ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ε.Α.Π.
(ΚΤΙΡΙΑ: ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ & ΚΕ)
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ
Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης υποδεικνύει τον
τρόπο για την αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων που μπορούν να
προκύψουν από σεισμό, φωτιά ή άλλες έκτακτες περιπτώσεις ανάγκης.
Απαραίτητη είναι η τακτική διεξαγωγή ασκήσεων, η ενημέρωση του προσωπικού
καθώς και η εκπαίδευση των ομάδων που ορίζονται σε αυτό.
1. Προσωπικό
α) Πρόεδρος ΔΕ: καθ. Βασίλης Καρδάσης
β) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: Γρηγόρης Τζόλας
γ) Διοικητικό προσωπικό: άντρες (59), γυναίκες (79)
δ) Μέλη ΔΕΠ: άντρες (25), γυναίκες (8)
ε) Μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων φοιτητών: 600
2. Στοιχεία του Ιδρύματος - κτιρίων
α) Θέση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών
β) Οικοδομική σύσταση:
 κτίριο διοίκησης (Κτίριο Α): αποτελείται από το υπόγειο, ισόγειο, 1ος
και 2ος όροφος.
 κτίριο διοικητικών υπηρεσιών (Κτίριο Β): αποτελείται από το
υπόγειο, ισόγειο και 1ο όροφο.
 κτίριο αιθουσών Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) &
γραφείων (Κτίριο Γ): αποτελείται από το υπόγειο, ισόγειο και 1ο
όροφο.
 κτίριο αιθουσών Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) &
γραφείων (Κτίριο Ε): αποτελείται από το υπόγειο, ισόγειο και 1ο
όροφο.
Τα κτίρια Α, Β & Γ συνδέονται μεταξύ τους μέσω των ημιυπαίθριων διαδρόμων.
Το κτίριο Ε είναι ανεξάρτητο και πρόκειται να συνδεθεί με τα υπόλοιπα κτίρια
όταν κατασκευαστεί το κτίριο Δ.
γ) Χρήση: Τα κτίρια χρησιμοποιούνται ως γραφεία και αίθουσες ΟΣΣ.
δ) Φωτισμός: Μέσω της ΔΕΗ και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μέσω του
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (ΗΖ).
ε) Υδροληψία: Από το δίκτυο της ΔΕΥΑΠ, τη γεώτρηση και τις δεξαμενές, οι
οποίες χρησιμοποιούνται για την ύδρευση και την πυρόσβεσης των
εγκαταστάσεων.
στ) Τηλεφωνική επικοινωνία: Σύνδεση με το δίκτυο του ΟΤΕ.

3. Καταγραφή στατικής εικόνας κτιρίου και άρση επικινδυνοτήτων
Όλα τα κτίρια του ΕΑΠ έχουν σχεδιαστεί και μελετηθεί σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η στατική επάρκεια και η
ασφαλής εκκένωση των εγκαταστάσεων σε περίπτωση κινδύνου. Για παράδειγμα
τα γραφεία, οι διάδρομοι, κτλ έχουν ικανό πλάτος για την ομαλή εκτόνωση των
εργαζόμενων. Προσοχή χρειάζεται κατά τη διέλευση εξόδου από τις περιμετρικές
πόρτες του κτιρίου, η οποία είναι απαραίτητο να γίνεται με τάξη και απόλυτη
ψυχραιμία και οι οποίες παραμένουν ανοικτές σε όλη την διάρκεια του
εργασιακού ωραρίου.
Στους διαδρόμους των υπάρχουν πυροσβεστήρες, σε κάθε ημιυπαίθριο
διάδρομο υπάρχει πυροσβεστική φωλιά και σε κάθε όροφο και πτέρυγα
υπάρχουν φαρμακεία για εύκολη πρόσβαση και χρήση. Πίσω από κάθε πόρτα,
κάθε γραφείου των κτιρίων υπάρχει “Σχέδιο πυρασφάλειας και εκκένωσης του
κτιρίου”.
4. Οργάνωση μονάδων προσωπικού
Υπεύθυνος αρχηγός: Ανωγιάτης Χρήστος
Ομάδα Ασφάλειας: όπως στην ενότητα 9Α
Ομάδα Πυρασφάλειας: όπως στην ενότητα 9Β
Ομάδα Α΄ Βοηθειών: όπως στην ενότητα 9Γ
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 ετήσιες 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 εκκένωσης του κτιρίου είναι ένα παρατεταμένο χτύπημα της σειρήνας
συναγερμού με ταυτόχρονη φωνητική προειδοποίηση από τους υπευθύνους
ασφάλειας/πυρασφάλειας.
Μόλις ηχήσει το σήμα εκκένωσης του κτιρίου οι εργαζόμενοι ταχύτητα και χωρίς
πανικό κατευθύνονται στο χώρο συγκέντρωσης, ο οποίος ορίζεται να είναι στη
νότια πλευρά του κτιρίου Γ, μετά τη νησίδα και ανάμεσα στα δύο ψυχροστάσια,
προς την περίφραξη (ποταμό Γλαύκο). Με τη λήξη του συναγερμού δίνονται από
τον Υπεύθυνο Αρχηγό οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες.
Ο προϊστάμενος κάθε τμήματος ενημερώνει τον Υπεύθυνο Αρχηγό για τους
παρόντες εργαζόμενους και πιθανούς επισκέπτες στο τμήμα του. Κανείς και σε
καμία περίπτωση δεν εγκαταλείπει το χώρο συγκέντρωσης χωρίς την
άδεια του Υπεύθυνου Αρχηγού.
Στην περίπτωση που κάποια άτομα δε βρίσκονται στα γραφεία αλλά σε άλλους
χώρους του κτιρίου όπως π.χ. υπόγειο και τουαλέτες, εγκαταλείπουν τους
χώρους αυτούς μέσω των οδών διαφυγής και προσέρχονται στον τόπο
συγκέντρωσης.

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, να ειδοποιήσει
την Πυροσβεστική Υπηρεσία, 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 εργαζόμενους να απομακρυνθούν ταχύτατα, χωρίς πανικό και
να περπατούν όσο γίνεται πιο χαμηλά.
8. Προστασία έμψυχου και άψυχου υλικού
Η προστασία του προσωπικού επιτυγχάνεται με την άμεση απομάκρυνση από τα
γραφεία και τη μετάβασή τους στον προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης.
Γενικά ισχύει ότι κάθε γραφείο που βρίσκεται κοντύτερα προς τον χώρο
καταφυγής αποχωρεί πρώτο. Η μετάβαση γίνεται με την ευθύνη των μελών της
ομάδας ασφάλειας. Αποκλείονται οι ανελκυστήρες και οι εργαζόμενοι οδηγούνται
από τις σκάλες.
Η προστασία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των εξυπηρετητών είναι υποχρέωση
της ορισμένης προς τούτο ομάδας πυρασφάλειας (9.Β.β).
9. Μονάδες προσωπικού αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
Ο Χρήστος Ανωγιάτης έχει την ευθύνη για τη γενική επίβλεψη και υλοποίηση
του σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Εμψυχώνει, παροτρύνει και κατευθύνει το
προσωπικό ώστε να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να ακολουθήσουν τις
οδηγίες για την ασφαλή μετάβασή τους στο χώρο συγκέντρωσης. Φροντίζει σε
περίπτωση που παραστεί ανάγκη να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες σε κάθε
περίπτωση αρχές και συντονίζει τις μονάδες προσωπικού, οι οποίες είναι οι
παρακάτω:
Α. Ομάδα Ασφάλειας
Η Ομάδα Ασφάλειας είναι υπεύθυνη για την τάξη και την ομαλή μετάβαση των
εργαζομένων στο χώρο συγκέντρωσης. Απαρτίζεται από τους προϊσταμένους
των Τμημάτων. Κάθε προϊστάμενος είναι καταρχήν υπεύθυνος για το τμήμα
το οποίο διευθύνει.
Ειδικότερα καθήκοντα:
α) Υπεύθυνος παρουσιών και καταγραφής προσωπικού: Α. Παπαδημητρίου
β) Υπεύθυνοι διάσωσης και απεγκλωβισμού: (4 άτομα) Ν. Νταλιακούρας, Α.
Παναγιωτόπουλος, Γ. Κεφαλάς, Γ. Χρηστίδης.
γ) Υπεύθυνοι ανοίγματος περιμετρικών εξόδων κτιρίου και επισήμανσης
επικίνδυνων σημείων: Μ. Σταθάτος, Α. Παπαδημητρίου.
δ) Υπεύθυνοι καθοδήγησης πληθυσμού κατά πτέρυγα:
 Κτίριο Α, Θ. Θεοδωρακοπούλου
 Κτίριο Β, ισόγειο, Βόρεια πτέρυγα: Ε. Γρεβενιώτη
 Κτίριο Β, ισόγειο, Νότια πτέρυγα: Κ. Πανουτσόπουλος
 Κτίριο Β, όροφος, Βόρεια πτέρυγα: Φ. Σταυρόπουλος










Κτίριο Β, όροφος, Νότια πτέρυγα: Η. Βάσιος
Κτίριο Γ, ισόγειο, Βόρεια & Νότια πτέρυγα: Β. Παπαδόγιαννη
Κτίριο Γ, όροφος, Βόρεια πτέρυγα: Α. Πιτσιάκου
Κτίριο Γ, όροφος, Νότια πτέρυγα: Α. Καβαλιεράτος
Κτίριο Ε, ισόγειο & υπόγειο, Βόρεια & Νότια πτέρυγα: Γ. Καπελλάκης
Κτίριο Ε, όροφος, Βόρεια πτέρυγα: Ε. Κουτούπη
Κτίριο Ε, όροφος, Νότια πτέρυγα: Σ. Καραϊσκάκης
Υπόγεια κτιρίων Α, Β, Γ: Θ. Παναγιωτακόπουλος

Β. Ομάδα Πυρασφάλειας
Η Ομάδα Πυρασφάλειας είναι επιφορτισμένη να οργανώνει και να μεριμνά για το
σύστημα πυρόσβεσης, να ειδοποιεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και να
προσπαθεί στο μέτρο του δυνατού και των δυνατοτήτων της να καταστέλλει την
εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο επισυναπτόμενο “Σχέδιο πυρασφάλειας και
εκκένωσης του κτιρίου” επισημαίνονται τα σημεία στα οποία υπάρχουν οι
πυροσβεστικές φωλιές και οι πυροσβεστήρες.
Η ομάδα απαρτίζεται από τους/τις:
α) Υπεύθυνοι πυρασφάλειας & πυρόσβεσης : (8 άτομα) Σ. Θεοδωρόπουλος, Κ.
Κούτρας, Δ. Λαγογιάννης, Ι. Σταγκόπουλος, Χ. Βάθης, Μ. Σταθάτος, Φ.
Σταυρόπουλος, Γ. Καπελλάκης.
β) Υπεύθυνοι ελέγχου και ασφάλισης εξυπηρετητών και δικτύων: (4 άτομα) Ν.
Κωσταράς, Ε. Ανδρουλιδάκης, Δ. Σταμάτης, Γ. Βονιτσάνος.
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 ορίζονται οι χώρος των εκτυπωτικών κέντρων κάθε
ορόφου και πτέρυγας και ως σταθμός Α΄ Βοηθειών η Αίθουσα Εκδηλώσεων του
κτιρίου Α. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού εκκένωσης του κτιρίου, η ομάδα
αναλαμβάνει να μεταφέρει στο χώρο συγκέντρωσης το φορητό Φαρμακείο. Η
ομάδα απαρτίζεται από τους/τις:
α) Υπεύθυνοι Α΄ Βοηθειών και υποστήριξης: (3 άτομα) Κ. Πετρόπουλος, Α.
Αγγελόπουλος, Μ. Σταμάτη.
10. Περίπτωση ανάγκης σε μη εργάσιμες ώρες
Στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη κατά τη διάρκεια μη εργάσιμων ωρών
(ΣαββατοΚύριακο, Αργία κλπ) προσωρινά καθήκοντα υπεύθυνου ασκεί ο
φύλακας βάρδιας, ο οποίος φροντίζει να ειδοποιήσει τον Προϊστάμενο Τεχνικών
Υπηρεσιών και τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές.

