
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
 

13ο 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 
 

Ρόδος, 26/09/2014 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Το 13
ο
 12/θ Δημοτικό Σχολείο πόλεως Ρόδου χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 

17/1974 ως Δημόσιο Ανεξάρτητο Ίδρυμα (ΔΑΙ) και ως εκ τούτου υποχρεούται να καταρτίσει 

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας με Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης 

και σκοπό την προστασία των φοιτούντων μαθητών και των εργαζομένων, καθώς και του 

κτιριακού συγκροτήματος, του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού του. 

Την ευθύνη σύνταξης του παρόντος σχεδίου, καθώς και του συντονισμού των ενεργειών για την 

εφαρμογή του έχει ο Διευθυντής του Σχολείου, ο οποίος στη συνέχεια υποβάλλει σχετική 

βεβαίωση σύνταξής του στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Ο Σύλλογος 

Διδασκόντων είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εφαρμογής του Σχεδίου, συμμετέχει στις 

δοκιμαστικές εφαρμογές και κάνει σχετικές προτάσεις για την επικαιροποίηση και βελτίωσή του. 

1. Προσωπικό 

α) Διευθυντής: Πιπίνος Γεώργιος 

β) Υποδιευθύντρια: Κωστάκη Ελεούσα 

γ) Διδακτικό προσωπικό: άντρες (5), γυναίκες (17) 

δ) Βοηθητικό και λοιπό προσωπικό: υπεύθυνος κυλικείου (1), υπεύθυνη καθαριότητας (1) 

ε) Μαθητές: αγόρια (130), κορίτσια (130) 

2. Στοιχεία του Ιδρύματος 

α) Θέση: Ατταβύρου & Ακραμίτου, Ρόδος ΤΚ 85100 

β) Οικοδομική σύσταση: Ενιαίο κτίριο αποτελούμενο από ισόγειο και 1
ο
 όροφο 

γ) Σκοπός χρησιμοποίησης του κτιρίου: Διδακτήριο 

δ) Φωτισμός: Από το δίκτυο της ΔΕΗ 

ε) Υδροληψία: Από το δίκτυο της ΔΕΥΑΡ χωρίς να υφίσταται δεξαμενή αποθήκευσης νερού 

στ) Τηλεφωνική επικοινωνία: Σύνδεση με το δίκτυο του ΟΤΕ 

ζ) Ταχυδρομείο: Διακίνηση αλληλογραφίας μέσω ΕΛΤΑ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

3. Οργάνωση μονάδων προσωπικού 

Υπεύθυνος αρχηγός ΔΑΙ: Πιπίνος Γεώργιος, Δ/ντής 

Υπεύθυνη υπαρχηγός ΔΑΙ: Κωστάκη Ελεούσα, Υποδ/ντρια 

Ομάδα Ασφάλειας: όπως στην ενότητα 9Α 

Ομάδα Πυρασφάλειας: όπως στην ενότητα 9Β 

Ομάδα Α΄ Βοηθειών: όπως στην ενότητα 9Γ 



  

4. Καταγραφή στατικής εικόνας κτιρίου και άρση επικινδυνοτήτων 

Από τη μακροσκοπική παρατήρηση του υπεύθυνου μηχανικού κατασκευής, καθώς και του 

μηχανικού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου προκύπτει ότι δεν υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα με τη στατική ασφάλεια του κτιρίου. Επίσης, δεν υφίσταται πρόβλημα συνωστισμού 

στις αίθουσες και στους διαδρόμους του σχολείου, γιατί έχουν ικανό εμβαδόν και ο αριθμός των 

μαθητών ανά τάξη είναι κατά μέσο όρο είκοσι δύο (22) άτομα. Προσοχή χρειάζεται κατά τη 

διέλευση εξόδου από τις περιμετρικές πόρτες του κτιρίου, η οποία είναι απαραίτητο να γίνεται με 

τάξη και απόλυτη ψυχραιμία. 

Οι πυροσβεστήρες και το φαρμακείο του σχολείου βρίσκονται σε προσιτά μέρη για εύκολη 

πρόσβαση και χρήση. Ελέγχονται για την πληρότητά τους, ενώ η θέση τους επισημαίνεται στο 

επισυναπτόμενο “Σχέδιο πυρασφάλειας και εκκένωσης του κτιρίου”. 

5. Εκπαίδευση προσωπικού 

Προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας σε συνθήκες συναγερμού 

(έναρξη συναγερμού, καταφυγή σε ασφαλή χώρο, λήξη συναγερμού). Με βάση το παρόν σχέδιο 

αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών διεξάγονται τριμηνιαίες δοκιμές ασφαλούς εγκατάλειψης του 

κτιρίου και άσκησης των μελών των ομάδων στα καθήκοντά τους. Σε περιόδους εντάσεων, 

σεισμικών διεγέρσεων, κτλ. οι ασκήσεις ετοιμότητας εντείνονται. 

6. Συναγερμός και σχέδιο εκκένωσης κτιρίου 

Το σήμα του συναγερμού είναι τρία στιγμιαία ακολουθούμενα από ένα παρατεταμένο χτύπημα 

του κουδουνιού. Το προσωπικό και οι μαθητές/τριες του σχολείου μπαίνουν αμέσως κάτω από 

στέρεα έπιπλα (έδρες, θρανία) κρατώντας με το χέρι τους το πόδι των επίπλων και παραμένουν 

στις θέσεις τους μέχρι να ηχήσει το σήμα εκκένωσης του κτιρίου, που είναι ένα παρατεταμένο 

χτύπημα του κουδουνιού. Σε περίπτωση πραγματικών συνθηκών σεισμικής δόνησης και 

αδυναμίας κρούσης του σήματος κινδύνου οι ενέργειες γίνονται αυτόματα ή/και με 

παραγγέλματα των διδασκόντων/ουσών. 

Στην περίπτωση που κάποια άτομα δεν είναι στη σχολική τάξη αλλά σε άλλους χώρους του 

κτιρίου (αίθουσα εκδηλώσεων, τουαλέτες, κτλ.), προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη 

θέση που βρίσκονται, φροντίζοντας να απομακρυνθούν από τα παράθυρα και τις τζαμαρίες του 

κτιρίου. Ακολουθώντας την οδηγία «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, 

Κρατιέμαι» πλησιάζουν στο δάπεδο και προστατεύουν το κεφάλι και τον αυχένα τους με τα 

χέρια τους. 

Τα άτομα που κατά την ώρα του συναγερμού βρίσκονται στον προαύλιο χώρο, παραμένουν σε 

αυτόν και αποφεύγοντας τις προσόψεις του κτιρίου πλησιάζουν τον περιμετρικό τοίχο της αυλής, 

όπου και προφυλάσσονται μέχρι να ηχήσει το σήμα εκκένωσης του κτιρίου. Εάν είναι ώρα 

διαλείμματος, η κίνηση αυτή γίνεται χωρίς πανικό με την επίβλεψη των εφημερευόντων 

εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού. 

Στην περίπτωση που ο συναγερμός ηχήσει στη διάρκεια μιας βροχερής ημέρας, κατά την οποία 

οι μαθητές/τριες βρίσκονται στους διαδρόμους του κτιρίου, εφαρμόζονται αναλόγως του χώρου 

οι σχετικές οδηγίες αυτοπροστασίας. 



  

Μόλις ηχήσει το σήμα εκκένωσης του κτιρίου οι εκπαιδευτικοί διατηρώντας την ψυχραιμία τους 

σηκώνονται και ζητούν από τους μαθητές να προετοιμαστούν για την εκκένωση της αίθουσας. 

Ανοίγουν την πόρτα της αίθουσας, ελέγχουν για τυχόν επικινδυνότητες, παρακολουθούν την 

εκκένωση των αιθουσών που προηγούνται της δικής τους και δίνουν το έναυσμα της εκκένωσης 

όταν έρθει η σειρά του τμήματός τους. Ζητούν από τους/τις μαθητές/τριές τους να μην τρέχουν, 

αλλά με ηρεμία και τάξη απλώς να κινούνται γρήγορα κατά την εκκένωση του κτιρίου. Οι 

μαθητές/τριες δεν παίρνουν μαζί τους τις τσάντες τους, παρά μόνο τα κατάλληλα για την εποχή 

ρούχα. Οι εκπαιδευτικοί βεβαιώνονται ότι δεν έχει μείνει κανένας μαθητής μέσα στην αίθουσα 

και πριν την εκκενώσουν παίρνουν μαζί τους το Βιβλίο Ημερήσιου Ελέγχου και την κατάσταση 

με τα τηλέφωνα των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Στη συνέχεια ενεργούν σύμφωνα με 

τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί με το παρόν σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης. 

Τα τμήματα συντάσσονται ταχύτητα και χωρίς πανικό κατευθύνονται στο χώρο συγκέντρωσης, ο 

οποίος ορίζεται να είναι η ανατολική πλευρά της αυλής του σχολείου. Με τη λήξη του 

συναγερμού δίνονται από το Διευθυντή του Σχολείου οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες. Στην 

περίπτωση που διακοπεί η λειτουργία της σχολικής μονάδας οι μαθητές/τριες πρέπει να 

παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους. 

7. Ειδικότερες διατάξεις σε περίπτωση πυρκαγιάς 

Είτε ως κύριο γεγονός είτε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης κάποιου άλλου έκτακτου περιστατικού 

μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά από διάφορες αιτίες. Η ομάδα πυρασφάλειας επιχειρεί να 

καταπολεμήσει την εστία της φωτιάς, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να ασφαλιστούν οι πόρτες 

και τα παράθυρα για να παρέχεται όσο το δυνατό λιγότερο οξυγόνο στις εστίες φωτιάς. 

Η έξοδος στην περίπτωση πυρκαγιάς γίνεται χωρίς καθυστέρηση, με οργάνωση και κάτω από 

την επίβλεψη όλων των ατόμων της ομάδας ασφάλειας, τα οποία παροτρύνουν τους μαθητές/ 

τριες να πάρουν μαζί τους το παγουράκι με το νερό και να περπατούν όσο γίνεται πιο χαμηλά. 

8. Προστασία έμψυχου και άψυχου υλικού 

Η προστασία του προσωπικού και των μαθητών επιτυγχάνεται με την άμεση απομάκρυνση από 

τα γραφεία ή τις αίθουσες διδασκαλίας και τη μετάβασή τους στον προκαθορισμένο χώρο 

συγκέντρωσης. Η μετάβαση γίνεται με την ευθύνη των μελών της ομάδας ασφάλειας. 

Αποκλείονται οι ανελκυστήρες και οι μαθητές/τριες οδηγούνται με τάξη από τις σκάλες. 

Η προστασία του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού είναι υποχρέωση της Διεύθυνσης του 

Σχολείου και του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Σε περίπτωση πυρκαγιάς γίνεται 

προσπάθεια να συγκεντρωθούν τα αρχεία σε ένα γραφείο ή αίθουσα κενή από χαρτιά ή άλλο 

εύφλεκτο υλικό για την καλύτερη προστασία τους. 

9. Μονάδες προσωπικού αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

Ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Πιπίνος Γεώργιος ως υπεύθυνος αρχηγός ΔΑΙ έχει την ευθύνη για 

τη γενική επίβλεψη και υλοποίηση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση αδυναμίας του 

Διευθυντή σχετικά καθήκοντα αναλαμβάνει ως υπεύθυνη υπαρχηγός ΔΑΙ η Υποδιευθύντρια του 

Σχολείου κ. Κωστάκη Ελεούσα. 



  

Καθήκον του αρχηγού ΔΑΙ είναι να εμψυχώνει, να παροτρύνει και να κατευθύνει το προσωπικό 

και τους μαθητές/τριες ώστε να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να ακολουθήσουν τις 

οδηγίες για την ασφαλή μετάβασή τους στο χώρο συγκέντρωσης. Συντονίζει τις μονάδες 

προσωπικού και φροντίζει σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες σε 

κάθε περίπτωση αρχές. Φροντίζει για την παραμονή των μαθητών στο χώρο καταφυγής έως 

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. 

Οι ομάδες και η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των μελών τους για το σχολικό έτος 2013-14 

έχουν όπως παρακάτω: 

Α. Ομάδα Ασφάλειας 

Η Ομάδα Ασφάλειας είναι υπεύθυνη για την τάξη και την ομαλή μετάβαση των μαθητών στο 

χώρο συγκέντρωσης. Απαρτίζεται από όλο το προσωπικό της σχολικής μονάδας. Κάθε 

εκπαιδευτικός είναι καταρχήν υπεύθυνος για το τμήμα στο οποίο διδάσκει την ώρα του 

συναγερμού. Ο Διευθυντής, η Υποδιευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί που τη στιγμή του 

περιστατικού δεν έχουν διδακτικά καθήκοντα, μεριμνούν για τους μαθητές που για οποιοδήποτε 

λόγο δεν είναι στην αίθουσα διδασκαλίας αλλά βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους 

(τουαλέτες, κτλ.). Ειδικότερα καθήκοντα: 

α) Υπεύθυνη παρουσιών και καταγραφής προσωπικού και μαθητών/τριών: Κωστάκη Ελεούσα 

β) Υπεύθυνοι διάσωσης και απεγκλωβισμού: Δημητρακοπούλου Βασιλική, Ψωμάς Θεόδωρος, 

Συρίβλη Ελένη 

γ) Υπεύθυνοι ανοίγματος περιμετρικών εξόδων κτιρίου και επισήμανσης επικίνδυνων σημείων: 

Κατσαμούνδη Μαρία, Μαρνέζου Ιωάννα, Τζάτσου Ελένη 

Β. Ομάδα Πυρασφάλειας 

Η Ομάδα Πυρασφάλειας είναι επιφορτισμένη να οργανώνει και να μεριμνά για το σύστημα 

πυρόσβεσης, καθώς και να καταστέλλει την εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο επισυναπτόμενο “Σχέδιο 

πυρασφάλειας και εκκένωσης του κτιρίου” επισημαίνονται τα σημεία στα οποία υπάρχουν οι 

πυροσβεστικές μάνικες και οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως. Η ομάδα απαρτίζεται από τους/τις: 

α) Υπεύθυνοι πυρόσβεσης: Γιουρούκογλου Αναστάσιος, Ποιμενίδης Δημήτριος, Σχοινοχωρίτη 

Νικολέττα 

β) Υπεύθυνοι ελέγχου και ασφάλισης δικτύων: Γώγος Νικόλαος, Κρικέλλη Ζαχαρούλα-Παυλίνα, 

Νερουλίδη Κωνσταντίνα 

Γ. Ομάδα Α΄ Βοηθειών 

Η Ομάδα Α΄ Βοηθειών αναλαμβάνει την οργάνωση, την πρόληψη και την παροχή υγειονομικής 

περίθαλψης. Γίνονται ενέργειες για την προμήθεια υγειονομικού υλικού. Ως σταθμός Υλικού 

ορίζεται ο χώρος του Γραφείου Διδασκόντων και ως σταθμός Α΄ Βοηθειών η Αίθουσα 

Εκδηλώσεων του Σχολείου. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού εκκένωσης του κτιρίου, η 

ομάδα αναλαμβάνει να μεταφέρει στο χώρο συγκέντρωσης το φορητό Φαρμακείο του Σχολείου. 

Η ομάδα απαρτίζεται από τους/τις: 

 



  

α) Υπεύθυνοι Α΄ Βοηθειών: Δεληγιάννη Φωτεινή, Κατσουράκη Δέσποινα, Τζιμούλη Ειρήνη, 

Φαρμακίδου Ειρήνη 

β) Υπεύθυνοι μέριμνας και υποστήριξης: Θωμοπούλου Θεολογία, Καλλιπολίτη Στυλιανή, 

Καρατράντου Νικολέττα, Μαγαλιού Μαρία 

10. Ειδικές διατάξεις για το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου 

Στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη εκκένωσης του κτιρίου κατά τη διάρκεια λειτουργίας τού 

Ολοήμερου Προγράμματος του Σχολείου, προσωρινά καθήκοντα υπεύθυνου ΔΑΙ ασκούν οι 

διδάσκοντες την ώρα του συμβάντος εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατανέμουν τις αρμοδιότητες των 

ομάδων της προηγούμενης ενότητας, ενώ φροντίζουν να ειδοποιήσουν το Διευθυντή του 

Σχολείου και τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές. 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

ΠΙΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 



  

ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

13ΟΥ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

έξοδος Α΄: Τάξεις Α΄, Γ΄, Δ΄, WC αγοριών 

έξοδος Β΄: Τάξεις Β΄, Ε΄, ΣΤ΄, Πολλαπλών χρήσεων, WC κοριτσιών 

έξοδος Γ΄: Τάξεις σε Βιβλιοθήκη, Χημείο, Αίθουσα Εκδηλώσεων 

Χώρος Συγκέντρωσης: Ανατολική αυλή Σχολείου 

                                      : Διάδρομοι και κατευθύνσεις διαφυγής 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

        : Πυροσβεστική μάνικα 

        : Πυροσβεστήρας 

        : Κουτί συναγερμού πυρασφάλειας 

        : Ανιχνευτής πυρασφάλειας 

        : Πίνακας ηλεκτρικού ρεύματος 
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ΧΡΗΣΕΩΝ 

 
 

Δ1 

 
 

Δ2 

 
 

ΣΤ2 

 

Γ1 

 

Γ2 

1ος ΟΡΟΦΟΣ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

 
 

 Δ/ΝΤΗΣ          ΤΜ. 

   ΕΝΤΑΞΗΣ 

 
WC 

κοριτσιών 

 

B2 

 

Α1 

 

Α2 

 

ΤΠΕ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

ΧΗΜΕΙΟ 

 

B1 

 
WC 

αγοριών 

έξοδος Α΄ 

 

έξοδος Β΄ 

 

έξοδος Γ΄ 

 

Ι ΣΟ ΓΕ ΙΟ  

προς χώρο συγκέντρωσης 

προς χώρο συγκέντρωσης προς χώρο συγκέντρωσης 

 
 
 

ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 


