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  ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
 

  1.  Εισαγωγή 
 

Το   1o ΕΠΑ.Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ – 7o Ε.Κ. ΑΘΗΝΑΣ  χαρακτηρίζεται,   σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του Ν.Δ. 17/1974 ως Δημόσιο Ανεξάρτητο Ίδρυμα (ΔΑΙ),  σε υλοποίηση της 
αριθμ. 107/1/158/17-4-91 οδηγίας της Δ/νσης ΠΣΕΑ Της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Τάξης υποχρεούται να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Σε 
εφαρμογή του εν λόγω Σχεδίου καταρτίζεται ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας. Αποστολή αυτού είναι η προστασία των εργαζομένων και των 
φοιτούντων   στο   Σχολείο   αυτό   μαθητών, η προστασία του κτιριακού 
συγκροτήματος, του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού, σε περιπτώσεις 
εκδήλωσης εκτάκτων περιστατικών. 

 

Στην κατεύθυνση αυτή, στις Σχολικές μας Μονάδες για το παρόν σχολικό έτος θα 
υλοποιηθούν τα ακόλουθα: 
 

       -    σύνταξη ή/και επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου 
 

- διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό ή 
άλλο έκτακτο περιστατικό. 

 
 -      ενημέρωση του προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και     

 
των αρμόδιων φορέων που καλούνται να συνδράμουν στην υλοποίηση του     
 
Σχεδίου. 

 
 
 
 
1 . 1 . Σύνταξη  Σχεδίου  Έκτακτης  Ανάγκης για 
έκτακτο περιστατικό. 

 
 

 

Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 1oυ ΕΠΑ.Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ  - 7oυ Ε.Κ. ΑΘΗΝΑΣ  , το 

οποίο στεγάζεται στο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15771 Ζωγράφου  κτίριο 

(όροφοι:3), συντάχθηκε τον μήνα Οκτώβριο  του 2017 από τους: 

1. Ισίδωρο - Μάριο    Αντωνελάκη   

2. Σωφρόνη Καλπογιάννη    

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, λοιπών αρμόδιων αρχών & φορέων και  αφορά στη σχολική περίοδο 2017-
2018. 
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Το Σχέδιο αυτό θα επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής αυτής χρονιάς ή 
οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο. 

 

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι ενέργειες που αφορούν στη διαχείριση κινδύνων στη 
Σχολική Μονάδα σχετίζονται και με τις αντίστοιχες ενέργειες του συστεγαζόμενου στο 
συγκεκριμένο κτίριο σχολικών μονάδων ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  
Για  το  λόγο  αυτό  με  ευθύνη  των  Διευθυντών  θα  συζητηθούν  τα  σχετικά  Σχέδια 
Έκτακτης Ανάγκης και θα ληφθούν, όπου απαιτείται, αποφάσεις για κοινές δράσεις και 
ασκήσεις  ετοιμότητας.
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1.2. Ενέργειες πριν το έκτακτο περιστατικό 
1.2.1. Γενικά Στοιχεία 

1.  Την ευθύνη σύνταξης του παρόντος Σχεδίου και συντονισμού των ενεργειών 
για την εφαρμογή του έχουν οι Ισίδωρος Μάριος Αντωνελάκης και 
Σωφρόνης Καλπογιάννης οι οποίοι  στη συνέχεια θα υποβάλουν σχετική 
βεβαίωση σύνταξής του στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και ορίζονται αυτοδίκαια ως Αρχηγοί ΔΑΙ.  

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

3.  Ο  Σύλλογος  των  Εκπαιδευτικών  συμμετέχει  στις  δοκιμαστικές  εφαρμογές  

του Σχεδίου και κάνει σχετικές προτάσεις για την επικαιροποίηση και τη βελτίωσή 

του. 

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

 

1.2.1.α Προσωπικό του Σχολείου 

 
Α.  Αντωνελάκης Ισίδωρος Μάριος  Αρχηγός ΔΑΙ 

Β. Κακαλής Γεώργιος   Υπαρχηγός ΔΑΙ, Διευθυντής 1oυ ΕΠΑ.Λ. Ζωγράφου  

Γ.  Μανασής Λάμπρος Υπαρχηγός ΔΑΙ, Διευθυντής 7 ου Ε.Κ. Αθήνας  

Δ.  Μαλαφέκας Αθανάσιος Υπαρχηγός ΔΑΙ Υποδιευθυντής 1oυ ΕΠΑ.Λ. Ζωγράφου  

Ε.  Εκπαιδευτικοί:  Άνδρες :14 Γυναίκες: 23   Μαθητές:χχχ 

ΣΤ. Βοηθητικό προσωπικό: Άνδρες : 2  Γυναίκες: 4 

Ζ. Προσωπικό Πολιτικής Άμυνας: Άνδρες 16, Γυναίκες:27 , Σύνολο:43 

 

 

1.2.2. Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στο Προσωπικό του Σχολείου 
 
Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό του σχολείου: 

- ενημερώνονται για το Σχέδιο και το μελετούν ώστε να γνωρίζουν τα 
καθήκοντά τους. 

- εκπαιδεύονται  και  εκπαιδεύουν  τους  μαθητές  σχετικά  με  τις  ενέργειες  
που προβλέπονται  για  την  εφαρμογή  του  Σχεδίου  Έκτακτης  Ανάγκης, 
συμμετέχοντας στις προβλεπόμενες ασκήσεις ετοιμότητας. 
- μεριμνούν για τη βελτίωση του Σχεδίου κάνοντας σχετικές προτάσεις. 
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 1.2.2.α  Ενέργειες Ομάδων 
 
 

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

 

  Υπεύθυνοι: 
Ισίδωρος - Μάριος    Αντωνελάκης  Αρχηγός ΔΑΙ και  

Σωφρόνης Καλπογιάννης 

Συνυπεύθυνοι για τις Ενέργειες Διαχείρισης: 

Κακαλής Γεώργιος Υπαρχηγός ΔΑΙ, Διευθυντή 1oυ ΕΠΑ.Λ. Ζωγράφου  

Μανασής Λάμπρος Υπαρχηγός ΔΑΙ, Διευθυντή 7 ου Ε.Κ. Αθήνας  

Μαλαφέκας Αθανάσιος Υπαρχηγός ΔΑΙ Υποδιευθυντής 1oυ ΕΠΑ.Λ. Ζωγράφου 
 

 
Αρμοδιότητες:  

-   Ευθύνη εκπόνησης του Σχεδίου. 

-   Συντονισμός όλων των σχετικών ενεργειών. 

- Ευθύνη για εκπαίδευση και  προετοιμασία του προσωπικού και των 
μαθητών. 

- Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης σύνταξης του Σχεδίου στη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, μετά την έγκρισή του από το 
Σύλλογο Διδασκόντων  κατά τη διάρκεια της σχετικής συνεδρίασης. 

-   Ευθύνη πραγματοποίησης  των απαραίτητων Ασκήσεων Ετοιμότητας, 
καταγραφής τους στο Ημερολόγιο του Σχολείου και αξιολόγησής τους. 

- Λήψη  αποφάσεων  σχετικά  με  τις  ελλείψεις  που  παρατηρήθηκαν  
κατά  τη διάρκεια του σχετικού ελέγχου από την Ομάδα Σύνταξης του 
Σχεδίου (περισσότερα στην επόμενη παράγραφο), καθώς και τις προτάσεις 
των υπολοίπων Ομάδων Εργασίας. 

- Γνωστοποίηση  στους  γονείς  και  κηδεμόνες  των  μαθητών  ότι  μετά  από  
ένα συμβάν θα πρέπει να παραλάβουν τα παιδιά τους από το χώρο 
καταφυγής του σχολείου, εάν αποφασιστεί από τους αρμοδίους φορείς η 
διακοπή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

 
 

     Ο Γενικός Υπεύθυνος επίσης αναλαμβάνει: 
 

- Το συντονισμό όλων των σχετικών ενεργειών για την ασφαλή 
εκκένωση του σχολικού κτιρίου ή όχι, ανάλογα της φύσης του συμβάντος 
σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. 

 

- Την   επικοινωνία   με   την   Προϊσταμένη   Αρχή   για   να   ενημερώσει   
και   να ενημερωθεί σχετικά, και άλλους φορείς όταν κριθεί αναγκαίο. 

- Τη μέριμνα για την παραμονή των μαθητών στο χώρο καταφυγής έως 
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ότου ενημερωθεί για τις περαιτέρω ενέργειες από τους αρμοδίους. Σε 
περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της λειτουργίας των 
σχολείων μεριμνά για την ασφαλή παραμονή των μαθητών στο χώρο 
καταφυγής έως ότου τους παραλάβουν οι γονείς τους. 
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2. Ομάδα Σύνταξης του Σχεδίου 
 

Μέλη:  
 

Α.  Ισίδωρος - Μάριος    Αντωνελάκης  Αρχηγός ΔΑΙ 
Β.  Σωφρόνης Καλπογιάννης Τομεάρχης του  7oυ Ε.Κ. ΑΘΗΝΑΣ 
(υπαρχηγός ΔΑΙ) 

 

 
Αρμοδιότητες:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

-  Εκπόνηση του Σχεδίου. 
- Διενέργεια  τακτικού  ελέγχου  των  χώρων  του  κτιρίου  κατά  τη  διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς και καταγραφή των ελλείψεων που παρατηρούνται 
σχετικά  με την τήρηση βασικών προϋποθέσεων για την εφαρμογή του Σχεδίου 
όπως: 
- Ανάρτηση του Σχεδίου στις αίθουσες, στους διαδρόμους, στο χώρο εισόδου  
  του σχολείου κ.λπ. 
- Επισήμανση των οδών διαφυγής και των εξόδων του κτιρίου. 
- Δυνατότητα πρόσβασης στις οδούς διαφυγής και τις εξόδους του κτιρίου. 
- Προμήθεια   απαραίτητων   εφοδίων   όπως:   ραδιόφωνο   με   μπαταρίες, 
τηλεβόες, βασικά είδη παροχής πρώτων βοηθειών, κ.λπ. 
- Επισήμανση και άρση των επικινδυνοτήτων στους χώρους του σχολείου. 
- Επιλογή του χώρου καταφυγής των μαθητών. 
- Ενημέρωση των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων – κηδεμόνων. 
- Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των γονέων και κηδεμόνων των 
μαθητών. Δημιουργία σχετικών καταλόγων και τοποθέτησή τους σε κάθε 
αίθουσα (π.χ.  μέσα στο βιβλίο Ύλης) . 
- Μέριμνα για απρόσκοπτη και ταχεία πρόσβαση στους κεντρικούς διακόπτες    
  ηλεκτροδότησης, καυστήρα θέρμανσης, παροχής νερού και φυσικού αερίου. 
- Συνεχής  ενημέρωση  για  τις  επικαιροποιημένες  ενέργειες  προστασίας από 
τον Ο.Α.Σ.Π.  τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Αυτοτελές 
τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων. 
- Πραγματοποίηση σε συνεργασία με τους Διευθυντές των προβλεπόμενων 
ασκήσεων ετοιμότητας και αξιολόγησής τους. 
- Ενημέρωση των Διευθυντών για τις καταγεγραμμένες ελλείψεις και 
κατάθεση προτάσεων για τη λήψη μέτρων. 

Ο Αρχηγός Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος αναγράφει στο Ημερολόγιο Ενεργειών 
σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την Οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας του 
Ιδρύματος, την προμήθεια των υλικών, την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς 
και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που λαμβάνει χώρα στο Σχολείο.  
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3.  Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών 
 

Μέλη: 
Α. Χριστίνα Γιαχουντή 

Β. Ιωάννης Σταμπέλος  

Γ. Ειρήνη  Γεωργίκου  

Δ. Γεώργιος  Φουσέκης  

Ε.  Σταυριανή Θεοδώρου  

ΣΤ. Αν. Τερζόπουλος 

Η Ομάδα  αυτή  συγκροτείται  από    καθηγητές  σχετικών ειδικοτήτων,  καθώς και  
εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό που έχουν επιμορφωθεί σχετικά.  

 

Αρμοδιότητες:  

- Ενημέρωση σχετικά με το χώρο αποθήκευσης του φαρμακευτικού 
υλικού της σχολικής μονάδας. 

- Μέριμνα για την πληρότητα του φαρμακευτικού υλικού και ενημέρωση 
του Αρχηγού ΔΑΙ για την ανάγκη προμήθειας απαραίτητων υλικών. 

- Ενημέρωση των μελών της Ομάδας, κατά προτεραιότητα, για θέματα 
παροχής πρώτων βοηθειών. 

- Μέριμνα για την ενημέρωση των ιδίων και των συναδέλφων τους σε 

θέματα παροχής πρώτων βοηθειών (με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού 
ΔΑΙ), συν- διοργανώνοντας ημερίδες ή σεμινάρια με τον αρμόδιο φορέα 
της Πολιτείας για σχετικά θέματα. 

- Παροχή πρώτων βοηθειών σε μαθητές ή μέλη του προσωπικού του 
σχολείου σε περίπτωση τραυματισμού τους. 

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

 

Ως χώρος εγκατάστασης του Σταθμού Α' Βοηθειών ορίζεται ο ελεύθερος χώρος  
πλησίον του γηπέδου μπάσκετ. 
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4. Ομάδα Πυρασφάλειας 

Μέλη: 

Α. Χρήστος Λιάτσος 

Β. Κων/νος Παπαδόπουλος 

Γ. Σωφρόνης Καλπογιάννης  

Δ. Ειρήνη Καρδασιλάρη 

Η Ομάδα Πυρασφάλειας είναι επιφορτισμένη να μεριμνά, να οργανώνει το 
σύστημα πυρόσβεσης και να καταστέλλει την εκδήλωση πυρκαγιάς στο αρχικό της 
στάδιο εφόσον πρώτα εκκενωθεί το κτίριο ή παράλληλα της εκκένωσης αν οι 
συνθήκες το επιτρέπουν. 

Αρμοδιότητες:  
 

- Ενημέρωση σχετικά με τα μέσα πυρόσβεσης της σχολικής μονάδας. 
 

- Εισήγηση προμήθειας   των   απαραίτητων   μέσων   πυρόσβεσης   και   

μέριμνα   για   την τοποθέτησή τους στο σχολικό κτίριο. 
 

- Τακτικός έλεγχος της κατάστασης των πυροσβεστικών μέσων και του 

καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης και ενημέρωση του Διευθυντή για 
τυχόν προβλήματα ή βλάβες. 

 

- Γνώση της χρήσης των μέσων πυρόσβεσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
 

- Μέριμνα για την ενημέρωση των ιδίων και των συναδέλφων τους σε 

θέματα πυρόσβεσης  συν-διοργανώνοντας  ημερίδες  με  τον  αρμόδιο  
φορέα  της Πολιτείας καθώς και εκπαίδευσή τους στη χρήση των 
πυροσβεστικών μέσων, μέσω πρακτικής εφαρμογής. 

-     Παρέμβαση στην κατάσβεση μικροεστιών πυρκαγιάς. 

 

Όλο το προσωπικό του σχολείου πρέπει να γνωρίζει τις βασικές οδηγίες 
πυροπροστασίας και τη χρήση πυροσβεστικών μέσων, γιατί σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης υπεύθυνος για την κατάσβεση τυχόν μικροεστίας είναι 
όποιος βρίσκεται πιο κοντά σε αυτήν. 

Προτείνεται: 

-Στους χώρους εκπαίδευσης (αίθουσες, διαδρόμους, κλπ. ) κάθε 15 μ. και ένας 
πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 6 kg 

-Στους χώρους των εργαστηρίων και των γυμναστηρίων ένας πυροσβεστήρας 
12 kg ξηράς σκόνης. 

-Στο χώρο του λεβητοστασίου ένας πυροσβεστήρας οροφής 12 kg ξηράς 
σκόνης πάνω από τον καυστήρα και ένας πυροσβεστήρας διοξειδίου άνθρακα 
6 kg στην είσοδο του λεβητοστασίου. 
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5. Ομάδα Ασφάλειας- Ελέγχου Προσέγγισης μαθητών σε επικίνδυνα σημεία 

 
  Μέλη:  

                Α.    Αθηνά  Μακρή  

                Β.    Φλώρα  Καστάνου  

                Γ.    Λία Σουφλή  

                Δ.    Γεωργία  Μάγκανου  

    Ε.   Βουνάτσος Γεώργιος 

 

 Αρμοδιότητες:  

-  Περιορισμός  των  μαθητών  στο  χώρο  που  έχει  οριστεί  ως  ασφαλής  
χώρος καταφυγής. 

 

-  Αποτροπή  της  προσέγγισης  των  μαθητών  σε  επικίνδυνα  σημεία  
(προσόψεις κτιρίων, στύλους, ηλεκτροφόρα καλώδια κ.λπ.). 
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6. Ομάδα Ελέγχου Δικτύων-Αποκατάστασης Βλαβών 
 

  Μέλη:  
Α. Ανδρέας  Τσιγκρής  
Β. Ασπασία Καραγιαννοπούλου  
Γ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης  
Δ. Παναγιώτα Βαρδουνιώτη  
Ε.  Άγγελος Αθανασιάδης  

 
 Αρμοδιότητες:  

- Γνώση  της  θέσης  των  κεντρικών  διακοπτών  ηλεκτροδότησης  και  
ύδρευσης, καθώς και πώς θα γίνει η διακοπή στην ηλεκτροδότηση και 
στην υδροδότηση του Σχολείου με ασφάλεια. 

-  Μέριμνα ενεργειών για την αποκατάσταση βλαβών κατά τη διάρκεια της 
καθημερινής λειτουργίας του σχολείου, σε συνεργασία με τον Διευθυντή. 

 

- Σύνταξη προτάσεων προς τον Αρχηγό ΔΑΙ ώστε να γίνει προμήθεια 
κατάλληλου εξοπλισμού μόνωσης , εάν δεν υπάρχει ήδη ( μονωτικά γάντια, 
μπότες, κ.ά). 
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7. Ομάδα  Αναζήτησης  Ατόμων  που  δεν  έχουν  παρουσιαστεί  στο  χώρο 
καταφυγής 

 
 Μέλη:  
Α. Τζανέττα Βλάχου  

Β. Ευαγγελία Πλυτά   

 Γ. Φωτεινή Μπιστόλα  

Δ. Παναγιώτης Λασκαρίδης  

Ε.  Ευαγγελία  Καυκούλα  

ΣΤ. Βησσαρίων Φούκας  

 

 Αρμοδιότητες:  

 Αναζήτηση των κατόψεων του σχολείου και ενημέρωση για όλους τους 

χώρους του κτιρίου  

 Διενέργεια  σχετικού  ελέγχου  για  να  αποκτήσει  η  Ομάδα  πλήρη  γνώση  

των επιμέρους χώρων ώστε να είναι αποτελεσματική σε περίπτωση που 

χρειαστεί. 

 Συνεργασία με την Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών. 
 Εντοπισμός μαθητών ή εκπαιδευτικών που δεν έχουν παρουσιαστεί στο 

χώρο καταφυγής και ίσως είναι τραυματισμένοι ή εγκλωβισμένοι. 
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8. Ομάδα Φύλαξης του Αρχείου του σχολείου 
 

 

 Μέλη:  
Α. Ευδοκία Παπαδογούλα  
Β. Κυριακή Γιουρούκα                 
Γ.  Ουρανία  Καμάμη                  
Δ. Δέσποινα Παπακαλού  

 
Αρμοδιότητες:  

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

 

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

 
-  Επεξεργασία στοιχείων και καθορισμός της διαδικασίας που θα 

ακολουθηθεί, εάν χρειαστεί, για την ασφαλή μεταφορά του αρχείου. 
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9.   Υπεύθυνοι Επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς 
 

 Μέλη:  
 
Α. Παγώνα  Παπαγεωργίου   
Β. Παναγιώτα Σύψα  
Γ. Ανδρονίκη Βαμβάκου  
Δ. Μαρία Τσελεπίδου  
Ε. Θεοδώρα Μονιούδη 

 
 Αρμοδιότητες:  

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

 

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

 

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

-   Κέντρο επικοινωνίας ορίζεται το φυλάκιο στην είσοδο,  στη περίπτωση που 
είναι αυτό είναι εφικτό. 
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10. Ομάδα Υποστήριξης ΑμεΑ  

Μέλη:  
Α. Νίκη Κουτίβα 

Β. Χρυσάνθη Κοκκοράκη 

Γ. Ευγενία  Ψαρρά 
 

Τα μέλη της Ομάδας αυτής έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα την υποστήριξη των 
Ατόμων με Αναπηρία και  θα πρέπει να γνωρίζουν τις ενέργειες που προβλέπονται 
στο Σχέδιο του σχολείου για την υποστήριξη του ΑμεΑ. 

 

Αρμοδιότητες: 

-   Ενημέρωση όλου του προσωπικού για το ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα και 
τις ανάγκες του Ατόμου με Αναπηρία.  

-   Συζήτηση με το/τα Άτομο/α για τις ενέργειες προστασίας που πρέπει να 
κάνει σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης γεγονότος. 

-   Σχεδιασμός  της  διαδικασίας  υποστήριξής  του  κατά  τη  διάρκεια  της 
εκκένωσης  και  ενημέρωση  του  Αρχηγού ΔΑΙ  για  τυχόν  ενέργειες  που 
πρέπει να γίνουν για την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου από το ΑμεΑ σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

-   Ενημέρωση του προσωπικού για τις ενέργειες που προβλέπονται στο 
Σχολικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και αφορούν στο/στα Άτομο/α με 
αναπηρία. Όλο το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό πρέπει να 
γνωρίζει: 

- Σε ποια αίθουσα βρίσκεται το ΆμεΑ, γιατί αμέσως μετά το πέρας του 
συμβάντος θα πρέπει να κατευθυνθούν στη συγκεκριμένη αίθουσα για να 
το βοηθήσουν να την εκκενώσει. 

- Τις ανάγκες του Ατόμου με Αναπηρία 

- Τη διαδικασία εκκένωσης που πρέπει να ακολουθηθεί. 

 

 
 
  



18 

 

 

Σημείωση 
 
Οι ανωτέρω ομάδες ταυτίζονται τόσο σε περίπτωση περιστατικού έκτακτης 
ανάγκης (όπως αυτά παρατίθενται ακολούθως) όσο και στην περίπτωση 
σεισμικού κινδύνου.  
Σε περίπτωση Πολιτικής Κινητοποίησης οι εν λόγω ομάδες αναλαμβάνουν και  
καθήκοντα Πολιτικής Άμυνας, όπως προβλέπεται από το Ν.Δ.  17/74 «Περί 
Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Π.Σ.Ε.Α) (ΦΕΚ Α΄/236/1994) και από τις 
Οδηγίες Οργανώσεως Πολιτικής Αμύνης Δημοσίων Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων & 
Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων (ΔΑΙ & ΑΙ), με αριθ. Πρωτ. 107/1/54 του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως. 
 

 


