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Αντιστράτηγος –Υπαρχηγός ε. α. 

Πυροσβεστικού Σώματος



Σημασία της ασφάλειας σ’ έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Χωρίς πραγματική ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρχει αίσθημα ασφάλειας των 

πολιτών/δημοτών ούτε κατάλληλο κλίμα για την απρόσκοπτη ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων του Δήμου που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες του.

Το περιβάλλον ασφάλειας, αποτελεί κοινό ζητούμενο και υπόστρωμα για την πρόοδο και 

την ευημερία των προσώπων όπου κι αν εργάζονται ή διαβιούν.

Σημασία της τεχνολογίας

Η τεχνολογία δεν μπορεί, από μόνη της, να δώσει τη λύση.

Απαιτείται η εμπλοκή και του ανθρώπινου παράγοντα, που θα εκμεταλλευτεί 

τις δυνατότητες και θα απογειώσει την αποτελεσματικότητά της. 



Έτσι, προκύπτουν οι Έκτακτες Ανάγκες
Οι έκτακτες ανάγκες, συνήθως, γεννούν «κρίσεις» που 

μερικές φορές, επιφέρουν ολοκληρωτική οικονομική 
καταστροφή. 

Οι κρίσεις, ειδικότερα, οφείλονται: 
▪ Σε διάφορα αίτια (οικονομικά, του τομέα

Πληροφορικής, των Δικτύων)
▪ Σε ατυχήματα.
▪ Σε εγκληματικές ενέργειες.
▪ Σε φυσικές καταστροφές...



«Ασφαλής Πόλη»

Είναι ο νέος όρος που μπήκε στη ζωή μας

Συνδετικός κρίκος αυτής είναι η ασφάλεια των επί μέρους στοιχείων, χώρων,

εγκαταστάσεων, περιουσιακών δικαίων...

Ασφαλής πόλη

Ασφαλής Κοινωνία

Ασφαλής δημότης



Κατηγορίες Ειδικών Συμβάντων

Συναυλίες

Διαδηλώσεις

Παρελάσεις

Συνέδρια

Αθλητικές συναντήσεις

Αγώνες δρόμων

Κυβερνητικές συναντήσεις

Συσκέψεις κορυφής
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Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης

Η χρονική στιγμή εκδήλωσης μιας 

κρίσης, όσο και η περίοδος  εξέλιξής 

της, κατά την οποία τίθεται σε 

κίνδυνο η ζωή ή η σωματική 

ακεραιότητα του πληθυσμού στο 

χώρο και οι υποδομές αυτής.



Διαχείριση Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης

Η οργάνωση και η διαχείριση πόρων και 

ευθυνών για την αντιμετώπιση, με 

ολοκληρωμένο και συντονισμένο τρόπο, 

της φερόμενης κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης, ιδιαίτερα όσον αφορά την 

ετοιμότητα, την ανταπόκριση και την 

βραχεία αποκατάσταση, έναντι αυτής.



Έκθεση ή εκθεσιμότητα
Αποτελεί την εξωτερική διάσταση της 

τρωτότητας των ανθρώπων, των 

περιουσιών, των συστημάτων, ως 

παράγωγο προϊόν της φυσικής θέσης τους  

και των χαρακτηριστικών του δομημένου 

και φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο 

εδράζονται . 



Επικινδυνότητα και Τρωτότητα 
της Εγκατάστασης.

Η εγκατάσταση από πλευράς πυροπροστασίας και
κατηγοριοποίησης της επικινδυνότητας ανήκει σε κατηγορίες
ανάλογα με την χρήση των χώρων, την συγκέντρωση πληθυσμού
και την έκταση της εγκατάστασης. Εκπαιδευτήρια, κτήρια
Γραφείων, χώροι ψυχαγωγίας, πολιτισμού, αθλητισμού κλπ.

 Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας .. σε πυκνοκατοικημένη περιοχή

 Η επικινδυνότητα, σε ότι αφορά την εκδήλωση, την επέκταση, την 
πορεία και την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς καθώς και στην τεχνική 
κατάσβεσης. Συγκεκριμένα:

 Ο κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς, εξαιτίας του ηλεκτρομηχανολογικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μηχανημάτων (υπερθερμάνσεις-
βραχυκυκλώματα κλπ.) και ανθρώπινης αμέλειας η οποία σχετίζεται 
με εγκατάλειψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε 
λειτουργία καθώς και υπολειμμάτων καπνίσματος.  



Επικινδυνότητα και Τρωτότητα 
της Εγκατάστασης.
 Η εγκατάσταση λόγω της μορφής, της θέσης της, των κτηρίων

της χρήσης και του μεγάλου πληθυσμού π.χ. αριθμός
προσωπικού, εργαζομένων, μαθητών, νηπίων ή και βρεφών
θεωρείται αυξημένης επικινδυνότητας.

 Ο περιορισμός της καθ΄ ύψος επέκτασης των κτηρίων, καθώς
και η δυνατότητα επικοινωνίας αυτών με τον ελεύθερο
υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο, με την ταυτόχρονη ύπαρξη
τουλάχιστον δύο (2) τελικών εξόδων κινδύνου σε όλα τα κτήρια
μειώνει την παραπάνω επικινδυνότητα καθόσον επισπεύδει τις
διαδικασίες εκκένωσης αλλά προσφέρει και εναλλακτική όδευση
διαφυγής σε περίπτωση αποκλεισμού μίας εξ αυτών.

 Αναγκαία παραδοχή, για την αποτελεσματικότητα του
παραπάνω λειτουργικού πλεονεκτήματος, είναι η απασφάλιση
των εξόδων κινδύνου κατά τις ώρες λειτουργίας της
εγκατάστασης.



Επικινδυνότητα και Τρωτότητα 
της Εγκατάστασης.
 Τυχαία εμφάνιση σπινθήρα, καπνού ή φλόγας είναι ικανή

να προκαλέσει σύγχυση και πανικό στους
εργαζομένους στους σπουδαστές, στο προσωπικό και
σε πιθανούς επισκέπτες.

 Η άμεση ανταπόκριση και η αντιμετώπιση του
συμβάντος από την ομάδα πυροπροστασίας είναι ικανή
να αποτρέψει την επέκτασή του και σε κάθε περίπτωση
να το περιορίσει μέχρι την επέμβαση των αρμόδιων
κρατικών Υπηρεσιών ( Π.Υ. ΕΛ.ΑΣ ΕΚΑΒ κλπ) .

 Η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό
πυρασφαλείας και εφαρμόζει τα μέσα, μέτρα και
συστήματα πυροπροστασίας που προβλέπονται από
την εγκεκριμένη, από την Π.Υ. μελέτη ενεργητικής
πυροπροστασίας.



Διαφυγή- Διάσωση

Σειρά ενεργειών και διαδικασιών που 

αποσκοπούν στην απομάκρυνση –

σωτηρία ατόμου ή ατόμων, από ένα σημείο 

ή χώρο στον οποίο έχει εκδηλωθεί 

επικίνδυνο φαινόμενο ή καταστροφή. 



Έξοδοι κινδύνου

Ως έξοδοι κινδύνου νοούνται οι θύρες που 

οδηγούν απευθείας έξω από το κτίριο σε 

ασφαλή ελεύθερο χώρο ή κοινόχρηστη οδό 

ή σε οποιαδήποτε προστατευόμενη οδό 

διαφυγής.





Οδοί – πορεία διαφυγής 

Ως οδός διαφυγής νοείται μία συνεχής, 

ασφαλής και άνευ εμποδίων πορεία προς 

την έξοδο κινδύνου από οποιοδήποτε 

σημείο του κτιρίου προς μία κοινόχρηστη 

οδό, ή ελεύθερο  και ασφαλή χώρο.



Κινδυνικοί Παράγοντες 

Οι κινδυνικοί παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν μια 

κρίση είναι:

Συμβάντα ασφαλείας.

Συμβάντα πυρασφαλείας.  

Συμβάντα Πολιτικής Προστασίας (σεισμοί, περιστατικά 

Χ.Β.Ρ.Π., πλημμύρες, κλπ.). 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ειδικό Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών (Σ.Ε.Α.)

Ορίζεται το σύνολο των προδιαγεγραμμένων και οργανωμένων
διαδικασιών και δράσεων, ως ένα σύστημα διαχείρισης μείωσης
της τρωτότητας του ανθρώπινου παράγοντα και του περιβάλλοντος
του, για την αντιμετώπιση καταστάσεων διακινδύνευσης που
προκαλούνται από φυσικούς ή ανθρωπογενείς κινδύνους,
συνήθως υπό συνθήκες (χρόνο και έκταση) μη ελεγχόμενες
(κατάσταση έκτακτης ανάγκης), προκειμένου να περιορισθούν οι
καταστροφικές συνέπειες σε ανθρώπινα θύματα και υλικές ζημιές.

Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης

Η χρονική στιγμή εκδήλωσης μιας κρίσης όσο και η περίοδος
εξέλιξής της, κατά την οποία τίθεται σε κίνδυνο η ζωή ή η σωματική
ακεραιότητα του πληθυσμού.

Διαχείριση Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης

Η οργάνωση και η διαχείριση πόρων και ευθυνών για την
αντιμετώπιση, με ολοκληρωμένο και συντονισμένο τρόπο, της
φερόμενης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ιδιαίτερα όσον αφορά
την ετοιμότητα, την ανταπόκριση και την βραχεία αποκατάσταση,
έναντι αυτής.
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ



ΞΕΡΩ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ



ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η Αρχή της Ευθύνης. Αρμοδιότητες, καθήκοντα, ευθύνες

διαχειριστών και εμπλεκομένων.

Η Αρχή του Συντονισμού. Καθορισμός ενεργειών,

διαδικασιών και δράσεων για τον επιτυχή συντονισμό των

εμπλεκομένων.

Η Αρχή της ετοιμότητας. Διαδικασίες εμπλοκής, οδηγίες
εφαρμογής, επικαιροποίηση σχεδίων, εκπαίδευση

εμπλεκομένων ( Στελεχών, Εθελοντών κλπ) και ενημέρωση

πληθυσμού.
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Φάσεις Σ.Ε.Α.

•ΒΡΑΧΕΙΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ•ΣΥΝΗΘΗΣ 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

•ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

•(Άμεση 
Κινητοποίηση -

Επέμβαση)

•ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

• ΑΥΞΗΜΕΝΗ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

2η 
ΦΑΣΗ

3η 

ΦΑΣΗ

4η 

ΦΑΣΗ

1η 
ΦΑΣΗ



Φάση 1



Φάση 2





Φάση 3

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Αμεσότητα Ενεργειών 

Υπευθύνων
Διαχείρισης

Εφαρμογή του 

Σ.Ε.Α.
Κινητοποίηση

Υπηρεσιών Πολιτικής 
Προστασίας

Πιθανή 
Εκκένωση 

Συνεχή Αξιολόγηση της 
Πληροφόρησης και του 

Κινδύνου



Το Σύστημα Κινητοποίησης 

Το Σύστημα Κινητοποίησης κατά τον χρόνο 

εκδήλωσης του καταστροφικού φαινομένου, 

περιλαμβάνει μια δέσμη προκαθορισμένων 

ΑΜΕΣΩΝ δράσεων, που είναι απαραίτητες 

για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.



Βασικές Οδηγίες σε έκτακτη ανάγκη

 Παραμένετε ψύχραιμοι.
 Δίνετε προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή και ασφάλεια.

 Ενημερώνετε τον υπεύθυνο και καλείτε την αρμόδια 
υπηρεσία, βάσει του Σχεδιασμού.

 Ανταποκρίνεστε πάντα στις παρεχόμενες οδηγίες των 
υπευθύνων.

 Ενεργείτε εάν ζητηθεί, με ασφάλεια, σύμφωνα με τον 
Σχεδιασμό. 

 Εκκενώνετε με τάξη, σύμφωνα με το περιγραφόμενο Σχέδιο 
Διαφυγής και Διάσωσης και τις οδηγίες εκκένωσης.

 Παρέχετε βοήθεια σε όποιον την χρειασθεί, με ασφάλεια. 



Χρήσιμα τηλέφωνα

Υπηρεσία / Οργανισμός Τηλέφωνο

Ε.Κ.Α.Β. / Πρώτες Βοήθειες 166

Πυροσβεστική Υπηρεσία 199

Άμεση Δράση Αστυνομίας 100

Γεν. Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Τηλέφωνο έκτακτων Αναγκών  112 

Ελληνική Αστυνομία
(Τηλεφ. Κέντρο Αθήνας) 1033



Τρόπος ειδοποίησης

1

•ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ

•ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ 199

2

•ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ:

•ΜΕΓΑΛΗ  ή (ΜΙΚΡΗ):  ΠΥΡΚΑΓΙΑ

•ΤΙ ΚΑΙΓΕΤΑΙ: ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ  ΤΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ 2  

• ΠΟΥ: ΣΤΗΝ ....................................................

3

•ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ :

•ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΓΑΛΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ    
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ

•ΤΟΝ  ΚΑΛΟΝΤΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΤΗΛ. 693123456



Φάση 4

ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εκτίμηση 
Τραυματιών  ή 

Απωλειών

Εκτίμηση Υλικών 
Ζημιών

Ενημέρωση της

Διοίκησης

Δράσεις για την 
Βραχεία 

αποκατάσταση των 
ζημιών

Κλήση κλιμακίου 
τεχνικών & 
συνεργείων





ΈΚΤΑΚΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

 Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

 Άμεση επικοινωνία με την ασφάλεια του κτηρίου και 
τους υπεύθυνους για την ειδοποίηση των πρώτων 
βοηθειών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, καλέστε τις 
πρώτες βοήθειες δίνοντας όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία (όνομα, διεύθυνση κτηρίου, κ.λπ.)

 Παροχή πρώτων βοηθειών μόνο από ειδικευμένο 
προσωπικό.

 Παροχή πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα 
του ατόμου που χρειάζεται περίθαλψη στο 
εξουσιοδοτημένο Προσωπικό για τέτοια θέματα και 
στους ιατρούς που θα παρέχουν τις πρώτες 
βοήθειες.

 Ειδοποίηση της αρμόδιας Διευθύνσεως της Σχολής 
και του ΤΕΙ.





ΦΩΤΙΑ/ΠΥΡΚΑΓΙΑ



ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

1. Πατήστε το κουμπί 

αναγγελίας πυρκαγιάς

2. Καλέστε την Πυροσβεστική

Υπηρεσία καλώντας το 199

ή τον ενιαίο ευρωπαϊκό

αριθμό έκτακτης ανάγκης

112 και τον υπεύθυνο

πυρασφάλειας της

εγκατάστασης

3. Ενεργοποίηση της Ομάδας

Πυροπροστασίας για

αντιμετώπιση της πυρκαγιάς

με ασφάλεια σύμφωνα με

την εκπαίδευση που έχει

παρασχεθεί
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ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΣΤΩΤΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ 
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εγκαταλείψτε το κτίριο 
από τη πλησιέστερη και 
ασφαλέστερη έξοδο 
(FIREEXIT) ακολουθώντας 
τις οδεύσεις διαφυγής, το 
σχέδιο εκκένωσης  και τις 
σχετικές οδηγίες.
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Μην χρησιμοποιείτε ανελκυστήρα.

Μεταβείτε στο σημείο συγκέντρωσης

Αναφέρετε ότι γνωρίζετε για τη

πυρκαγιά στο σημείο
συγκέντρωσης

Απαγορεύεται η επιστροφή στην

εγκατάσταση χωρίς να έχει

προηγουμένως εγκριθεί η
επαναλειτουργία της και πολύ

περισσότερο η είσοδος
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Ατομικές υποχρεώσεις του προσωπικού για 

την επιτυχή εκκένωση

 Όσο απλές και αν είναι οι οδηγίες, την στιγμή της ακολουθούμενης

διαδικασίας εκκένωσης, για οποιοδήποτε κίνδυνο, μπορεί να επικρατήσει

σύγχυση και πανικός εάν προηγουμένως δεν έχετε εξοικειωθεί με αυτές. Για

αυτό θα πρέπει να μελετάτε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο και να έχετε

εμπεδώσει τα αναρτημένα, στο κατάστημα, Σχέδια διαφυγής – διάσωσης.



Επικοινωνιακή διαχείριση 

Η επικοινωνιακή διαχείριση πρέπει να γίνεται από επικοινωνιακή ομάδα ή  

εξουσιοδοτημένο άτομο ( εκπρόσωπος τύπου):

Το οποίο έχει ολοκληρωμένη εικόνα για το Κτηριακό Συγκρότημα και το σύνολο των δραστηριοτήτων

του και των δεδομένων της εγκατάστασης αλλά και πλήρη πληροφόρηση για την εξέλιξη του

συμβάντος.

Να παραμένει στα γεγονότα, να δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις και υποθέσεις και όχι να εκφράζει

ερωτήσεις και υποθέσεις ο ίδιος.

Η στάση του/της να είναι ουδέτερη, άνετη και φυσική.

Στην περίπτωση που πραγματικά δεν είναι γνωστή μια απάντηση, σε κάποιο ερώτημα ,δεν απαντάει,

διακινδυνεύοντας κάποιο λάθος, αλλά δηλώνει ότι το συντομότερο δυνατό, θα γίνει προσπάθεια να

δοθεί απάντηση. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να γίνει επαναφορά στην δέσμευση το συντομότερο

δυνατό.

Να μην γίνονται αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και μα μην δινονται πληροφορίες στα ΜΜΕ από μη

εξουσιοδοτημένα άτομα.

Σημαντικό είναι η άμεση πληροφόρηση των γονέων και η παροχή πληροφοριών για το συμβάν, τον

τρόπο προσέγγισης του χώρου και άλλων στοιχείων που θα διευκολύνουν παραλαβή των παιδιών

από τον χώρο συγκέντρωσης – καταφυγής.



Επικοινωνιακή διαχείριση 

Επισημάνσεις προς τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών 

σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Ενημερώνουμε πως οι  εκπαιδευτικές μονάδες έχουν φροντίσει για τη μέγιστη ασφάλεια και 

προστασία των παιδιών κατά τη στιγμή του συμβάντος (σεισμού, πυρκαγιάς κλπ), την 

ασφαλή εκκένωση τους  προς το χώρο συγκέντρωσης και καταφυγής και την προστασία των 

παιδιών μέχρι την παραλαβή τους από τους γονείς/κηδεμόνες. 

Οι ενέργειες αυτές συμπεριλαμβάνονται στο καταρτισθέν Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων 

Αναγκών που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Περιλαμβάνει με λεπτομέρειες όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για τη διαδικασία 

διαφυγής από το εσωτερικό του σχολικού κτιρίου μέχρι την έξοδο από αυτό καθώς και την 

προσέγγιση και παραμονή στον ασφαλή χώρο συγκέντρωσης - καταφυγής.

2. Η εκπαίδευση επί των προβλεπόμενων διαδικασιών και η επιτυχής υλοποίησή 

τους αποτελεί βασική προτεραιότητα του προσωπικού των συστεγασμένων εκπαιδευτικών 

μονάδων.

3. Η εξοικείωση του προσωπικού και των μαθητών των εκπαιδευτικών μονάδων με 

τις διαδικασίες και τις ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης εξασφαλίζεται από τις 

προγραμματισμένες δραστηριότητες με τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας .



Επικοινωνιακή διαχείριση 
Ωστόσο, για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση οποιασδήποτε ενδεχόμενης κατάστασης είναι απαραίτητη η

συντονισμένη δική σας δράση ως εξής:

– Σε περίπτωση κατάστασης κρίσης (σεισμός, πυρκαγιά κ.α.) μην επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με

το σχολείο, διότι θα δυσχεράνετε την προσπάθεια επικοινωνίας του σχολείου με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την

αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών (παροχή Α΄ βοηθειών, πυρόσβεση κ.λπ.).

– Σημείο συνάντησης ορίζεται ο προαύλιος χώρος των εκπαιδευτικών μονάδων στην έξοδο της Λ. Ποσειδώνος. Αν

υπάρξει ανάγκη μεταφοράς των παιδιών σε άλλο χώρο θα ενημερωθείτε σχετικά από τους υπεύθυνους.

– Προσεγγίστε στο χώρο των εκπαιδευτικών μονάδων κατά το δυνατόν χωρίς αυτοκίνητο ή σταθμεύστε όσο πιο

μακριά γίνεται και σε καμιά περίπτωση πλησίον της εξόδου διαφυγής και της κεντρικής εισόδου και προσεγγίστε με τα

πόδια, ώστε να εξασφαλίζεται η ακώλυτη διέλευση των οχημάτων (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα κλπ.).

– Η άφιξή σας θα γίνει από την κεντρική είσοδο της αυλής.

– Εισερχόμενοι στο χώρο, κατευθυνθείτε αμέσως στο σημείο του χώρου συγκέντρωσης - καταφυγής όπου είναι

συγκεντρωμένη το τμήμα των παιδιών σας, τα οποία θα παραλάβετε μόνο αφού ενημερώσετε τον υπεύθυνο

εκπαιδευτικό και αφού βεβαιωθείτε πως αυτός σημείωσε στη σχετική κατάσταση την αποχώρηση του παιδιού. Σε

περίπτωση κατά την οποία έχουν αφεθεί τα παιδία να αποχωρήσουν ελεύθερα θα σας γίνει σχετική ενημέρωση για την

κατάσταση των παιδιών. Επισημαίνουμε ότι στις παραπάνω περιπτώσεις ο υπεύθυνος του εκπαιδευτηρίου

οφείλει να διακριβώσει τα στοιχεία σας και εκ του λόγου τούτου θα πρέπει να είστε συνεργάσιμοι.

– Κατά την αποχώρησή των μαθητών από το χώρο, θα δοθούν πληροφορίες ή διευκρινήσεις για τη λειτουργία του

εκπαιδευτηρίου τις επόμενες ημέρες.

– Κανένα παιδί δεν εγκαταλείπει το σχολικό χώρο μόνο του, χωρίς να αφήσει στοιχεία επικοινωνίας. Τα παιδιά θα

παραμείνουν ασφαλή στο χώρο συγκέντρωσης - καταφυγής ή σε άλλο καταλληλότερο χώρο, μέχρις ότου διασφαλιστεί

η ασφαλής αποχώρηση.

Το εκπαιδευτήριο δεσμεύεται πως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των μαθητών του.



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Θερμότητα

Στερεές

Υγρές

Αέριες

Ξύλο

Ανθρακίτης

Ύφασμα

Πετρέλαιο

Βενζίνη

ορυκτέλαιο

Φυσικό αέριο

Υγραέριο

Ατμοσφαιρικός αέρας

21% Ο2

78% Ν2

1% CO2

υδρατμούς κλπ

Περιεκτικότητα

15% Ο2

Θερμοκρασία 

ανάφλεξης

Αυτανάφλεξη

Φλόγα - Σπινθήρα

Ηλεκτρική Αντίσταση

Τριβή - Ηλεκτρικό Ρεύμα

Θερμική ακτινοβολία

Οξείδωση - Ζύμωση

Θερμοκρασία 

καύσης

Σημείο 

αναφλεξιμότητας
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ΚΑΥΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ

Παραγόμενοι

Ατμοί

Πηγή

Θερμότητας
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Τρόποι διάδοσης της θερμότητας
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Α : στερεά 
ξύλο, κάρβουνο, χαρτί

Β :  υγρά
αλκοόλ, βενζίνη

C : αέρια
φυσικό αέριο, ασετυλίνη

D : μέταλλα 
αλουμίνιο, μαγνήσιο

F : έλαια - λίπη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
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ΤΡΟΠΟΙ  ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ  ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Θερμότητα

1. Αφαίρεση καύσιμης ύλης

2.   Μείωση θερμοκρασίας

3.   Αποστέρηση οξυγόνου

4.   Αποκοπή φλόγας

5.   Διακοπή αντίδρασης
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➢Πυροσβεστήρας Ξηράς σκόνης.

➢ Πυροσβεστήρας CO2.

➢ Πυροσβεστήρας Νερού.

➢ Πυροσβεστήρας Αφρού.

➢ Πυροσβεστήρας Wet Chemical.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
49



ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
50

Ε



Ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετούν οι

εγκαταστάσεις διακρίνονται σε εγκαταστάσεις

ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ και

εγκαταστάσεις από το ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.

51



ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

γνωρίζουμε τη θέση του 

πυροσβεστήρα
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Έναρξη πυρκαγιάς

ΜΕΤΆ   ΕΦΌΣΟΝ   ΌΤΑΝ
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Ορθή χρήση πυροσβεστήρα
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Αποτελεσματική χρήση πυροσβεστήρα
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Επαγρύπνηση μετά την κατάσβεση
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Αναγόμωση μετά την χρήση
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ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
60
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ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

•Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

•Αναφέρετε οποιαδήποτε βλάβη στην ομάδα 

συντηρητών της εγκατάστασης.



ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΒΟΜΒΑ

 Σε περίπτωση απειλής για βόμβα διατηρήστε την
ψυχραιμία σας.

 Ειδοποιήστε την ασφάλεια του κτηρίου και τον
επικεφαλής και υπεύθυνο ασφαλείας του ΤΕΙ.

 Ακολουθήστε τις οδηγίες της Ασφαλείας

 Εάν δείτε κάτι ύποπτο ΜΗΝ επιχειρήσετε να το
ακουμπήσετε, σηκώσετε ή να το μετακινήσετε.
Επικοινωνήστε αμέσως με τους υπεύθυνους
Ασφαλείας.

 Ακολουθήστε τις διαδικασίες εκκενώσεως κτηρίων
πηγαίνοντας στο προκαθορισμένο Σημείο
Συγκεντρώσεως.
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Σεισμός 

Σε περίπτωση σεισμού:
•Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

•Κατά την διάρκεια της δόνησης μην μετακινήστε .

•Παραμείνετε εκεί όπου θα σας βρει ο σεισμός και
προστατευτείτε καλύπτοντας το σώμα σας κάτω από ένα

ανθεκτικό γραφείο, κρατώντας παράλληλα με τα χέρια σας το

γραφείο εσωτερικά. Πιθανόν να πέσουν διάφορα αντικείμενα

στο χώρο και να σας τραυματίσουν.

•Αν δεν υπάρχει κοντά σας, τη στιγμή του σεισμού, χώρος
προστασίας, τότε παραμείνετε στη θέση σας, μακριά από

επικίνδυνα τμήματα υαλοπίνακες, βαριά αντικείμενα κ.α.

•Πέστε στο έδαφος και καλύψτε το κεφάλι σας και το λαιμό

σας με τα χέρια σας ή με κάποιο άλλο αντικείμενο που

πιθανόν να βρίσκεται δίπλα σας, όπως π.χ. ένα ντοσιέ.



Σεισμός 

Σε περίπτωση σεισμού:

 Μην προσπαθείτε να απομακρυνθείτε ενστικτωδώς από το 
κτίριο. 

 Μην χρησιμοποιήσετε τον ανελκυστήρα.

 Μην βγαίνετε σε μπαλκόνια. 

 Μην ανάψετε σπίρτα, αναπτήρες ή φανούς σε περίπτωσης 
διαρροής φυσικού αερίου.

 Καλείτε, σε περίπτωση τραυματισμού το  ΕΚΑΒ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
: 166 και ενημερώνετε τον Υπεύθυνο παροχής Α’ Βοηθειών.

 Δεν αποχωρείτε από το κτίριο αν δεν ακούσετε τις οδηγίες των 
Υπευθύνων.

 Μετά το πέρας της δόνησης ακολουθήστε τις διαδικασίες 
εκκενώσεως κτηρίων ακολουθώντας την σήμανση των 
οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου πηγαίνοντας 
στο προκαθορισμένο Σημείο Συγκεντρώσεως.

 Μεταφερθείτε σε υπαίθριο χώρο μακριά από κτήρια.
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Σεισμός

Οδηγίες  προστασίας στον εξωτερικό 
χώρο.

Θα πρέπει:

 Αν, κατά την προκαθορισμένη πορεία σας,
διασχίζετε δρόμο να προσέχετε τα διερχόμενα
οχήματα.

 Να αποφεύγετε να κινήστε παράλληλα με τα κτίρια
διότι υπάρχει κίνδυνος πτώσης δομικών υλικών.

 Να μην υπερπηδάτε περιφράξεις.

 Να μην πλησιάζετε σε χώρους στάθμευσης, διότι
ενέχεται κίνδυνος ατυχήματος από πανικόβλητους
οδηγούς.

 Να μην στέκεστε κάτω από καλώδια ή κολώνες της
ΔΕΗ.

 Να μην εισέρχεστε στο κτίριο εάν δεν βεβαιώσουν
οι αρμόδιες αρχές ελέγχου.
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Σεισμός

Μετά τον σεισμό

 Ελέγξτε για παγιδευμένα ή τραυματισμένα άτομα.

Μην επιχειρήσετε να τα μετακινήσετε εκτός εάν

υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω τραυματισμού,

 Ελέγξτε για πιθανές φωτιές ή διαρροές.

 Ελέγξτε τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, γκαζιού

και νερού για πιθανές ζημιές

 Χρησιμοποιείστε το τηλέφωνο μόνο για

τηλεφωνήματα εκτάκτου ανάγκης.
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ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

 Παραμείνετε μακριά από την περιοχή
συγκεντρώσεως του πλήθους.

 Μείνετε μακριά από παράθυρα.

 Ενημερώστε την ασφάλεια εάν εντοπίσετε
οτιδήποτε ασυνήθιστο.

 Ακολουθήστε τις οδηγίες της ασφαλείας.

 Επιβάλετε η εκκένωση της εγκατάστασης σε
περίπτωση πιθανών βανδαλισμών,
αναταραχών και κοινωνικών συγκρούσεων
εφόσον υπάρχει προηγούμενη ενημέρωση και
γνώση.



ΠΛΗΜΜΥΡΑ

 Προετοιμαστείτε για πιθανή εκκένωση.
 Μετακινηθείτε σε υψηλότερους ορόφους.
 Ακολουθήστε τις Οδηγίες της πλημύρα ασφαλείας ή του

επικεφαλή της Ομάδας Αμέσου Αποκρίσεως Κτηριακών
Εγκαταστάσεων.

 Αποφεύγουμε τα λιμνάζοντα νερά, ενέχεται κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.

 Διακόπτεται η παροχή ύδρευσης για το ενδεχόμενο βλάβης στο
δίκτυο.

 Διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, καθώς και όλες οι άλλες
παροχές, από τον Υπεύθυνο της Ομάδας Διαχείρισης Κινδύνου
και ελέγχουμε τους εξοπλισμούς που ενεργοποιούνται με
μπαταρίες στο ενδεχόμενο διακοπής ρεύματος.

 Βρίσκουμε τη πηγή και τη θέση της διαρροής και προσπαθούμε
να την αποκαταστήσουμε (αν μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτι
τέτοιο γρήγορα και με ασφάλεια).

 Απομακρύνουμε τα βρεγμένα από το νερό, υλικά.
 Καλούμε, εφόσον χρειασθεί, εξωτερικό, συνεργαζόμενο

συνεργείο για την άντληση των υδάτων και την αποκατάσταση
των ζημιών.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ

 Εάν εντοπίσετε επικίνδυνες ουσίες

ειδοποιήστε την ασφάλεια του κτηρίου.

 Ακολουθήστε τις Οδηγίες της ασφαλείας ή

του επικεφαλή της Ομάδας Αμέσου

Αποκρίσεως Κτηριακών Εγκαταστάσεων.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΧΝΑΜΕ

 οι κρίσιμες καταστάσεις μπορεί να

προκύψουν από απλά λάθη και αμέλειες

και

 όχι μόνο από μεγάλες απρόβλεπτες

καταστάσεις ή φυσικές καταστροφές.
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Ερωτήσεις
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Η ασφάλεια

από μόνη της 

δεν είναι τίποτα.

Χωρίς αυτή όμως

δεν γίνεται τίποτα.

Ευχαριστούμε 

πολύ!!!
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