
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας – Σχολ. έτος: 2017-2018 Σελίδα 1 
 

 
 
 
 
 
 

Τμήμα Εσωτερικού Κανονισμού Σχολικής 

Μονάδας 
(Δ.Α.Ι) 

& 
Μνημονίου Ενεργειών 

για τη διαχείριση πυρκαγιών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 
2017-2018 

 



Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας – Σχολ. έτος: 2017-2018 Σελίδα 2 
 

Περιεχόμενα 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ................................................................................................................................ 3 

1 .1. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για έκτακτο περιστατικό. ..................................... 3 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΙ ................................................................................... 4 

2.1. Σκοπός ............................................................................................................................ 4 

2.2. Οργάνωση ...................................................................................................................... 4 

2.3. Προληπτικά μέτρα ...................................................................................................... 4 

2.4. Κατασταλτικά μέτρα (κατάσβεση πυρκαγιών) .......................................................... 5 

2.6. Κατηγορίες Πυρκαγιών .............................................................................................. 6 

2.7. Τύποι φορητών πυροσβεστήρων ................................................................................... 7 

1.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ. .................................................................................. 7 

2.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ......................................... 7 

3.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ................................................................................................ 8 

4.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2 ..................................................................................................... 8 

2.8. Αντιμετώπιση πυρκαγιών με πυροσβεστήρες ............................................................... 9 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’  Χρήσιμα Τηλέφωνα ..................................................................................... 13 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ Σχετικές Εγκύκλιοι – Έγγραφα ...................................................................... 14 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ Πίνακας Προβλεπόμενου Υλικού .................................................................. 15 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ Σύστημα Συναγερμού ΔΑΙ ........................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας – Σχολ. έτος: 2017-2018 Σελίδα 3 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
1. Εισαγωγή 

Αποστολή αυτού είναι η προστασία των εργαζομένων και των φοιτούντων στο 
Σχολείο αυτό μαθητών, η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος, του εξοπλισμού 
και του αρχειακού υλικού, σε περιπτώσεις εκδήλωσης εκτάκτων περιστατικών. Στην 
κατεύθυνση αυτή, στη Σχολική μας Μονάδα για το παρόν σχολικό έτος θα 
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 Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αχαΐας, συντάχθηκε το έτος 2018 
με ευθύνη του Διευθυντή Ψαρρά Σπυρίδωνα, από την ομάδα σύνταξης του σχεδίου  
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, λοιπών αρμόδιων αρχών & φορέων και αφορά στη σχολική 
περίοδο.  

Το Σχέδιο αυτό επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια της σχολικής αυτής χρονιάς 
οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΙ 
 

2.1. Σκοπός 

Η πρόληψη ή ο περιορισμός των πυρκαγιών που προκαλούνται από διάφορες 
αιτίες, η κατάσβεσή τους και απελευθέρωση ατόμων που εγκλωβίζονται μέσα στα 
κτίρια ή άλλους χώρους των ΔΑΙ – ΑΙ. 

 

2.2. Οργάνωση 

Η Πυρασφάλεια των ΔΑΙ-ΑΙ επιτυγχάνεται με : 
-Προληπτικά Μέτρα 
-Κατασταλτικά Μέτρα 
-Καθορισμό και οργάνωση του προσωπικού πυρασφάλειας 
-Εξασφάλιση των απαραίτητων για την διάσωση και πυρόσβεση μέσων 
-Εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Ιδρύματος στη χρήση των παραπάνω 
διασωστικών και κατασβεστικών μέσων και 
-Εκπαίδευση των ομάδων Πυρασφάλειας, ώστε σε περίπτωση οποιουδήποτε 
συμβάντος, να είναι σε θέση να το αντιμετωπίσουν με επιτυχία και να 
καθοδηγήσουν με ασφάλεια το υπόλοιπο προσωπικό του Ιδρύματος. 
 

2.3. Προληπτικά μέτρα 

Ο Αρχηγός Π.Α. κάθε ΔΑΙ-ΑΙ πρέπει να μελετήσει όλους τους τρόπους που θα 
συμβάλουν στην πρόληψη ή τον περιορισμό των κινδύνων εκδήλωσης πυρκαγιών 
από διάφορες αιτίες και να λάβει τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό μέτρα, μερικά 
από τα οποία αναφέρονται παρακάτω: 

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

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

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

-Μεριμνά για την ύπαρξη διόδων ανάμεσα στα αποθηκευμένα υλικά, για να 
διευκολύνεται η επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς, για την διακοπή του 
ηλεκτρικού ρεύματος τις ώρες που δεν λειτουργεί το Σχολείο, (πλην των φώτων 
ασφαλείας) και για την επιμελή συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προς 
αποφυγή βραχυκυκλώματος. 

-Φροντίζει για την ύπαρξη αλεξικέραυνου, που επιθεωρείται τακτικά. Με 
αλεξικέραυνο πρέπει να εφοδιάζονται όλες οι επιχειρήσεις και σχολεία τα οποία 
παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους από τους κεραυνούς. 

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

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

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

2.4. Κατασταλτικά μέτρα (κατάσβεση πυρκαγιών) 

Αυτά συνίστανται στον εξοπλισμό των ΔΑΙ-ΑΙ και είναι απαραίτητα μέσα 
καταστολής- κατάσβεσης που διακρίνονται σε: 

-Στοιχειώδη ή άμεσης επέμβασης 
-Τακτικά 
 

Στοιχειώδη ή άμεσης επέμβασης μέσα και υλικά : 
- Είναι τα πρόχειρα φορητά και τροχήλατα μέσα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται με μεγάλη ευκολία και είναι πολύ αποτελεσματικά στην 
καταπολέμηση των πυρκαγιών στο αρχικό τους στάδιο και για την 
κατάσβεση νέων μικρών εστιών της φωτιάς. Τοποθετούνται εντός και εκτός 
των κτιριακών εγκαταστάσεων σε επίκαιρες και προσιτές για το προσωπικό 
θέσεις, σε κάθε όροφο ή χώρο και αποτελούν τα βασικά και ειδικά 
πυροσβεστικά σημεία των ΔΑΙ & ΑΙ. 
Ειδικότερα τα φορητά μέσα (πυροσβεστήρες) πρέπει να τοποθετούνται σε 
τοίχους σε ύψος 1,20 μέχρι 1,50 μ. από το δάπεδο, μακριά από μεγάλες 
εστίες θερμότητας και ανά ένας φορητός πυροσβεστήρας κόνεως κοντά στην 
ηλεκτρική εγκατάσταση και στον χώρο κεντρικής θέρμανσης. 
Επιπλέον στο χώρο του λεβητοστασίου και πάνω από τον καυστήρα και την 
δεξαμενή πρέπεινα τοποθετείται ένας ή και περισσότεροι 
αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής ανάλογοι σε αριθμό και 
περιεχόμενο της διάστασης του χώρου που πρόκειται να καλύψουν από 
άποψη πυροπροστασίας. 

 

2.5. Προσωπικό Πυρασφάλειας (ομάδα Πυρασφάλειας) 

 
Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Αρχηγού Πυρασφάλειας καθορίζονται από 
τον Αρχηγό Πολιτικής Άμυνας κάθε ΔΑΙ ή ΑΙ και αναγράφονται στον Κανονισμό 
Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Α. του Ιδρύματος 

 Υποχρεώσεις – καθήκοντα Αρχηγού Πυρασφάλειας: 
§ Εκπαιδεύεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης και αναλαμβάνει την 

οργάνωση των μέτρων πυρασφάλειας, την συγκρότητση της ομάδας και τη 
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των μελών της. 
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§ Βρίσκεται σε τακτική επαφή με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και 
συμβουλεύεται αυτή για κάθε είδους θέμα που αφορά την καλύτερη οργάνωση της 
πυρασφάλεις του ΔΑΙ- ΑΙ 

§ Για το σκοπό αυτό εκπαιδεύει το προσωπικό πυρασφάλειας του Ιδρύματος: 
o Στη χρήση των πυροσβεστικών μέσων που υπάρχουν. 
o Στην πρόληψη της πυρκαγιάς ή άλλων συναφών κινδύνων. 
o Στην έγκαιρη σήμανση συναγερμού και αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. 
o Στην τεχνική αντιμετώπιση των πυρκαγιών ή την πρόληψη αυτών (η παραπάνω 

εκπαίδευση πραγματοποιείται αρχικά από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία). 
o Υποχρεούται στην εφαρμογή και παρακολούθηση των υποδειχθέντων από την 

Π.Υ. προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυρασφάλειας. 
o Επιλέγει τις κατάλληλες θέσεις για την τοποθέτηση των πυροσβεστικών μέσων. 
o Αναγράφει εξωτερικά το είδος των πυροσβεστήρων και την ημερομηνία 

αναγόμωσης και τους ελέγχει κατά περιόδους. 
o Αναρτά πινακίδες σε επίκαιρες θέσεις στους επικίνδυνους χώρους με την 

ένδειξη «Απαγορεύεται το Κάπνισμα». 
o Κατά την πολεμική περίοδο καθορίζει μικρή δύναμη από το προσωπικό της  

πυρασφάλειας η οποία βρίσκεται σε επιφυλακή όλο το 24ώρο, τόσο τις εργάσιμες 
όσο και τις μη εργάσιμες ημέρες. 

o Προβαίνει στην κατάσβεση των πυρκαγιών που τυχόν θα εκδηλωθούν. 

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

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

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

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

 

2.6. Κατηγορίες Πυρκαγιών 

Α: Στερεών καυσίμων υλικών 
B: Υγρών καυσίμων υλικών ή στερεών που υγροποιούνται κατά την καύση του 
C: Αερίων καυσίμων υλικών (π.χ. μεθάνιο, προπάνιο, υδρογόνο, ασετιλίνη, κ.α.). 
D: Μετάλλων (π.χ. νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο, τιτάνιο, κ.α.). 
E: Ηλεκτρικές πυρκαγιές. 
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2.7. Τύποι φορητών πυροσβεστήρων 

1.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ. 

 
 
 
 
 
 
 

2.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 
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3.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2 
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2.8. Αντιμετώπιση πυρκαγιών με πυροσβεστήρες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 

 Χρήσιμα Τηλέφωνα 

Φορέας  Τηλέφ
ωνο  

Διεύθυνσ
η 

Δικτυακός Τόπος email 

Γ.Γ.Π.Π. - 
Ευρωπαϊκός 
Αριθμός 
Έκτακτης 
Ανάγκης  

112    

 Δ/νση 
Αστυνομίας 
Αχαΐας  

100 Ερμού 95 http://www.astyno
mia.gr 

adaxaias@hellenicpolice.gr 

Πυροσβεστι
κή Υπηρεσία 

199 Ν.Ε.Ο 
Πατρών - 
Αθηνών 
147 

http://www.fireserv
ice.gr 

Μέσω φόρμας από το site 

Ε.Κ.Α.Β. 166 Τέρμα 

Λεωφόρου 

Ιπποκράτο

υς, Ρίο 

 

https://www.ekab.g
r/ 

ekab@ekab.gr 

Διεύθυνση  
Β/θμιας 
Εκπαίδευσης 

2610-
46586

0 

Γιαννιτσών 
5 και 
Ηπείρου 

http://www.dide.ac
h.sch.gr 

mail@dide.ach.sch.gr 

Περιφερειακ
ή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης 

2610-
36240

0 

Ακτή 
Δυμαίων 
25Α 

http://pdede.sch.gr/ pdede@sch.gr 

Δήμος 2613-
61020

0 

Μαιζώνος 
108 

http://www.e-
patras.gr 

Είναι σε αναβάθμιση - Δεν 
αναφέρεται 

Περιφέρεια 
Δυτική 
Ελλάδας 

  www.pde.gov.gr Επικοινωνία μέσω φόρμας 
http://www.pde.gov.gr/gr
/epikoinonia.html 

Λιμεναρχείο 2613-
61540

0 

 Ακτή 
Δυμαίων 
107 

http://www.hcg.gr/
node/180 

patra@hcg.gr 

 
…………………
……….. 

    

 
…………………
……….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

Σχετικές Εγκύκλιοι – Έγγραφα 

 
 Έγγραφο ΠΑΜ/ΠΣΕΑ/ΥΠΔΒΜΘ, 180/18-11-2008: «Οργάνωση Πολιτικής 

Άμυνας Σχολικών Μονάδων» 

 Έγγραφο ΠΑΜ/ΠΣΕΑ/ΥΠΔΒΜΘ, 137/17-3-2011: «Υπενθύμιση εφαρμογής 
μέτρων οργάνωσης της πολιτικής προστασίας όλων των εν γένει 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 

 Ιστοσελίδα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: 
www.civilprotection.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας – Σχολ. έτος: 2017-2018 Σελίδα 15 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

Πίνακας Προβλεπόμενου Υλικού 

 
 Σειρήνα χειροκίνητη 

 Ηλεκτρικό κουδούνι 

 Φακός μπαταρίας 

 Σφυρίχτρες 
Ομάδας Πυρασφάλειας 

 Φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα ή ξηράς σκόνης(ανάλογα 
με τους χώρους) 

 Φτυάρια 

 Τσεκούρια ή λοστούς σιδερένιους 

 Σκαπάνια με κοντάρια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

Σύστημα Συναγερμού ΔΑΙ 

 
Το σήμα του συναγερμού δίνεται από το Τμήμα ΠΣΕΑ της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Ελλάδας μέσω της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας. 
Το σύνθημα του συναγερμού στο προσωπικό δίνεται από τον Αρχηγό, ο οποίος 
αμέσως οφείλει να ειδοποιήσει το Προσωπικό αναμένοντας να ηχήσουν οι σειρήνες 
του Δήμου.   
Η Θέση του Ιδρύματος είναι τέτοια που θα ακουσθούν οπωσδήποτε οι σειρήνες του 
Δήμου. 
 
Μέσα σήμανσης Συναγερμού. 
α) Με ηλεκτροκίνητη σειρήνα 
β) Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος με σφυρίχτρα.__ 


