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Έχοντας υπόψη : 

 1. Ν.4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος 

και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις., (ΦΕΚ 

73/Α΄/2014). 

 2. Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 

102/Α΄/2002). 

 3. Π.Δ.151/3-6-2004 (ΦΕΚ 107/Α΄/2004) Οργανισμός Γεν. Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας.  

4. Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη 

συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).  

5. Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009)  

6. Ν. 4662/7.2.20 -  ΦΕΚ : 27/Α/2020 .  Νόμος 4662/2020  αφορά τον Εθνικό Μηχανισμό 

Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολικής προστασίας, 

αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο συντάχθηκε προκειμένου   να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και 

να ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία της κατασκήνωσης αλλά και η έγκαιρη 

οργανωμένη απομάκρυνση  και μεταφορά των κατασκηνωτών και του προσωπικού σε 

ασφαλείς χώρους σε περίπτωση εκδήλωση έκτακτης ανάγκης , κυρίως πυρκαγιάς 

προερχόμενης από των εξωτερικό χώρο ή από πυρκαγιά που οφείλεται σε εσωτερική 

λειτουργίας της εγκατάστασης.  

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη έκτακτη ανάγκη 

όπως ( σεισμό , πλημμύρα ,τεχνολογικό ατύχημα,  απειλή για τρομοκρατική ενέργεια , 

δολιοφθορά κ.α). 

Για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Πυροπροστασίας και Εκκένωσης της Ε 

Κατασκήνωσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπαίδευση όλου του προσωπικού της 

κατασκήνωσης  και η συμμετοχής τους στις ασκήσεις ετοιμότητας .  

Σύμφωνα με την  ισχύουσα Νομοθεσία  πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου 

συγκροτείται και λειτουργεί Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσης . 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ-ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η Ε. κατασκήνωση του Δήμου Μαραθώνα βρίσκεται στον  Αγ. Ανδρέα στην Δημοτική 

Κοινότητα Νέας Μάκρης . Η πρόσβαση στην κατασκήνωση μπορεί να γίνει : 

1. Από Λ. Μαραθώνος   

2. Από Λ. Ποσειδώνος 

3. Από Αεροπορίας & Λ. Ποσειδώνος   

4. Από Κ.Α.Υ.Υ 

5. Από την εκκλησία Αγίας Μαρίνας   

Στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων κατά την θερινή περίοδο λόγω των υψηλών 

θερμοκρασιών, από αμέλεια  ή και  δολιοφθορά στις δασώδεις περιοχές  που υπάρχουν ξερά 

χόρτα και  θάμνοι  ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι αυξημένος. 

Πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για την προστασία της ζωής των 

φιλοξενούμενων στις κατασκηνώσεις. 

Σε περίπτωση οποιουδήποτε επικίνδυνου συμβάντος (φωτιά, σεισμός, πλημμύρα κ.α) 

απαιτείται άμεση και ειδική αντιμετώπιση για την άμεση εκκένωση της Κατασκήνωσης, την 

μεταφορά των κατασκηνωτών , του προσωπικού , των προσωπικών  αντικειμένων τους και 

αν υπάρχει και το χρονικό περιθώριο να γίνει μεταφορά και του βασικού εξοπλισμού σε 

ασφαλείς χώρους. 

 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

1. Να γίνουν  όλες οι απαραίτητες ενέργειες  για την προετοιμασία των χώρων της 

Κατασκήνωσης και το προσωπικό να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα. 

2. Να  οριστούν εκ των προτέρων τα μέσα μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθούν σε 

περίπτωση εκκένωσης . 

3. Να καθοριστεί η διαδικασία αιτήματος για την συνδρομή των ειδικών δυνάμεων 

κατάσβεσης πυρκαγιών και διάσωσης  Π.Υ , ΕΜΑΚ ,  ΕΚΑΒ και της Ελληνικής 

Αστυνομίας για την τήρηση της τάξης και της διευκόλυνσης κίνησης των 

οχημάτων που κινούνται από και προς την κατασκήνωση. 

4. Να καθοριστεί η διαδικασία εκκένωσης της Κατασκήνωσης  όταν απαιτηθεί με 

την συγκέντρωση των κατασκηνωτών σε προκαθορισμένους ασφαλείς χώρους. 

5. Να καθοριστεί η διαδικασία απεγκλωβισμού  τυχόν παγιδευμένων ατόμων. 

6. Να καθοριστούν  οι χώροι υποδοχής  (σχολεία , υπαίθριοι χώροι κ.α) 

7. Να καθοριστούν οι ασφαλείς χώροι  που θα μεταφερθούν οι Κατασκηνωτές και 

το προσωπικό και τα σημεία αποβίβασης . 

8. Να  καθοριστεί ο τρόπος διαβίωσης των κατασκηνωτών και του προσωπικού 

στους χώρους υποδοχής. 
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    ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ  

Η Κατασκήνωση  διοικείται από Επιτροπή η οποία έχει οριστεί με απόφαση Δημάρχου 

Πρόεδρος της οποίας ορίζεται ένας Δημοτικός  Σύμβουλος . 

Το μόνιμο προσωπικό  είναι ένας φύλακας ο οποίος φυλάσσει τον χώρο  καθ’ όλη την  

διάρκεια του έτους. 

Προσωπικό ορισμένου χρόνου προσλαμβάνεται πριν την κατασκηνωτική περίοδο για τις 

λειτουργικές ανάγκες της κατασκήνωσης . 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ   ΚΡΙΣΗΣ 

 

Για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης συγκροτείται Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσης  

και  πρέπει όλοι  να γνωρίζουν ακριβώς το ρόλο τους. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε 24ωρη ετοιμότητα. 

Επικεφαλής της Επιτροπής Αντιμετώπισης Κρίσης είναι ο Συντονιστής –Αρχηγός- της 

Κατασκήνωσης . 

Μέλη της είναι ο Υπαρχηγός ή βοηθός του  Συντονιστή της Κατασκήνωσης και οι αρχηγοί των  

υποομάδων και μέλη των  υποομάδων  (οποιοδήποτε μέλος  από τις υποομάδες κρίνει 

κατάλληλο ο Αρχηγός –Συντονιστής.  

Η Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσης συνεδριάζει για λίγα λεπτά κάθε πρωί και ενημερώνεται 

για την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως παρουσιάζεται στον ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Π 

Από τον  Χάρτη Ημερήσιας Πρόβλεψης Πυρκαγιάς ,ενημερώνεται επίσης για τις καιρικές 

συνθήκες και την πιθανότητα εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων και από τον 

ιστότοπο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 

Ο Χώρος Συνεδρίασης   της  Ε.Α.Κ  ορίζεται  το Διοικητήριο της Κατασκήνωσης. 

Η Ε.Α.Κ  συγκροτείται άμεσα ή μετά από εξωτερική ειδοποίηση για πυρκαγιά σε κοντινή 

απόσταση από την Κατασκήνωση ή για οποιοδήποτε άλλο γεγονός μπορεί να απειλήσει 

άμεσα τους κατασκηνωτές και το προσωπικό.  

Η επικοινωνία μεταξύ των μελών  της Ε.Α.Κ όταν βρίσκονται εντός και εκτός της 

Κατασκήνωσης θα γίνεται μέσω κινητών τηλεφώνων. 

Κατά την συνεδρίαση η Ε.Α.Κ  εκτιμά τον βαθμό επικινδυνότητας  της κατάστασης . 
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Πράσινος Συναγερμός :  φυσιολογικές συνθήκες. Υπάρχει γεγονός  στην ευρύτερη περιοχή. 

Ορίζεται συνεδρίαση της Ε.Α.Κ  και συζητείται η κατάσταση. 

Ειδοποιούνται  οι ομαδάρχες . 

Κίτρινος Συναγερμός :Έχει ειδοποιηθεί ο Αρχηγός της Κατασκήνωσης ότι  υπάρχει 

περιστατικό κοντά στην Κατασκήνωση. 

Οι ομαδάρχες  ελέγχουν  την λειτουργία του εξοπλισμού και κάνουν τις απαιτούμενες 

προπαρασκευαστικές ενέργειες. 

Πορτοκαλί Συναγερμός  : Υπάρχει κίνδυνος, όχι άμεσα . 

Έχει γίνει περιστατικό κοντά στην εγκατάσταση ή στο εσωτερικό της κατασκήνωσης ,αλλά 

είναι υπό  έλεγχο. 

Ειδοποιούνται οι ομαδάρχες από τον Συντονιστή ή το βοηθό του. 

Οι ομαδάρχες έχουν πάρει τον απαραίτητο εξοπλισμό και συγκεντρώνουν την ομάδα τους 

στο σημείο που έχει οριστεί. 

Πρέπει να γίνει άμεσα επικοινωνία για τα μεταφορικά μέσα που θα έρθουν να παραλάβουν 

τους κατασκηνωτές και το Προσωπικό. 

Κόκκινος  Συναγερμός : ‘Άμεσος κίνδυνος .   

Εφαρμόζεται το σχέδιο οργανωμένης απομάκρυνσης  της κατασκήνωσης. Σε αυτό το επίπεδο 

τίθεται η κατασκήνωση και σε περίπτωση εντολής εκκένωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες  

(Πυροσβεστική, Περιφέρεια ,Αστυνομία, Δήμος ) 

Υπεύθυνος ενεργοποίησης των επιπέδων είναι ο  Συντονιστής της Κατασκήνωσης , κατόπιν 

εισήγησης της Αρχής που προΐσταται σε αυτήν εκτός και αν : 

Α) δεν υπάρχει καθόλου χρόνος να ενημερώσει και  πρέπει να γίνει άμεσα η εκκένωση. 

Β) δεν λειτουργούν τα τηλέφωνα σταθερά και κινητά και έχουν διακοπεί οι επικοινωνίες. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 Η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων της Ε. Κατασκήνωσης πρέπει: 

1. Να φροντίσει να υπάρχει σχεδιάγραμμα του χώρου και των εγκαταστάσεων της 

Κατασκήνωσης. 
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2. Να φροντίσει να υπάρχει βιβλίο ελέγχου βασικών λειτουργιών της Κατασκήνωσης . 

3. Να   φροντίσει να υπάρχουν διάσπαρτες βάσει της σχεδίασης σε όλα τα σημεία της 

Κατασκήνωσης, Πυροσβεστικές Φωλιές σε λειτουργία  και να έχουν όλα τα 

απαραίτητα υλικά  ( σωλήνες νερού , νερό , άμμο, πυροσβεστήρες  και να έχει 

ελεγχθεί η ημερομηνία λήξεως  και να υπάρχουν οι οδηγίες χρήσεις τους). 

4. Να καταγράψει όλο το ανθρώπινο δυναμικό (να έχει στη διάθεσή της όλους τους 

αριθμούς κινητών τηλεφώνων τους). 

5. Να ορίσει τις ομάδες δράσης και τους επικεφαλείς τους. 

6. Να έχει προμηθευτεί κάποιο διακριτικό ρούχο ή εξάρτημα (πχ. Περιβραχιόνιο ή 

γιλέκο ) ώστε κατά την διάρκεια της κρίσης  τα άτομα που εμπλέκονται στην 

εφαρμογή του Σχεδίου να αναγνωρίζονται από όλους. 

7. Να καθορίσει τους ειδικούς χώρους συγκέντρωσης για τους κατασκηνωτές σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης . Οι χώροι αυτοί πρέπει να ασφαλείς ,λειτουργικοί και 

σε σημεία που μπορούν να τους προσεγγίσουν τα οχήματα  μεταφοράς ή παροχής 

βοήθειας. 

8. Να καθορίσει και χώρο συγκέντρωσης σε περίπτωση που καταφύγουν στην 

κατασκήνωση και κάτοικοι της γύρω περιοχής σε περιπτώσεις έκτακτης μεγάλης 

ανάγκης. 

9. Να καθορίσει κατάλληλο χώρο για ενδεχόμενη προσγείωση ελικοπτέρου για τις 

περιπτώσεις  κατεπείγουσας διακομιδής ασθενούς. 

10. Να καθορίσει κατάλληλο χώρο για να μπορεί να προσεγγίσει το Λιμενικό σε 

περιπτώσεις κατεπείγουσας διακομιδής ασθενούς. 

11. Να καταγράψει όλον τον εξοπλισμό και τα περιουσιακά στοιχεία της Κατασκήνωσης. 

12. Να φροντίσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για  διαχωρισμό 

των εύφλεκτων υλικών . 

13. Να καθορίσει τους χώρους  συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων  και οι  

κάδοι να είναι κλειστοί και η αποκομιδή να γίνεται καθημερινά. 

14. Να φροντίσει να έχουν τοποθετηθεί πινακίδες  σε πολλά σημεία της κατασκήνωσης  

« ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ¨»  «ΠΡΟΣ ΧΩΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ»  «ΕΞΟΔΟΣ 

ΠΡΟΣ….» «ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ» «ΓΗΠΕΔΟ» κ.α  

15. Να έχει οριοθετήσει χώρο που θα επιτρέπεται το κάπνισμα και να έχουν τοποθετηθεί 

πινακίδες σε πολλά σημεία της κατασκήνωσης «ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ» 
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16. Να προγραμματίσει τις πρώτες ημέρες της έναρξης ,ασκήσεις ετοιμότητας  για να 

εξασκούνται και να ενημερώνονται οι κατασκηνωτές  και το προσωπικό ( τι ενέργειες 

πρέπει να κάνουν , προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάνε , τι να έχουν μαζί κ.α). 

17. Πριν την έναρξη της Κατασκηνωτικής Περιόδου πρέπει να έχει φροντίσει με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να έχει γίνει αποψίλωση των χώρων και να έχουν 

δημιουργηθεί  αντιπυρικές  ζώνες  ασφάλειας. 

18. Πριν την έναρξη της Κατασκηνωτικής Περιόδου πρέπει να έχει ελέγξει αν 

λειτουργούν : η μεγαφωνική εγκατάσταση και το σύστημα σήμανσης συναγερμού 

και τι ακριβώς θα γίνει αν υπάρχει διακοπή ρεύματος.  

19. Να φροντίζει με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο του δικτύου ηλεκτρισμού  και 

να διαθέτει  εναλλακτική  λύση σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. 

20. Να έχει προμηθευτεί μέσα φωτισμού ηλιακής ενέργειας, φακούς , λάμπες θυέλλης. 

21. Να έχει σήματα αυτό φωτιζόμενα,  σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  

22. Να έχει ορίσει ακουστικά σήματα συγκεκριμένα ,σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

23. Να υπάρχει πίνακας σε εμφανή σημείο με όλους τους απαραίτητους αριθμούς 

τηλεφωνικών κλήσεων: 

 Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης 

 Αστυνομικό Τμήμα Νέας Μάκρης  

 Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης , 

 Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, 

 Κέντρο Δηλητηριάσεων  

 Κέντρο Επιχειρήσεων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

 Κέντρο Επιχειρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής 

 Γραφείο Δημάρχου 

 Κέντρο Επιχειρήσεων Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Δήμου. 

 Τμήμα Ύδρευσης Δήμου Μαραθώνος. 

 ΕΜΑΚ, 

 ΔΕΗ, 

 ΟΤΕ, 

24. Να φροντίσει για την εκπαίδευση των υπευθύνων ώστε να είναι έτοιμοι να 

λειτουργήσουν με ψυχραιμία και πειθαρχία, χωρίς πανικό. 

 

25. Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας κατά τις ασκήσεις ετοιμότητας 
θα ετοιμάσουν διαφορετικά σενάρια - τουλάχιστον τρία – για την Οργανωμένη 
Απομάκρυνση των κατασκηνωτών και του προσωπικού της  Ε. Κατασκήνωσης. 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Άμεσα  σύγκληση της  Επιτροπής. 

Εκτίμηση κατάστασης. 

Ενημέρωση αρμόδιων φορέων . 
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Ενημέρωση φορέων για εξωτερική βοήθεια  

Αν ληφθεί απόφαση ή δοθεί εντολή για Οργανωμένη Απομάκρυνση  

Ενεργοποιεί το Σχέδιο  

Συντονίζει τις Ομάδες δράσης 

Συντονίζει τις επικοινωνίες. 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΤΡΙΩΝ  ΦΑΣΕΩΝ 

 

1Η ΦΑΣΗ 

Αμέσως μετά την εκδήλωση του γεγονότος  ,στο πρώτο πεντάλεπτο 

  

Η διαδικασία Οργανωμένης Απομάκρυνσης ενεργοποιείται από την Ε.Δ.Κ 

 

Υπεύθυνος της Οργανωμένης Απομάκρυνσης ορίζεται ο βοηθός Συντονιστή ο 

οποίος παραμένει  στο  Διοικητήριο και όταν ολοκληρωθούν οι αναφορές όλων των 

Επικεφαλείς των Ομάδων πηγαίνει και αυτός στο χώρο συγκέντρωσης ή στο σημείο 

επιβίβασης . 

 

Η διαδικασία της Οργανωμένος Απομάκρυνσης  διενεργείται από τις Ομάδες που 

έχουν οριστεί από την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου για τον σκοπό αυτό. 

 

Χτυπά συναγερμό και μέσω της μικροφωνικής εγκατάστασης  ενεργοποιούνται  

όλες  οι  ομάδες που εμπλέκονται στον σχεδιασμό Οργανωμένης Απομάκρυνσης. 

 

Οι ομάδες ενεργοποιούνται και  λειτουργούν άμεσα όπως έχουν εκπαιδευτεί. 

 

Ο Συντονιστής Αρχηγός επικοινωνεί : 

 Με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γ.Γ.Π.Π 

 Με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Ανατολικής Αττικής . 

 Με τον κατά τον Νόμο υπεύθυνο της Κατασκήνωσης που πιθανόν θα του 

δώσει εντολή Οργανωμένης Απομάκρυνσης. 

 Με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. 

 

ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Τα καθήκοντά τους  είναι να κάνουν όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες με 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για να σταλούν άμεσα τα μέσα μεταφοράς για την 

Οργανωμένη Απομάκρυνση των κατοίκων . 

Αρχηγός : ο Βοηθός Συντονιστή. 

Υπαρχηγός : Γραμματέας Κατασκήνωσης 

Μέλη: Εργαζόμενοι στην Γραμματεία 
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Πρέπει να έχουν από την αρχή της κατασκηνωτικής περιόδου έτοιμες καταστάσεις 

με τα απαραίτητα τηλέφωνα των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων  που πιθανόν να 

χρειαστούν σε έκτακτη ανάγκη. 

 

Καθήκον της ομάδας  σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είναι σε συνεργασία με την 

Ομάδα Πρώτων Βοηθειών και η επικοινωνία με το ΕΚΑΒ και τα νοσοκομεία . 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: 

 

Αναλαμβάνουν την κατάσβεση της πυρκαγιάς αν αυτό είναι εφικτό και δεν 

κινδυνεύει η προσωπική τους ακεραιότητα χρησιμοποιώντας τα Πυροσβεστικά 

Μέσα της Κατασκήνωσης έως ότου αναλάβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.  

 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

Αρχηγός ο Μάγειρας , 

Υπαρχηγός ο Βοηθός Μάγειρας 

Μέλη της ομάδας 

Εργαζόμενοι στην κουζίνα 

 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΤΩΝΩΝ 

Αρχηγός Ομάδας : Επόπτης εσωτερικών  χώρων 

Υπαρχηγός : Εργαζόμενος  Καθαριότητας  

Μέλη της ομάδας 

Εργαζόμενοι στην καθαριότητα 

 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  

Αρχηγός Ομάδας : Επόπτης ανοικτών χώρων  

Υπαρχηγός : Ηλεκτρολόγος της κατασκήνωσης 

Μέλη της ομάδας 

Εργαζόμενοι στην φύλαξη  . 

 

Η ομάδα Πυρόσβεσης θα έχει εκπαιδευτεί λαμβάνοντας οδηγίες από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία έτσι ώστε αν το γεγονός είναι μικρής έκτασης να έχει 

περιορίσει την εξάπλωση  ή και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

 

Ερευνούν  όλους τους χώρους της κατασκήνωσης  και βοηθούν αν υπάρχουν 

εγκλωβισμένοι ,χωρίς όμως να κινδυνεύσουν οι ίδιοι. Ενημερώνουν τους διασώστες 

αν έχουν φτάσει. 

Αρχηγός  Ομάδας : Συντονιστής με ειδικές γνώσεις 

Υπαρχηγός : Επόπτης με ειδικές γνώσεις  

Μέλη της ομάδας 

Εργαζόμενοι στην διοίκηση και στην γραμματεία με ειδικές γνώσεις. 
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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 

Η ομάδα αυτή συγκροτείται από τον /την γιατρό της κατασκήνωσης , το 

νοσηλευτικό προσωπικό και ομαδάρχες με ειδικές γνώσεις. 

Παρέχουν φροντίδα   σε  τραυματισμένους στους χώρους του ιατρείου ή πηγαίνουν 

στο σημείο που έγινε το συμβάν. 

Ένα  μέλος της ομάδας άμεσα μεταβαίνει στο χώρο  ασφαλούς συγκέντρωσης και 

ένα άλλο μέλος  της ομάδας μεταβαίνει στο χώρο  επιβίβασης  έχοντας μαζί υλικό 

πρώτων βοηθειών. 

 

 

 

Μετά την εγκατάλειψη όλων κατασκηνωτών και προσωπικού με το τελευταίο μέσο 

μεταφοράς μεταφέρονται και οι ίδιοι στους χώρους καταφυγής. 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Ενεργούν συλλογικά και άμεσα βοηθώντας τους κατασκηνωτές να απομακρυνθούν 

από τα σπιτάκια που μένουν και τους οδηγούν στους χώρους συγκέντρωσης , αν τα 

μεταφορικά μέσα έχουν φτάσει φροντίζουν για την επιβίβασή τους σε αυτά. 

 

Στις καταστάσεις που έχουν έτοιμες κάνουν έλεγχο αν έχουν επιβιβαστεί όλοι και 

σε περίπτωση που υπάρχουν απόντες ενημερώνουν αυτόν που έχει οριστεί 

αγγελιοφόρος από την ομάδα, ο οποίος φροντίζει να ενημερώσει την Ομάδα 

Διάσωσης και τον Αρχηγό. 

 

Για την ασφαλή μετακίνηση των κατασκηνωτών και του προσωπικού απαιτούνται  

λεωφορεία 50 θέσεων με δυνατότητα επικοινωνίας και εργασίας και τις αργίες. 

 

ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Φροντίζουν για την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ,λαμβάνοντας υπόψη τις 

ανάγκες για φωτισμό αν το γεγονός έχει εκδηλωθεί κατά τις νυκτερινές ώρες. 

Διαφορετικά χρησιμοποιούνται φακοί και  λάμπες θυέλλης. 

 

                 

2η ΦΑΣΗ 

Αν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος και δεν υπάρχει κίνδυνος για το προσωπικό. 

 

Εγκατάλειψη  των κτιρίων  

Οι κατασκηνωτές εγκαταλείπουν τους κοιτώνες ή τους χώρους δραστηριοτήτων και 

συγκεντρώνονται σε ασφαλή σημεία συγκέντρωσης. 

 

Μεταφορά  των προσωπικών αντικειμένων των κατασκηνωτών. 

 

Μεταφορά υλικών και περιουσιακών στοιχείων της Κατασκήνωσης. 
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ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Απομακρύνει τα εύφλεκτα υλικά. 

Φροντίζει για την ασφάλεια των κινητών περιουσιακών στοιχείων της 

Κατασκήνωσης . ( μετρητά, έγγραφα κ.α)  

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  :  Το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό της 

Κατασκήνωσης  βοηθά τους ασθενείς , τους τραυματίες ή τους εγκαυματίες που 

βρίσκονται στο ιατρείο της κατασκήνωσης ή σε άλλους χώρους, τους περιθάλπει    

και τους οδηγεί  στον κοντινότερο χώρο συγκέντρωσης. 

 

 

 

3η ΦΑΣΗ: 

 Μεταφορά όλων  προσωπικού ,κατασκηνωτών , εξοπλισμού απαραίτητου για την 

διαβίωσή τους ,στους χώρους υποδοχής των κατασκηνωτών . 

 

Εγκατάλειψη της Κατασκήνωσης 

Η κατασκήνωση εκκενώνεται και οι κατασκηνωτές  έχουν οδηγηθεί στα σημεία 

επιβίβασης. 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗΣ 

Φροντίζει για την περιφρούρηση της Κατασκήνωσης  από δολιοφθορές. 

Συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και την Αστυνομία για την 

Φύλαξη . 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

Φροντίζει για την διακομιδή των ασθενών, τραυματιών ,εγκαυματιών στο 

Νοσοκομείο 

Έχει φροντίσει να ειδοποιηθούν και  να έχουν έρθει στο χώρο συγκέντρωσης . 

Η ομάδα αυτή θα βοηθήσει  τις αρμόδιες Υπηρεσίες στην περισυλλογή, σε 

περίπτωση , ύπαρξης  νεκρών.  

ΟΜΑΔΑ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

Φροντίζει για την μεταφορά των μαγείρων, των τραπεζοκόμων και του εξοπλισμού 

που απαιτείται (φάρμακα , τρόφιμα, σκεπάσματα κ.α) και ότι άλλο είναι 

απαραίτητο για την διαβίωση  όλων στους χώρους υποδοχής. 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ 

Φροντίζουν για την προστασία και την ασφάλεια και την μεταφορά των 

προσωπικών αντικειμένων των κατασκηνωτών και την παράδοσή τους  στους 

οικείους. 

Φροντίζουν για την προστασία και την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων της 

κατασκήνωσης . 

Μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου φροντίζουν για την αποκατάσταση των 

ζημιών που έχουν γίνει στην κατασκήνωση. 

 

ΧΩΡΟΙ   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 
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Ορίζονται κεντρικά σημεία  ασφαλούς συγκέντρωσης  σε χώρους της 

κατασκήνωσης όπου μπορούν να συγκεντρωθούν όλοι οι κατασκηνωτές  σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

Ορίζονται χώροι της κατασκήνωσης που γίνεται προσωρινή συγκέντρωση μέχρι την 

προώθησή τους στο κεντρικό σημείο ασφαλούς συγκέντρωσης ή στις θέσεις  

επιβίβασης. 

 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

Ορίζονται χώροι στην περίμετρο της κατασκήνωσης . Εκεί γίνεται η επιβίβαση στα 

μέσα μεταφοράς και απομακρύνονται οι κατασκηνωτές και το προσωπικό με τα 

μεταφορικά μέσα που έχουν προεπιλεγεί. 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 

 

Κατά την διαδικασία Οργανωμένης Απομάκρυνσης ο επικεφαλής κάθε ομάδας 

πρέπει να φοράει το ειδικού χρώματος περιβραχιόνιο το οποίο φέρει ανακλαστική 

ταινία. 

 

Αν η Ο.Α.Π γίνεται λόγω Πυρκαγιάς πρέπει να έχει  μάσκα σκόνης για την 

προστασία της αναπνοής και ειδικά γυαλιά για την προστασία των ματιών. 

 

Αν είναι  νύχτα πρέπει να έχουν μαζί τον φακό τους. 

 

Ο εξοπλισμός κάθε ομάδας όπως θα οριστεί από Ε.Δ.Κ θα είναι τοποθετημένος σε 

ειδικό σάκο που θα μπορεί να ληφθεί άμεσα από τον χώρο που θα βρίσκεται και να 

μεταφέρεται χωρίς  ιδιαίτερο κόπο. 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΡΙΝ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΣΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

Αν ο κίνδυνος προέρχεται από πυρκαγιά που κατευθύνεται στην κατασκήνωση και 

δεν υπάρχει χρόνος να έρθουν τα λεωφορεία και υπάρχει αποπνικτική ατμόσφαιρα 

 

Οι κατασκηνωτές αφού φορέσουν μάσκες για τον καπνό και γυαλιά οδηγούνται 

γρήγορα προς το παραλιακό μέτωπο της κατασκήνωσης και ειδοποιείται το 

λιμενικό και οι αλιευτικοί σύλλογοι της περιοχής προκειμένου να έρθουν για 

βοήθεια . 

 

Αν η πυρκαγιά έρχεται από  την περιοχή της κατασκήνωσης που βρίσκεται προς τις 

οδούς διαφυγής προς την θάλασσα οδηγούνται προς την  Λεωφόρο . 
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Αν  κάποιοι έχουν αποκλειστεί στο χώρο εστίασης ή σε κλειστό χώρο και δεν 

υπάρχει χρόνος διαφυγής  κλείνουν πόρτες και παράθυρα και φράσουν με 

βρεγμένα πανιά τις χαραμάδες για να εμποδιστεί η είσοδος του καπνού.  

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ-ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

Αναθέτει καθήκοντα και αρμοδιότητες σε όσα άτομα κρίνει ότι μπορούν να συμμετέχουν με 

επιτυχία στην Οργανωμένη Απομάκρυνση των Κατασκηνωτών και του προσωπικού της 

Κατασκήνωσης. 

Φροντίζει για την στελέχωση των Ομάδων δράσης . 

Φροντίζει για την σύνταξη  των  ονομαστικών  καταλόγων όλου του ανθρώπινου δυναμικού 

με όλα τα στοιχεία τους  ( τηλέφωνα σταθερά και κινητά , διευθύνσεις  , τηλέφωνα σταθερά 

και κινητά  των οικείων τους) 

Σχεδιάζει ασκήσεις ετοιμότητας  με την βοήθεια της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας αν 

απαιτηθεί , με διαφορετικά σενάρια  σε διαφορετικές ώρες και σε διαφορετικά μέρη 

εκδήλωσης του συμβάντος. ( μέρα, νύχτα, στη θάλασσα, στην τραπεζαρία ,όταν κοιμούνται 

κ.α). 

Ενημερώνεται για τις προ-συνεννοήσεις που έχουν γίνει για την εξασφάλιση των 

μεταφορικών μέσων . 

Να λάβει και να εφαρμόσει τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Να Καθορίσει  τους  χώρους :Υποδοχής των κατασκηνωτών  και Συγκέντρωσης  των 

Κατασκηνωτών. 

ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ –ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΜΟΛΙΣ ΕΚΔΗΛΩΘΕΙ ΕΝΑ 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 

1. Φοράει το περιβραχιόνιο αναγνώρισης και αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντά του 

2. Επικοινωνεί με τον κατά τον Νόμο αρμόδιο Υπεύθυνο της Κατασκήνωσης. 

3. Καλεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία  και δίνει εντολή στον αρμόδιο που αυτός έχει 

ορίσει να ενημερώσει όλους  προβλεπόμενους φορείς. 

4. Ενημερώνει τους  Ομαδάρχες για την εξέλιξη του γεγονότος και ενεργοποιεί και 

συντονίζει τις Ομάδες. 

5. Ενημερώνει  το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΓΠΠ , το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής , την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας 

του Δήμου και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.  

6. Αν είναι νύχτα ή υπάρχει διακοπή ρεύματος δίνει εντολή να χρησιμοποιήσουν τα 

προβλεπόμενα από το σχεδιασμό . 

7. Ζητά αναφορά της κατάστασης  και με τους βοηθούς –υπαρχηγούς συζητά ένα 

αρχικό σχέδιο δράσης . 

8. Ζητά τον ονομαστικό κατάλογο των κατασκηνωτών και των οικείων τους. 

9. Δίνει εντολή για Οργανωμένη Απομάκρυνση κατόπιν εισηγήσεως του Κέντρου 

Επιχειρήσεων . 

10. Συμμετέχει στην Οργάνωση και διεύθυνση της επιχείρησης για τον απεγκλωβισμό 

των ατόμων 
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11. Συμμετέχει στην Έρευνα για αγνοούμενους και ζητάει την συνδρομή των αρμόδιων 

υπηρεσιών . 

12. Φροντίζει για την μεταφορά όλων στους χώρους συγκέντρωσης . 

 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΜΟΛΙΣ ΕΚΔΗΛΩΘΕΙ ΕΝΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

1. Φοράει το περιβραχιόνιο αναγνώρισης . 

2. Αναλαμβάνει καθήκοντα 

3. Συντονίζει τις έρευνες της ομάδας. 

4. Αναζητεί πιθανούς αγνοούμενους  σε κλειστούς και σε ανοιχτούς χώρους. 

5. Ελέγχει σε πιθανά σημεία εγκλωβισμού. 

6. Φωνάζει τα ονόματά τους . 

7. Αν κατά την έρευνα εντοπιστούν κατασκηνωτές που αγνοούνται ένα μέλος της 

ομάδας τους οδηγεί στο χώρο ασφαλούς συγκέντρωσης ή στο σημείο 

επιβίβασης. 

8. Αν είναι νύχτα και υπάρχει διακοπή ρεύματος χρησιμοποιεί τα ανάλογα 

φωτιστικά σώματα. 

9. Φροντίζει να μεταφερθούν στο χώρο συγκέντρωσης όλοι οι κατασκηνωτές και 

όλο το προσωπικό. 

10. Μόλις φτάσουν στην κατασκήνωση οι αρμόδιοι Φορείς  τους ενημερώνει για 

την κατάσταση και σε περίπτωση που υπάρχουν αγνοούμενοι αναφέρει 

λεπτομερώς τις ενέργειες που έγιναν μέχρι εκείνη την στιγμή. 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

1. Φοράει το περιβραχιόνιο αναγνώρισης. 

2. Αναλαμβάνει τα καθήκοντά του. 

3. Δίνει εντολή στα μέλη της ομάδας του να ξεκινήσουν τις τηλεφωνικές επαφές 

με  όλους τους φορείς που έχουν προκαθοριστεί για την στιγμή αυτή. 

4. Αφού εξασφαλίσει τα Μέσα Μεταφορά  και προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα 

ζητά από την Ε.Δ.Κ  τελική απόφαση για  την Οργανωμένη Απομάκρυνση. 

5. Αφού γίνουν όλες οι απαραίτητες επικοινωνίες και οι προκαθορισμένες 

ενέργειες μεταβαίνει στα σημεία ασφαλούς συγκέντρωσης ή στις θέσεις 

επιβίβασης και βοηθάει στον συντονισμό της  επιχείρησης. 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

1. Φοράει το περιβραχιόνιο αναγνώρισης. 

2. Οργανώνει  και βοηθάει στην επιχείρηση μετακίνησης των κατασκηνωτών από 

τους χώρους που βρίσκονται στο χώρο συγκέντρωσης. 

3. Οργανώνει την επιβίβαση στα μέσα μεταφοράς κατασκηνωτών και 

προσωπικού. 

4. Σε κάθε αυτοκίνητο ορίζει 2 συνοδούς για τους χώρους υποδοχής . 

5. Στους συνοδούς κάθε μέσου παραδίδει  ενημερωμένο κατάλογο και τους 

ονομαστικούς καταλόγους όλων  των κατασκηνωτών και όλου του προσωπικού. 

6. Ενημερώνει το άτομο που έχει οριστεί σύνδεσμος πληροφοριών από την ομάδα 

διάσωσης για τυχόν αγνοούμενους. 
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7. Αφού ελέγξει ότι έγιναν ορθά όλες οι ενέργειες για την απομάκρυνση όλων των 

κατασκηνωτών και του προσωπικού  μεταβαίνει στο  χώρο υποδοχής. 

8. Στο χώρο υποδοχής ενημερώνει τους επικεφαλείς όλων των ομάδων και του 

Προσωπικού της κατασκήνωσης για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν 

σύμφωνα με το οργανωτικό σχήμα  που έχει συντάξει κατά την διάρκεια της 

εκπαίδευσης του. 

9. Κάθε επικεφαλής στους χώρους υποδοχής φροντίζει τους κατασκηνωτές της 

ομάδας του και αν συγγενείς  κάποιων  έχουν έρθει στο χώρο υποδοχής  για να 

τους παραλάβουν τους ζητά να υπογράψουν  στους ονομαστικούς καταλόγους 

που έχει , δίπλα στο όνομα του κατασκηνωτή. 

10. Αναφέρει  στον  Συντονιστή-Αρχηγό όλες τις ενέργειες που έγιναν μέχρι εκείνη 

την στιγμή . 

 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Φοράει το περιβραχιόνιο αναγνώρισης. 

2. Αναλαμβάνει καθήκοντα. 

3. Συντονίζει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την διακοπή του ρεύματος . 

4. Αν είναι νύχτα μοιράζει στα μέλη της ομάδας τους φακούς, φανάρια, λάμπες 

θυέλλης κ.α 

5. Και φροντίζει για τον φωτισμό των δρόμων προς τον χώρο συγκέντρωσης. 

6. Απομονώνει και αν αυτό είναι δυνατόν και υπάρχει χρόνος  μεταφέρει τα 

δοχεία εύφλεκτων υλικών  -πετρελαίου κ.λ.π σε χώρο ασφαλή μακριά από την 

φωτιά. 

7. Είναι σε ετοιμότητα για τυχόν δολιοφθορές . 

8. Βεβαιώνεται ότι τα μετρητά και τα επίσημα έγγραφα της κατασκήνωσης 

μεταφέρονται με ασφάλεια. 

9. Φροντίζει αν υπάρχει το χρονικό περιθώριο για την ασφάλεια των προσωπικών 

αντικειμένων των κατασκηνωτών και του προσωπικού. 

10. Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου που έχουν φτάσει για βοήθεια και με 

την Αστυνομία για την φύλαξη του χώρου αν αυτό απαιτείται. 

11. Αναφέρει στον Συντονιστή –Αρχηγό τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι εκείνη 

την στιγμή. 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

1. Φοράει το περιβραχιόνιο αναγνώρισης 

2. Αναλαμβάνει καθήκοντα . 

3. Συντονίζει την ομάδα Πυρόσβεσης. 

4. Λαμβάνει οδηγίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

5. Προσδιορίζει τους κινδύνους που υπάρχουν εκείνη την στιγμή από την 

Πυρκαγιά. 

6. Αν η Πυρκαγιά είναι σε εξωτερική δασική έκταση εκτός της κατασκήνωσης ο 

κίνδυνος 

7. Μπορεί να  προέρχεται από την αποπνικτική ατμόσφαιρα που δημιουργείται 

από την εξάπλωση της πυρκαγιάς στο εσωτερικό της κατασκήνωσης. 
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8. Αν η Πυρκαγιά είναι μέσα στις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης πρέπει να 

γίνουν άμεσες ενέργειες  κατάσβεσης αυτής  με τα μέσα που έχει προκαθορίσει 

και η Πυροσβεστική Υπηρεσία και υπάρχουν.  Σημεία μεγάλης επικινδυνότητας 

είναι οι χώροι εστίασης και στους εξωτερικούς χώρους η χρήση γυμνής φλόγας 

ή το πέταγμα  αναμμένου τσιγάρου. 

9. Στο σημείο του συμβάντος πρέπει να μεταβούν άμεσα τα μέλη  της Ε.Δ.Κ , να 

εκτιμήσουν την κατάσταση και να καθορίσουν το  επίπεδο συναγερμού. 

10. Προσδιορίζει τις ασφαλείς περιοχές που μπορούν να πάνε οι κατασκηνωτές, 

σύμφωνα με το μέρος που υπάρχει πυρκαγιά. 

11. Ενημερώνει τον επικεφαλή της Ομάδας ασφάλειας σχετικά με τις περιοχές που 

είναι επικίνδυνες. 

12. Αναφέρει στον Συντονιστή –Αρχηγό όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει και τις 

εξελίξεις μέχρι εκείνη την στιγμή. 

 

 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

1. Φοράει το περιβραχιόνιο αναγνώρισης. 

2. Αναλαμβάνει καθήκοντα. 

3. Οργανώνει και συντονίζει την διακομιδή των τραυματιών & των εγκαυματιών. 

4. Διανέμει μάσκες μιας χρήσης για την αποφυγή εισπνοής καπνού. 

5. Συντονίζει την ομάδα του  και κάνει ότι  διακομιδές απαιτούνται  με τα 

ασθενοφόρα σε συνεργασία με τον υπεύθυνο διακίνησης ασθενοφόρων που 

έχει οριστεί εκ των προτέρων από την ομάδα του και έχει  διαμορφώσει μαζί  

του τον χώρο επιβίβασης στα ασθενοφόρα. 

6. Φροντίζει για την ασφάλεια των  υλικών πρώτων βοηθειών. 

7. Συντονίζει με τις αρμόδιες υπηρεσίες την περισυλλογή των νεκρών στον 

προκαθορισμένο χώρο. 

8. Αναφέρει στον Συντονιστή-Αρχηγό όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι 

εκείνη την στιγμή.  

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΙΣΗΣ 

 

1. Φοράει το περιβραχιόνιο αναγνώρισης 

2. Αναλαμβάνει τα καθήκοντά του. 

3. Συντονίζει την μεταφορά στο χώρο συγκέντρωσης και στο σημείο επιβίβασης . 

4. Αναφέρει στον  Συντονιστή-Αρχηγό  όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι 

εκείνη την στιγμή. 

5. Μετά την ολοκλήρωση της επιβίβασης στα Μέσα Μεταφοράς  μαζί με τους 

Φύλακες και την Αστυνομία  αναλαμβάνουν την ασφάλεια της Κατασκήνωσης 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΣΕΙΣΜΟΥ 
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Αν την ώρα του σεισμού βρισκόμαστε μέσα σε κτιριακή εγκατάσταση – κοιτώνες ή 

χώρους εστίασης  κ.α 

 

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας 

Μείνετε σε όποιο χώρο βρίσκεται μέχρι να τελειώσει  η δόνηση 

Μην παρασυρθείτε από άλλους που κινούνται  άτακτα προς τις εξόδους γιατί κινδυνεύετε. 

Σκύψτε πλησιάζοντας στο δάπεδο όσο πιο κοντά μπορείτε  

Καλυφθείτε κάτω από ένα γερό τραπέζι ή γραφείο  κρατηθείτε γερά από το πόδι του 

επίπλου αυτού. 

Στους χώρους των κοιτώνων  

Κάτω από κρεβάτια ή κάτω από τις κουκέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη των 

κατασκηνωτών. 

Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο γονατίστε στο μέσον του δωματίου μειώνοντας όσο 

γίνεται το ύψος σας και προστατέψτε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σας. 

Απομακρυνθείτε από μεγάλες  γυάλινες επιφάνειες πχ.  Παράθυρα , έπιπλα ή αντικείμενα 

που μπορεί να σας τραυματίσουν . 

Αν χώρος που βρίσκεστε  δεν έχει τραπέζι , κρεββάτι ,γραφείο. 

Μείνετε στο χώρο που βρίσκεστε 

Απομακρυνθείτε από επικίνδυνα σημεία 

Σκύψτε όσο ποιο κάτω μπορείτε , στο δάπεδο προστατέψτε το κεφάλι σας και τον αυχένα 

με τα χέρια σας. 

Αν είστε σε εξωτερικό χώρο. 

Απομακρυνθείτε από τις όψεις  των κτιρίων  ή άλλα επικίνδυνα σημεία. 

Απομακρυνθείτε από κολώνες φωτισμού. 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 

Προετοιμαστείτε για τυχόν μετασεισμούς. 

Ελέγξτε προσεκτικά τον εαυτό σας και τους γύρω σας   για πιθανούς τραυματισμούς. 

Αν υπάρχουν βαριά τραυματισμένοι μην τους μετακινείτε. 

Μην χρησιμοποιείτε το σταθερό ή κινητό τηλέφωνό σας γιατί προκαλείται υπερφόρτωση 

των τηλεφωνικών δικτύων. 

Μείνετε ψύχραιμοι  και κατευθυνθείτε στους χώρους ασφαλούς συγκέντρωσης . 

Γίνεται καταμέτρηση από τους Ομαδάρχες. 

Γίνεται έλεγχος  εξωτερικά στα κτίρια για εμφανείς φθορές. 
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Αν κάποιο κτίριο παρουσιάζει εμφανείς φθορές δεν χρησιμοποιείται μέχρι να γίνει έλεγχος 

από ειδικούς. 

Ζητείται ο έλεγχος των κτιρίων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Αποφασίζεται από  την Ε.Δ.Κ  η επιστροφή των κατασκηνωτών στις εγκαταστάσεις ή η 

παραμονή τους στους χώρους συγκέντρωσης. 

Αν  υπάρχει κακοκαιρία και έχει γίνει και σεισμός και δεν είναι δυνατόν οι κατασκηνωτές να 

παραμείνουν σε εξωτερικούς χώρους  οι κατασκηνωτές οδηγούνται από τους ομαδάρχες σε 

ελεγμένους και ασφαλείς χώρους που δεν παρουσιάζουν εμφανείς φθορές και παραμένουν 

στο εσωτερικό τους. 

Η Ε.Δ.Κ ελέγχει μαζί με τους  αρμόδιους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

όλους τους χώρους διαμονής και αποφασίζει αν θα συνεχιστεί η λειτουργία της 

κατασκήνωσης. 

 

 

 

ΑΠΕΙΛΗ  ΓΙΑ  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ο  αποδέκτης  της απειλής ενημερώνει άμεσα τον Συντονιστή- Αρχηγό της Κατασκήνωσης 

Ο Συντονιστής –Αρχηγός συγκαλεί άμεσα την Ε.Δ.Κ 

Ενεργοποιείται  Κατάσταση  Κίτρινου συναγερμού. 

Ειδοποιείται  άμεσα   η  Αστυνομία  και  η Γ.Γ.Π.Π  και ζητούνται Οδηγίες. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ  ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας και προφυλάξτε καταρχήν τον εαυτό σας. 

Προσφέρετε βοήθεια σε όποιους τη χρειάζονται μόνο αν γνωρίζετε πως πρέπει να 

ενεργήσετε. 

Απομακρυνθείτε από το χώρο του ατυχήματος το συντομότερο δυνατόν. 

Μην περπατάτε και μην αγγίζετε άσκοπα εκεί που βρίσκεται η ουσία που έχει διαρρεύσει. 

Μην καπνίζετε. 

Ξεπλύνετε τα χέρια σας γρήγορα. 

Αν φοράτε φακούς επαφής, αφαιρέστε τους. 

Ξεπλύνετε κάθε μάτι ξεχωριστά χωρίς ιδιαίτερη πίεση με καθαρό χλιαρό νερό και με 

κατεύθυνση από την μύτη προς τα έξω για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συνεχίστε την διαδικασία  

έως ότου να μην αισθάνεσθε ενόχληση. 

Καλύψτε το σώμα σας όσο το δυνατόν συντομότερα. 
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Καλύψτε το στόμα και την μύτη σας καλύπτοντας τα  με μία διπλωμένη πετσέτα ή πανί και 

παίρνετε ελαφρές αναπνοές. 

Αν βρίσκεστε  υπήνεμα του χώρου του ατυχήματος απομακρυνθείτε  κινούμενοι κάθετα 

προς την κατεύθυνση του ανέμου. 

Αν βρίσκεστε προσήνεμα του χώρου του ατυχήματος απομακρυνθείτε κινούμενοι αντίθετα 

προς την κατεύθυνση του ανέμου ή της ροής των υδάτων . 

Γενικά κατευθυνθείτε προς τα ψηλότερα σημεία της περιοχής καθώς πολλές τοξικές ουσίες 

είναι βαρύτερες του αέρα. 

Ακολουθείστε τις οδούς διαφυγής που θα σας υποδειχθούν. 

 

 

    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                     ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

      Β.ΚΑΜΠΕΛΗ 

        ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ                       ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


