά φφλλα (κομμζνα ςτισ κατάλλθλεσ διαςτάςεισ) και πλαςτικζσ ςακοφλεσ 
ςκουπιδιϊν. 
  -  Ρετςζτεσ και πανάκια. 
  -  αδιόφωνο με μπαταρίεσ (οι μπαταρίεσ να μθν είναι μζςα ςτο ραδιόφωνο αλλά να 
βρίςκονται δίπλα, αλλιϊσ ελζγχετζ τισ ςυχνά). 
  -  Φακόσ με μπαταρίεσ (οι μπαταρίεσ να μθν είναι μζςα ςτο φακό αλλά να βρίςκονται 
δίπλα, αλλιϊσ ελζγχετζ τισ ςυχνά). 
  -  Επιπλζον καινοφργιεσ μπαταρίεσ. 
  -  Εμφιαλωμζνο νερό ςε μικρζσ ποςότθτεσ. 
  -  Συςκευαςμζνθ τροφι ςε μικρζσ ποςότθτεσ. 
  -  Σαποφνι. 
  -  Βαλιτςάκι πρϊτων βοθκειϊν. 
 

 Κατά τθ διάρκεια του ατυχιματοσ 

- Ραραμείνετε ι καταφφγετε ςε κλειςτό χϊρο 

Σκοπόσ είναι να διαφυλάξετε τθν υγεία ςασ από επικίνδυνεσ χθμικζσ ουςίεσ που μπορεί να 
ειςζλκουν ςτο Σχολείο, από πικανζσ εκριξεισ (πρωτογενι και δευτερογενι κραφςματα) 
και από τθ κερμικι ακτινοβολία. 

-Αςφαλίςτε ερμθτικά με χαρτοταινία και πλαςτικά φφλλα όλα τα ςυςτιματα κζρμανςθσ 
και τισ ειςόδουσ απαγωγϊν και ςυςτθμάτων εξαεριςμοφ, τισ πόρτεσ και τα παράκυρα. 

-Μθν χρθςιμοποιιςετε φιάλεσ υγραερίου. 

-Μθν πλθςιάηετε ςε παράκυρα για οποιοδιποτε λόγο. 

-Μθν χρθςιμοποιείτε άςκοπα το τθλζφωνο (κινθτό ι ςτακερό). 

-Αν παρ’ όλεσ τισ ενζργειζσ ςασ, τα επικίνδυνα αζρια ειςζλκουν ςτο κτίριο, διπλϊςτε 
αρκετζσ φορζσ μία πετςζτα ι ζνα πανί, καλφψτε το ςτόμα και τθ μφτθ ςασ και πάρτε 
ελαφρζσ αναπνοζσ. 

 

Αν ηθτθκεί από τισ Αρχζσ να εκκενϊςετε τθν περιοχι 

-Διατθρείςτε τθν ψυχραιμία ςασ. 

-Ακολουκείςτε τισ οδοφσ διαφυγισ που κα ςασ υποδειχκοφν. 

-Ζχετε το ραδιόφωνο ανοικτό ϊςτε να παρακολουκείτε τισ ανακοινϊςεισ και να 
εφαρμόηετε τισ οδθγίεσ των Αρχϊν. 

 

Αν βρίςκεςτε ζξω από το κτίριο και κοντά ςτο χϊρο του ατυχιματοσ: 

- Διατθρείςτε τθν ψυχραιμία ςασ και προςπακιςτε να προφυλάξετε καταρχιν τον εαυτό 
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ςασ. 

- Ρροςφζρετε βοικεια ςε όποιουσ τθ χρειάηονται μόνο εάν γνωρίηετε πϊσ πρζπει να 
ενεργιςετε. 

- Απομακρυνκείτε από το χϊρο του ατυχιματοσ το ςυντομότερο δυνατόν. 

- Μθν περπατάτε και μθν αγγίηετε άςκοπα εκεί που βρίςκεται θ ουςία που ζχει 
διαρρεφςει. 

- Μθν καπνίηετε. 

- Καλφψτε το ςϊμα ςασ όςο το δυνατόν περιςςότερο. 

-«Φιλτράρετε» τον αζρα που αναπνζετε από επικίνδυνα αζρια, ςκόνθ ι ςταγονίδια 
καλφπτοντασ με μία διπλωμζνθ πετςζτα ι πανί το ςτόμα και τθ μφτθ ςασ και παίρνετε 
ελαφρζσ αναπνοζσ. 

Αν εκτεκείτε ςε χθμικι ουςία: 

- Καλζςτε αμζςωσ ιατρικι βοικεια 

- Κζντρο Δθλθτθριάςεων: 210 7793777 

 - ΕΚΑΒ: 166 

 Γενικζσ οδθγίεσ που να καλφπτουν κάκε περίπτωςθ ζκκεςθσ ςε μία επικίνδυνθ ουςία 
(δθλθτθρίαςθ, χθμικό ζγκαυμα) δεν είναι δυνατόν να δοκοφν. Αν όμωσ προβείτε ςε 
οριςμζνεσ κατάλλθλεσ ενζργειεσ μειϊνετε τθν πικανότθτα τθσ μόλυνςθσ και τισ επιπτϊςεισ 
τθσ. 

Αν μία επικίνδυνθ ουςία ζρκει ςε επαφι με τα μάτια ςασ ενεργείςτε ΑΜΕΣΩΣ. 
Οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ αυξάνει τθν πικανότθτα ςοβαρισ βλάβθσ. Εκτόσ κι αν 
ενθμερωκείτε ότι δεν πρζπει να χρθςιμοποιιςετε νερό για τθ ςυγκεκριμζνθ χθμικι ουςία, 
κάντε τα εξισ: 

 
  -  Ξεπλφνετε τα χζρια ςασ γριγορα.  
  -  Αν φοράτε φακοφσ επαφισ, αφαιρζςτε τουσ. 
  -  Ξεπλφνετε κάκε μάτι ξεχωριςτά χωρίσ ιδιαίτερθ πίεςθ με κακαρό χλιαρό νερό και με 
κατεφκυνςθ από τθν μφτθ προσ τα εξω για τουλάχιςτον 15 λεπτά. Συνεχίςτε τθ διαδικαςία 
ζωσ ότου να μθν αιςκάνεςτε ενόχλθςθ. 
  -  Ηθτείςτε ιατρικι βοικεια. 
Αν βάςιμα νομίηετε ότι ζχετε εκτεκεί ςε επικίνδυνθ ουςία: 
  -  Βγάλτε αμζςωσ όποια ροφχα κεωρείτε ότι ζχουν μολυνκεί. 
  -  Γδυκείτε με τζτοιο τρόπο ϊςτε τα ροφχα να μθν ζρκουν ςε επαφι με το πρόςωπό ςασ. 
Διαφορετικά ςκίςτε ι κόψτε τα με ψαλίδι. 
  -  Βάλτε τα ςε πλαςτικζσ ςακοφλεσ ι ςε δοχείο και κλείςτε το καλά. 
  -  Ρλυκείτε προςεκτικά με νερό. 
  -  Ρεριμζνετε ιατρικι βοικεια. 
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ΕΝΟΣΘΣΑ 6  

 ΧΒΡΠ (Χθμικά, Βιολογικά, Ραδιενεργά, Πυρθνικά) 
ςυμβάντα 

 

Θ προςπάκεια πρόκλθςθσ επιδθμιϊν, θ προςκικθ μολυςματικϊν, ρυπογόνων παραγόντων 
ςτο ςφςτθμα φδρευςθσ και θ χριςθ επικίνδυνων χθμικϊν ουςιϊν με τελικό ςκοπό τθν 
επικράτθςθ κατά του αντιπάλου ςε πολεμικζσ ςυρράξεισ είναι καταγεγραμμζνθ από 
αρχαιοτάτων χρόνων. Τον περαςμζνο αιϊνα θ μεγάλθ ανάπτυξθ των χθμικϊν, βιολογικϊν 
και πυρθνικϊν όπλων οδιγθςε ςτθν περιςταςιακι χριςθ τουσ κατά τον πρϊτο και δεφτερο 
Ραγκόςμιο Ρόλεμο και άλλεσ περιφερειακζσ ςυρράξεισ. Καταγράφθκαν επίςθσ ατυχιματα 
ςε εγκαταςτάςεισ παραγωγισ ΧΒΡ όπλων. Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ καταγράφθκαν 
περιςτατικά χριςθσ ι προετοιμαςίεσ για πραγματοποίθςθ επικζςεων με ΧΒ παράγοντεσ 
από τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ και εκτόσ πλαιςίου πολεμικϊν ςυρράξεων. Μετά τισ 
τρομοκρατικζσ επικζςεισ τθσ 11θσ Σεπτεμβρίου 2001 ςτισ ΘΡΑ και τα περιςτατικά με τθν 
αποςτολι επιςτολϊν με ςκόνθ άνκρακα, το κζμα τθσ χριςθσ ΧΒΡ παραγόντων κατά του 
πλθκυςμοφ βρζκθκε ςτο επίκεντρο τθσ δθμοςιότθτασ.  

Στθ χϊρα μασ και ςτθν Ε.Ε. θ πλευρά τθσ διαχείριςθσ των ςυνεπειϊν ΧΒΡ περιςτατικϊν 
ζχει ενταχκεί ςτο αντικείμενο τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ μαηί με τισ φυςικζσ και τισ 
τεχνολογικζσ καταςτροφζσ (Νόμοσ 3013/2002). Ζνα ςυμβάν κατά το οποίο ζνασ Χθμικόσ 
παράγων ι μία βιομθχανικι χθμικι ουςία χρθςιμοποιείται ςαν τρομοκρατικό όπλο 
ονομάηεται Χθμικό Ρεριςτατικό. Αντίςτοιχα ονομάηεται Βιολογικό/αδιολογικό 
περιςτατικό το ςυμβάν κατά το οποίο ζνασ βιολογικόσ/ραδιολογικόσ παράγων 
χρθςιμοποιείται ςαν τρομοκρατικό όπλο. 

 Ρροετοιμαςία: 

 Θ αντιμετϊπιςθ ενόσ ΧΒΡ περιςτατικοφ εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ (είδοσ, 
ποςότθτα και κακαρότθτα ΧΒΡ παράγοντα, μζκοδοσ διαςποράσ, χϊροσ, μετεωρολογικζσ 
ςυνκικεσ, κλπ.). Επομζνωσ δεν είναι θ ίδια για κάκε περίπτωςθ. 

Ραρόλα αυτά οι βαςικζσ ενδεδειγμζνεσ ενζργειεσ ςυνοψίηονται ςτα εξισ: 

-Μειϊςτε το χρόνο παραμονισ ςτο επικίνδυνο περιβάλλον και επομζνωσ τθσ ζκκεςθσ ςτον 
ΧΒΡ παράγοντα. 

-Απομακρφνετε το ΧΒΡ παράγοντα από το ςϊμα ςασ. 

-Απομακρυνκείτε από το χϊρο του περιςτατικοφ και παραμείνετε ςε αςφαλι χϊρο. 

-Εφαρμόςτε τισ οδθγίεσ των αρμοδίων Αρχϊν και ςυνεργαςτείτε με το προςωπικό τουσ. 

-Στθ ςυνζχεια παρατίκενται οι γενικζσ οδθγίεσ που πρζπει να ακολουκιςετε ζωσ ότου ςασ 
δοκοφν ειδικζσ οδθγίεσ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ. Επιπλζον, ςυμβουλευτείτε και τισ οδθγίεσ 
για τα τεχνολογικά ατυχιματα. 
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 Κατά τθ διάρκεια του ατυχιματοσ: 

 Αν βρεκείτε ςε χϊρο όπου είναι αντιλθπτι θ απελευκζρωςθ ΧΒΡ παράγοντα 

-Διατθρείςτε τθν ψυχραιμία ςασ και μθν πανικοβάλλεςτε. 

-Αν το περιςτατικό ςυμβεί ςε ανοικτό χϊρο απομακρυνκείτε από τθν περιοχι πεηι χωρίσ 
να αγγίξετε τίποτε. Μθν απομακρυνκείτε πάρα πολφ και μθν χρθςιμοποιιςετε δθμόςια ι 
ιδιωτικά μζςα μεταφοράσ (λεωφορεία, τρόλεϊ, θλεκτρικό, μετρό, ταξί, αυτοκίνθτα, 
μθχανάκια). Κάτι τζτοιο ίςωσ προκαλζςει διαςπορά του επικίνδυνου παράγοντα ςτα μζςα 
μεταφοράσ και τον υπόλοιπο πλθκυςμό. Θ εξάπλωςθ του προβλιματοσ κα δυςχεράνει και 
τθν προςφορά βοικειασ προσ εςάσ. 

-Αν το περιςτατικό ςυμβεί ςε κλειςτό χϊρο, κλείςτε τα επιμζρουσ ςυςτιματα εξαεριςμοφ 
και το κεντρικό, βγείτε από το κτίριο και περιμζνετε τισ Aρχζσ. 

-Ρροφυλαχκείτε μπαίνοντασ ςτο πλθςιζςτερο κτίριο που δεν ζχει υποςτεί ηθμιζσ. Σε 
περίπτωςθ ζκρθξθσ ςε ανοιχτό χϊρο αν παραμείνετε ι καταφφγετε ςε κλειςτό χϊρο 
μειϊνεται θ ζκκεςι ςασ ςε ΧΒΡ παράγοντεσ. 

-Αφοφ βρεκείτε ςε «αςφαλι» χϊρο βγάλτε τα ροφχα ςασ το ςυντομότερο δυνατόν. 
Ρροςζξτε να μθν εκκζςετε περιςςότερο ςτουσ ΧΒΡ παράγοντεσ τα ευαίςκθτα ςθμεία και 
τισ περιοχζσ ειςόδου του οργανιςμοφ ςασ (μάτια, μφτθ και ςτόμα). Ρλυκείτε με άφκονο 
νερό μόνοι ςασ ι καλφτερα ανά δφο ϊςτε να είναι δυνατόσ ο καλφτεροσ κακαριςμόσ ςτα 
δφςκολα ςθμεία και μζρθ του ςϊματοσ (πίςω από τα αυτιά, μάτια, μαςχάλεσ κλπ.). 
Τοποκετείςτε τα ροφχα ςε πλαςτικι ςακοφλα που κλείνει καλά. 

-Αν δεν είναι εφικτό να βγάλετε όςα ροφχα είναι δυνατόν (και αν το επιτρζπουν οι καιρικζσ 
ςυνκικεσ) περιμζνετε τισ δυνάμεισ που κα αναλάβουν το ζργο τθσ 
απολφμανςθσ/απορρφπανςισ ςασ. Να είςτε προετοιμαςμζνοι ότι κα πρζπει να βγάλετε ι 
να ςασ βγάλουν τα ροφχα (μερικά από αυτά ςκίηοντασ τα ι κόβοντάσ τα με ψαλίδι). Θα 
χρειαςτεί να ςτζκεςτε χωρίσ ροφχα μπροςτά ςε άγνωςτουσ και γνωςτοφσ ανκρϊπουσ. 
Είναι απαραίτθτο για τθν καλφτερθ δυνατι προςταςία τθσ υγείασ ςασ. 

-Συνεργαςτείτε με το προςωπικό των υπθρεςιϊν που ζχουν ωσ αποςτολι τθν 
αντιμετϊπιςθ του ςυμβάντοσ για το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα (τθ δικι ςασ υγεία). 
Ακολουκείςτε πιςτά τισ οδθγίεσ που ςασ δίνουν και μθν διαφωνείτε. 

-Μθν παραξενευτείτε αν δείτε το προςωπικό των υπθρεςιακϊν δυνάμεων να φορά 
προςτατευτικό εξοπλιςμό που εςείσ βζβαια δεν ζχετε. Θ προςταςία τουσ είναι απαραίτθτθ 
για να επιτευχκεί θ μεγαλφτερθ προςφορά βοικειασ ςε εςάσ. 

-Μθν ξεχνάτε να αναφζρετε ςτισ Aρχζσ οτιδιποτε παρατθρείτε. 

  

Αν εκτεκείτε ςε κάποιο ΧΒ παράγοντα χωρίσ να το γνωρίηετε 

-Κςωσ εμφανίςετε ςυμπτϊματα που μοιάηουν με ίωςθ ι κρυολόγθμα δθλ. πυρετό, βιχα, 
κοιλιακοφσ ι μυϊκοφσ πόνουσ κλπ. (π.χ. βιολογικό παράγοντα) ι ςυμπτϊματα ζκκεςθσ ςε 
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τοξικι χθμικι ουςία (π.χ. «μουςτάρδα», φυτοφάρμακο). 

-Ραρακολουκείςτε προςεκτικά τθν ενθμζρωςθ (αν ζχει γίνει) από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ και 
δείτε αν ικανοποιοφνται οι προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτισ ανακοινϊςεισ. 
Διαφορετικά ενθμερϊςτε τισ Αρχζσ. 

-Επικοινωνιςτε τθλεφωνικά με τον ιατρό ςασ ι με ιατρικζσ υπθρεςίεσ και μθν 
παρουςιάηεςτε ςε χϊρο παροχισ ιατρικισ φροντίδασ (νοςοκομείο, ιατρείο) χωρίσ 
προθγουμζνωσ να ζχετε ενθμερϊςει. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β 

Πίνακασ Ομάδων Εργαςίασ 

 
 
 

1. Γενικόσ  Τπεφκυνοσ   
 

α. Διευκυντισ του Σχολείου  

β. Υποδιευκυντισ του Σχολείου 

  
 

2. Ομάδα ςφνταξθσ του χεδίου 
 

 α. Διευκυντισ του Σχολείου 

 β. Υποδιευκυντισ του Σχολείου  

 γ.  Σφλλογοσ Διδαςκόντων 
 

 

3. Ομάδα Παροχισ Πρϊτων Βοθκειϊν 
 

 

α. Μπζνοσ Στυλιανόσ 

 β. Λουκοποφλου Αναςταςία 

 γ. Ρλατισ Νικόλαοσ  

δ. Χαρτηαβάλου Αγγελικι 
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4. Ομάδα Πυραςφάλειασ 
 

α. Λιβάσ Δθμιτριοσ 

β. Νάςτου Θεοδϊρα 

 γ. Νιανιόγλου Γεωργία 

δ. Καλικαντισ Ραναγιϊτθσ 

5. Ομάδα Αςφάλειασ- Ελζγχου Προςζγγιςθσ μακθτϊν ςε επικίνδυνα 
ςθμεία 

 

α. Λουκοποφλου Ανκοφλα 

β. Κρθτικοφ Σοφία 

γ. Ηαβραδινοφ Διμθτρα 

δ. Ηορμπά Αντιγόνθ 

ε. Μποφνταλθ Ελζνθ 

6. Ομάδα Ελζγχου Δικτφων-Αποκατάςταςθσ Βλαβϊν 
 

α. Μπζνοσ Στυλιανόσ 

β. Λιβάσ Δθμιτριοσ 

γ. ίηοσ Ιωάννθσ 

δ. Καλικαντισ Ραναγιϊτθσ 

7. 
 

Ομάδα Αναηιτθςθσ Ατόμων που δεν ζχουν παρουςιαςτεί ςτο χϊρο 
καταφυγισ 

 

α. Γεωργαντι Ελευκερία 

             β. Αδαμοποφλου Γεωργία 

             γ. Καροποφλου Μαρία 

             δ. Λουκοποφλου Ανκοφλα 

             ε. Τςάκοσ Χριςτοσ 

8. 

 

 

 Ομάδα Φφλαξθσ του Αρχείου του χολείου 

               α. Σταςινοφ Λαμπρινι  

               β. ίηοσ Ιωάννθσ 

              γ. Χαλάτςθ Ακθνά 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ 
Χριςιμα Σθλζφωνα 

 
 

Ενιαίοσ Ευρωπαϊκόσ Αρικμόσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ…………….…………………………………………112 
Ρυροςβεςτικό Σϊμα……………………………….……………………………………………………….………..199 
Αςτυνομία…………………………………………….………………………………..…………………….…………..100 
Ε.Κ.Α.Β……………………………………………..………….…………………………………………………………….166 

            Διμοσ……………………………………………………………………………………………………………………………...    
            Νοςοκομείο…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Λιμεναρχείο…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δ 

χετικζσ Εγκφκλιοι – Ζγγραφα 
 

 
 
 

 Ζγγραφο ΡΑΜ/ΡΣΕΑ/ΥΡΔΒΜΘ, 180/18-11-2008: «Οργάνωςθ Ρολιτικισ Άμυνασ Σχολικϊν 
Μονάδων» 

 
 

 Ζγγραφο    ΡΑΜ/ΡΣΕΑ/ΥΡΔΒΜΘ,    137/17-3-2011:    «Υπενκφμιςθ    εφαρμογισ μζτρων    
οργάνωςθσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ όλων των εν γζνει εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων» 
 

          Ιςτοςελίδα Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ:  www.civilprotection.gr 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ε 

            Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ Προςωπικοφ 

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

β) Κάκε ............................ (εξάμθνο,χρόνο,κλπ.) γίνεται εκπαίδευςθ πυραςφάλειασ από τθν 

Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία . 

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

Πίνακασ Προβλεπόμενου Τλικοφ 
 

Σειρινα χειροκίνθτθ 

Θλεκτρικό κουδοφνι 

Φακόσ μπαταρίασ 

Σφυρίχτρεσ 

Ομάδασ Πυραςφάλειασ 

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

Φτυάρια 

Τςεκοφρια ι λοςτοφσ ςιδερζνιουσ 

Σκαπάνια με κοντάρια 

 

        ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Η 
    

φςτθμα υναγερμοφ ΔΑΙ 

 

Το ςιμα του ςυναγερμοφ δίνεται από το Τμιμα ΡΣΕΑ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ........μζςω  τθσ.... 

Δ/νςθσ. Το ςφνκθμα του ςυναγερμοφ ςτο προςωπικό δίνεται από τον Αρχθγό, ο οποίοσ αμζςωσ 

οφείλει να ειδοποιιςει το Ρροςωπικό αναμζνοντασ να θχιςουν οι ςειρινεσ του Διμου. Θ Θζςθ του 

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

 

Μζςα ςιμανςθσ Συναγερμοφ. 

α) Με θλεκτροκίνθτθ ςειρινα 

β) Σε περίπτωςθ διακοπισ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ με ςφυρίχτρα. 


