
  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ   

1. Κτίρια – πυροσβεστικά μέσα σε αυτά  

 
Στο Προσκοπικό Κέντρο Καστανιάς ,  υπάρχουν τρία ισόγεια κτίρια εκ των οποίων το ένα είναι διώροφο. 

Κατασκευή: 

Α κτίριο Εκκλησίας  
-  Ο σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν αρμέ) 

-  Η τοιχοποιία από οπτόπλινθους (τούβλα - πωρόλιθους) 
-  Η στέγη ξυλόπηκτη με κεραμίδια  

Εμβαδό 15 m2 

 
Β κτίριο ΤΟΛ  

- Ο σκελετός είναι μεταλλικός και το περίβλημα από λαμαρίνα  και χρησιμοποιείται ως αποθήκες.  94.62m2 
 

Γ κτίριο   

-  Ο σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν αρμέ) 
-  Η τοιχοποιία από οπτόπλινθους (τούβλα - πωρόλιθους) 

-  Η στέγη ξυλόπηκτη με κεραμίδια και λαμαρίνα 
α όροφος :          97,90m2  

β  ισόγειο :          276 m2 
 

Δ Κτίριο 

Προκατασκευασμένο ξύλινο κτίριο με στέγη λαμαρίνας 
Εμβαδό 50,63  m2 

 
Ε Κτίριο  

- Ο σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν αρμέ) 

- Η τοιχοποιία από οπτόπλινθους (τούβλα – πωρόλιθους) 
- Η στέγη από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν αρμέ)  

Εμβαδό 20,73  m2 

 

Μεγάλη πιθανότητα για πυρκαγιά υπάρχει στο παρασκευαστήριο φαγητών-μαγειρείο στην φιάλη 

υγραερίου (1 χ10 Κιλών) που βρίσκονται εξωτερικά του κτιρίου Γ΄ στο μαγειρείο. Καθώς και στο 

λεβητοστάσιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Βοηθητικά Μέσα 

Στο ισόγειο του Κτιρίου Γ΄ στην Κεντρική Σάλα υπάρχει  

- Μικροφωνική εγκατάσταση με δύο εξωτερικά ηχεία η οποία χρησιμοποιείται μόνο σε έκτακτη ανάγκη  

- Ερμάριο που περιέχει τα κάτωθι 

• Τηλεβόα για ενημέρωση των κατασκηνωτών σε περίπτωση που κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα και πρέπει να 

ενημερωθούν άμεσα όλα τα μέλη. 

• Απλές χειρουργικές μάσκες (50) μιας χρήσεως για την αντιμετώπιση του καπνού και των αναθυμιάσεων. 

• Φωσφορούχα γιλέκα για τον επικεφαλής κάθε ομάδας Δράσης σύμφωνα με το σχέδιο εκκένωσης 

• Χάρτες της περιοχής 

• Φωτιστικά μέσα σε περίπτωση συσκότισης για την ασφαλή μεταφορά των μελών προς τον χώρο 

συγκέντρωσης 

• Κατάσταση με τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 

 

3. Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσης   
 
Η Ε.Α.Κ. αποτελείται από τους  

 
Αρχηγό Προσκοπικού Κέντρου  Πιστοφίδης Ματθαίος 6975659779 

Υπαρχηγό Προσκοπικού Κέντρου Θανάση Στάντζο 6973863725 

Αρχηγό Προσκοπικής Κατασκήνωσης  
Άλλον Ενήλικα Κατασκήνωσης  

 
Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός του Προσκοπικού Κέντρου δεν βρίσκονται συνέχεια στο Προσκοπικό Κέντρο. 

Ο Αρχηγός της Προσκοπικής Κατασκήνωσης και ακόμα ένας ενήλικας ορίζονται με ειδική ενημέρωση που γίνετε στην 

αρχή κάθε περιόδου. 

 

4. Διεύθυνση κτιρίου: 

Εκτός σχεδίου πόλεως – στην παλαιά Εθνική Οδός Βεροίας Κοζάνης διασταύρωση για Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά , 

Απόσταση από Πυρ/κή Υπηρεσία Βέροιας: 

Είκοσι Πέντε (25) χιλιόμετρα από την  Πυρ/κή Υπηρεσία Βέροιας. 

Δρόμοι Προσπέλασης : 

α. Από Βέροια προς Κοζάνη 3 χλμ μετά το χωρίο Καστανιά πάνω στην Π.Ε.Ο. Βέροιας Κοζάνης 

β. Από την οδό Ι.Μ Παναγιάς Σουμελά προς Κοζάνη 2,5 χλμ από την Ι.Μ.  

γ. Από αγροτική οδό μέσα από την κοινότητα Καστανιάς 1,5 χλμ. 

Τα πυροσβεστικά Οχήματα έχουν πρόσβαση προς όλους τους χώρους του Προσκοπικού Κέντρου 

 

Γειτνίαση:  

    α.   Ανατολικά:   Δασική Έκταση- ρέμα 

    β.  Δυτικά:         Δασική Έκταση- αγροτικός δρόμος 

    γ.   Βόρεια:         Δασική Έκταση- αγροτικός δρόμος 

    δ.   Νότια:           Δασική Έκταση 



5. Υπάρχοντα μέτρα προληπτικής και κατασταλτικής πυροπροστασίας. 
 
Στο κτίριο Β΄ υπάρχουν: Μία (1) Πυροσβεστική Φωλιά 

 

Στο κτίριο Γ΄ υπάρχουν:   

Στον 1ο όροφο 

1 Ένας   (1) πυρ/ρας ξηράς κόνεως 6 Kgr  

2 Τρία (3)  Φωτιστικά ασφαλείας 
Στο Ισόγειο 

1. Τέσσερις (4) 6 Kgr ξηράς κόνεως  
2. Δύο (2) Πυροσβεστικές  Φωλιές η μια  στο κλιμακοστάσιο για τον επάνω όροφο. 

3 Τέσσερα (4) φωτιστικά Ασφαλείας  

4 Μία (1) Μικροφωνική με δύο μεγάφωνα.  
Στο Λεβητοστάσιο  

1. Ένας (1) Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως οροφής 6 kg 
2. Ένας (1) Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 12 kg 

3. Ένας Πυροσβεστήρας CO2 6kg 

Στο μαγειρείο  
1. Δύο (2) Συστήματα τοπικής εφαρμογής Pa 6 kg 

2. Δύο (2) Πυροσβεστήρες ξηράς Κόνεως 6 kg 

 

Στο κτίριο Δ΄ υπάρχουν: Δύο   (2) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kgr  

Υπαίθριο χώρο αντίσκηνων 

Περιμετρικά Τέσσερις (4) Πυροσβεστικές Φωλιές   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ  

 

1. Του Προσκοπικού Κέντρου 

Το προσκοπικό Κέντρο σε ετήσια βάση πρέπει  

 

• Να φροντίσει για την αναγραφή και τοποθέτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία με τις ενδείξεις «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 

Η ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ» και «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ».   

• Να φροντίσει για την ύπαρξη πυροσβεστικών φωλεών και όλων των απαραιτήτων υλικών (νερό, σωλήνες 

νερού, άμμο, πυροσβεστήρες με ανάγλυφη ημερομηνία λήξεως, οδηγίες χρήσεως αυτών κλπ.) τα οποία θα 

βρίσκονται σε διασπορά στους χώρους της κατασκήνωσης και στα μαγειρεία . 

• Να υπάρχει σχεδιάγραμμα του χώρου, των εγκαταστάσεων και των ζωτικών λειτουργιών της κατασκήνωσης.  

• Να έχει καθορίσει, προς αποφυγή πανικού και συγχύσεως, τον πλέον κατάλληλο τρόπο προειδοποίησης και 

σήμανσης συναγερμού σε έκτακτη ανάγκη (ακουστικά και φωτεινά σήματα) καθώς και μεγαφωνική εγκατάσταση 

με δυνατότητα λειτουργίας και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.  

• Να φροντίσει για την αναγραφή και τοποθέτηση σε εμφανή θέση όλων των απαραίτητων τηλεφώνων έκτακτης 

ανάγκης 

• Να προμηθευτεί με απλές χειρουργικές μάσκες μιας χρήσεως για την αντιμετώπιση του καπνού και των 

αναθυμιάσεων.  

• Να μεριμνεί για την ύπαρξη μέσων φωτισμού προς αντιμετώπιση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και για 

επικίνδυνο νυκτερινό συμβάν (ηλεκτρικοί φανοί, μπαλαντέζες, λάμπες θυέλλης, κλπ.) . 

• Να φροντίσει για την δημιουργία ζωνών ασφαλείας γύρω από το κέντρο και για την εκτέλεση έργων συνεχούς 

αποψίλωσης περιμετρικά και μέσα στο κέντρο.  

• Να προβαίνει στον έλεγχο του ηλεκτρικού δικτύου για την διαπίστευση βλαβών ή γυμνών καλωδίων και να έχει 

εναλλακτική λύση σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος ή νερού.  

• Να προβεί στην τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης οι οποίες θα οδηγούν στο χώρο συγκέντρωσης . Ο χώρος 

αυτός να διατηρείται πάντα ελεύθερος από αντικείμενα (κιβώτια, αυτοκίνητα, κλπ.), να παρέχει ασφάλεια, να 

είναι ενιαίος με καλή ορατότητα, λειτουργικότητα και να επιτρέπει την πρόσβαση στα οχήματα μεταφοράς και 

παροχής βοήθειας. Να ληφθεί υπ’ όψιν προς αποφυγή συγχύσεως, ότι  πιθανόν στον ίδιο χώρο να καταφύγουν 

και κάτοικοι της γύρω περιοχής.  

• Να εκπαιδεύσει τους υπευθύνους ώστε η κίνηση των κατασκηνωτών προς τους χώρους συγκέντρωσης να 

γίνεται με τάξη, ψυχραιμία και πειθαρχία, προς αποφυγή δημιουργίας πανικού.  

• Να οριοθετεί κατάλληλο χώρο για ενδεχόμενη προσγείωση ελικοπτέρου σε ανάγκη κατεπείγουσας διακομιδής 

ασθενούς  

• Να λάβει, κατά την κρίση της, κάθε άλλο απαραίτητο μέτρο που δεν αναφέρεται στο παρόν σχέδιο, το οποίο θα 

υποβοηθήσει στην αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Του τμήματος Προσκοπικής Κατασκήνωσης 

 

Πριν από την έναρξη της Προσκοπικής Κατασκήνωσης – Δράσης ο αρχηγός αυτής πρέπει   

• Να έχει καταγράψει όλο το ανθρώπινο δυναμικό της κατασκήνωσης, τα κινητά τηλέφωνα όσων διαθέτουν, όλο 

τον εξοπλισμό και τα περιουσιακά στοιχεία της κατασκήνωσης.  

• Να έχει κατανείμει τους κατασκηνωτές σε ομάδες (εξάδες-ενωμοτίες) και να έχει συντάξει ονομαστικές 

καταστάσεις των μελών τόσο για την καλή λειτουργία της κατασκήνωσης όσο και για την οργανωμένη 

αποχώρηση και μεταφορά των κατασκηνωτών.  

• Να ορίσει τις ομάδες δράσης και τους επικεφαλής αυτών, αποτελούμενες από άτομα του ενήλικου προσωπικού 

της κατασκήνωσης. Και να τις έχει κοινοποιήσει πριν την άφιξη του στον Αρχηγό του Κέντρου. 

• Τα άτομα που εμπλέκονται στην εφαρμογή του σχεδίου κατά την διάρκεια της κρίσης θα φορούν φωσφορούχο 

γιλέκο. Όλοι οι κατασκηνωτές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με αυτά τα διακριτικά μέσω της εκπαίδευσης και 

των ασκήσεων ετοιμότητας που θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί ότι θα γίνουν) 

• Προγραμματίζει και εκτελεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεις ετοιμότητας για την ενημέρωση και 

εξάσκηση των κατασκηνωτών και του προσωπικού, σε θέματα λήψης μέτρων προστασίας, εκκένωσης, 

μετακίνησης, χειρισμού πυροσβεστικών μέσων κλπ. . 

• Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στους μικρότερους κατασκηνωτές.  

 

3. Κατά την άφιξη του Τμήματος 

 

Κατά την άφιξη ενός τμήματος ο Αρχηγός της Δράσης πρέπει  

• Να παραδώσει αντίγραφο λίστας με όλο το ανθρώπινο δυναμικό της κατασκήνωσης, τα κινητά τηλέφωνα όσων 

διαθέτουν, όλο τον εξοπλισμό και τα περιουσιακά στοιχεία της κατασκήνωσης.  

• Να έχει κατανείμει τους κατασκηνωτές σε ομάδες (εξάδες ή ενωμοτίες) και να έχει συντάξει ονομαστικές 

καταστάσεις των μελών τόσο για την καλή λειτουργία της κατασκήνωσης όσο και για την οργανωμένη 

αποχώρηση και μεταφορά των κατασκηνωτών.  

• Να φροντίσει για τον διαχωρισμό των εύφλεκτων υλικών και να καθορίσει τους χώρους συλλογής 

απορριμμάτων σε κλειστούς κάδους εκτός κατασκήνωσης και δασικών περιοχών, οι οποίοι να αδειάζουν κάθε 

ημέρα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ασκήσεις ετοιμότητας 

 

Κατά την διάρκεια της προσκοπικής κατασκήνωσης πρέπει να διενεργηθούν τουλάχιστον δύο 

ασκήσεις ετοιμότητας . Η πρώτη την ημέρα για εξοικείωση με τους χώρους και η δεύτερη νύχτα σε 

απόλυτο σκοτάδι. 

 

Σενάριο άσκησης Ημέρα 

Άμεσα μετά τον ηχητικό συναγερμό και εντός 5 λεπτών, μέγιστος χρόνος, όλοι θα πρέπει να βρίσκονται στην θέση τους. 

Ομάδες Δράσης φορώντας φωσφορούχα γιλέκα στις θέσεις τους. 

Και όλοι οι υπόλοιποι κατασκηνωτές στον Κεντρικό Ιστό . 

Η Ομάδα Συντονισμού Μετακίνησης με όλους τους κατασκηνωτές αναχωρεί για τον χώρο συγκέντρωσης όπου θα 

έλθουν τα λεωφορεία. 

Όλη η άσκηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 15 λεπτά. 

 

Σενάριο άσκησης Νύχτα ( θα πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα φώτα διότι πιθανόν να έχει κοπεί το ρεύμα) 

Άμεσα μετά τον ηχητικό συναγερμό (με τον τηλεβόα) και εντός 10 λεπτών, μέγιστος χρόνος, όλοι θα πρέπει να 

βρίσκονται στην θέση τους. 

Ομάδες Δράσης φορώντας φωσφορούχα γιλέκα και φακούς στις θέσεις τους. 

Και όλοι οι υπόλοιποι κατασκηνωτές στον Κεντρικό Ιστό . 

Η Ομάδα Συντονισμού Μετακίνησης με όλους τους κατασκηνωτές αναχωρεί για τον χώρο συγκέντρωσης όπου θα 

έλθουν τα λεωφορεία. 

Όλη η άσκηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 20 λεπτά. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 

1. Η Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσης 

 

• Εκτιμά την δημιουργηθείσα κατάσταση .  

• Ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για την έκτακτη ανάγκη (Κέντρο Επιχειρήσεων Περιφερειακής Ενότητας - 

Δήμου – Πυροσβεστική Υπηρεσία – Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας – ΕΚΑΒ – ΕΚΑΜ – Αστυνομία – 

Δασαρχείο, κλπ.) . 

• Εφ’ όσον λάβει την εντολή εκκένωσης μεθοδεύει την διαδικασία ενεργοποίησης, συγκέντρωσης και μεταφοράς 

των κατασκηνωτών . 

• Συντονίζει τις ομάδες δράσεις . 

• Ζητά την προαποφασισμένη εξωτερική βοήθεια για την μεταφορά των κατασκηνωτών (Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας, ΚΤΕΛ, Σχολικά Λεωφορεία, κλπ.) . 

• Συντονίζει τις εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες. 

 

2. Συνοπτικό Σχέδιο Δράσης  

 

Α’ ΦΑΣΗ  

 

Άμεσα μετά το συμβάν και εντός 10 λεπτών, μέγιστος χρόνος, δίδεται το σήμα συναγερμού και δραστηριοποιούνται οι 

Ομάδες Δράσης (λειτουργούν παράλληλα και αλληλοϋποστηρίζονται).  

 

1)  Ομάδα συντονισμού μετακίνησης.  

2)  Ομάδα πυρόσβεσης, διάσωσης (για άτομα εγκλωβισμένα, αγνοούμενα) ασφάλειας και 

περιφρούρησης (φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, δολιοφθορές, βιαιοπραγίες, κλπ.).  

4)  Ομάδα διακομιδής ασθενών, τραυματιών, εγκαυματιών.  

 

Β’ ΦΑΣΗ  

 

Μετεγκατάσταση και μεταφορά υλικών.  

Υλοποιείται όταν υπάρχει χρόνος και δεν υπάρχει κίνδυνος για το εμπλεκόμενο προσωπικό.  

 

1)  Προστασία και μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων της κατασκήνωσης. (επιστημονικά όργανα, 

αρχείο, οικονομικά στοιχεία, κλπ.) . 

2)  Μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων των κατασκηνωτών.  

3)  Μετεγκατάσταση , εάν κρίνεται σκόπιμο, προσωπικού , εξοπλισμού και υλικών στους χώρους 

υποδοχής των κατασκηνωτών, απαραίτητων για τη διαβίωσή τους.  



3. Εκτέλεση Φάσεων Σχεδίου Δράσης  

 

Α’  ΦΑΣΗ: 

 

Οι ενέργειες πρέπει να γίνουν τάχιστα μετά το συμβάν και εντός 10 λεπτών μέγιστος χρόνος. 

 

Με την εκδήλωση της έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσης της κατασκήνωσης εκτιμά την κατάσταση 

και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι κατασκηνωτές. 

 

Ο Συντονιστής επικοινωνεί με το Κέντρο Επιχειρήσεων της  Περιφερειακής  Ενότητας  και  του Δήμου καθώς και με του 

κατά το νόμο υπευθύνου της κατασκήνωσης και λαμβάνει την εντολή εκκένωσης της κατασκήνωσης. 

 

Αμέσως μετά το σήμα  συναγερμού για την εκκένωση της κατασκήνωσης, ενεργοποιούνται οι ομάδες δράσης οι οποίες 

γνωρίζουν την σύνθεση τους και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν, λειτουργούν παράλληλα και 

αλληλοϋποστηρίζονται. 

 
Ομάδες Δράσης  
 
Α. Ομάδα συντονισμού Μετακίνησης 
Αρχηγός Ομάδας Μετακίνησης είναι ο Εκάστοτε Αρχηγός Προσκοπικής Κατασκήνωσης     

ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον ορισμό των ομαδαρχών και την σύσταση της κάθε ομάδας.  
 

Σε περίπτωση που υπάρξει συμβάν και απαιτείτε η εκκένωση του Προσκοπικού Κέντρου. Ο Αρχηγός της 
κατασκήνωσης σημάνει συναγερμό μέσο της μεγαφωνικής εγκατάστασης που διαθέτει το κέντρο ή σε 

περίπτωση που κοπεί το ρεύμα από τηλεβόα που διαθέτει το κέντρο αποκλειστικά γι αυτόν τον σκοπό. 

 
Το κάθε ενήλικο στέλεχος του Σ.Ε.Π  (υπεύθυνος συγκέντρωσης- Ομαδάρχης ) συγκεντρώνει την ομάδα (εξάδα ή 

ενωμοτία) ( 6 - 8 άτομα ανά ομάδα) του στον Κεντρικό Ιστό του Προσκοπικού Κέντρου  (Ο1,…..,Ο6)  
 

                             ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

       
                                  Ο1        ------             Ο2          ------            Ο3  -------      

 

. Ιστός 
 

                                 Ο4        ------            Ο5             ------           Ο6 -------- 

 

Στην συνέχεια οδηγεί όλα τα μέλη στο χώρο συγκέντρωσης που είναι επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού 

ακριβώς απέναντι από την Πύλη του Κέντρου (υπάρχει σχετική σήμανση) οι συντεταγμένες του χώρου 

είναι 

40.398698Ν,22.115831Ε 

Σε περίπτωση που χρειαστεί αεροδιακομιδή από ελικόπτερο. Τότε ο χώρος του ελικοδρόμιου βρίσκεται 

στον δρόμο προς Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά 500m από τον αρχικό χώρο σε γήπεδο στα δεξιά του δρόμου. Οι 

συντεταγμένες του χώρου αυτού είναι 

40.398698Ν,22.115831Ε 

 



Β. Ομάδα Πυρόσβεσης ,Διάσωσης, Διακομιδής Ασθενών, Τραυματιών, Εγκαυματιών, Ασφάλειας και 

Περιφρούρησης  

Αποτελείται από 3 ενήλικες τουλάχιστον 

• Ο επικεφαλής της ομάδας, μαζί με τα μέλη της, ερευνούν τους χώρους της κατασκήνωσης, για ανεύρεση και 

παροχή βοήθειας σε τυχόν εγκλωβισμένους.  

• Μαζί με τα μέλη της, φροντίζουν για την διακοπή όλων των παροχών προς την κατασκήνωση (ηλεκτρικό ρεύμα, 

υγραέριο), λαμβάνοντας υπ’ όψιν όμως τις ανάγκες για φωτισμό σε περίπτωση που το συμβάν εκδηλωθεί τη 

νύχτα και τον φωτισμό του χώρου συγκέντρωσης.  

• Σ’ αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν φακοί, φανοί και λάμπες θυέλλης. 

• Απομονώνει-απομακρύνει εύφλεκτα υλικά (ντεπόζιτα πετρελαίου, αλκοόλ κλπ.). 

• Η ομάδα φροντίζει για την ασφάλεια κινητών περιουσιακών στοιχείων της κατασκήνωσης (χρεόγραφα, μετρητά, 

κλπ.) και έχει την ευθύνη για περιφρούρηση από δολιοφθορές και βιαιοπραγίες. 

• Η ομάδα προσπαθεί να περιορίσει την επέκταση και κατάσβεσης της πυρκαγιάς με τα πυροσβεστικά μέσα της 

κατασκήνωσης, έως ότου αναλάβει το έργο αυτό η Πυροσβεστική Υπηρεσία.  

• Κατά την διάρκεια των ασκήσεων ετοιμότητας θα πρέπει να έχει λάβει βασικές οδηγίες από τον αρχηγό του 

Κέντρου τις οποίες θα εφαρμόσει στην προσπάθειά της για τον περιορισμό εξάπλωσης και αν είναι εφικτό, 

κατάσβεσης της πυρκαγιάς.  

• Οδηγεί τυχόν ασθενείς που βρίσκονται στο ιατρείο της κατασκήνωσης στο χώρο συγκέντρωσης.  

• Βοηθά και περιθάλπει, κατά το δυνατόν, τους τραυματίες και τους εγκαυματίες. 

• Φροντίζει  για την διακομιδή αυτών στο νοσοκομείο, με τα ασθενοφόρα που θα έχουν ειδοποιηθεί να έρθουν 

στο χώρο συγκέντρωσης. 

• Η ομάδα αυτή είναι επιφορτισμένη και με το δυσάρεστο έργο της περισυλλογής των νεκρών, αν υπάρξουν, έως 

ότου αναλάβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. 

• Ο επικεφαλής της Ομάδας αυτής φεύγει τελευταίος από το κέντρο και σε κάθε περίπτωση έχοντας εξασφαλίσει 

ότι κανένας δεν έχει μείνει πίσω .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

ΟΧΙ ΠΑΝΙΚΟΣ 

ΠΡΩΤΑ ΑΠ’ ΟΛΑ Η ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ  

Ενημέρωση του Αρχηγού της προσκοπικής κατασκήνωσης , του Αρχηγού του Προσκοπικού Κέντρου του 

οικείου Περιφερειακού Εφόρου και του Περιφερειακού Εφόρου του τμήματος που κατασκηνώνει εφόσον είναι 

από διαφορετική Περιφερειακή Εφορεία. 

 

Και εν συνεχεία με ευθύνη του Αρχηγού της προσκοπικής Κατασκήνωσης γίνονται οι κάτωθι 

ενέργειες. 

- Άμεση τηλεφωνική ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας  Τηλ.    199 – 2331068420 

- Άμεση τηλεφωνική ειδοποίηση της Αστυνομίας 100 -2331076643 

- Άμεση ειδοποίηση των ανηλίκων μελών (χρήση της μεγαφωνικής) και κάθε ομαδάρχης φροντίζει να 

συγκεντρώσει την ομάδα του στον ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ σύμφωνα με την υπάρχουσα 

διάταξη. 

- Εάν χρειαστεί να γίνει απομάκρυνση των κατασκηνωτών με λεωφορεία τότε: 

Ειδοποιείται ο Αρχηγός της Προσκοπικού Κέντρου, ο οποίος με την σειρά του και σε συνεννόηση με την 

Πολιτική Προστασία του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας , την Αστυνομία ή την 

Πυροσβεστική ειδοποιεί μεταφορικά μέσα για την παραλαβή των παιδιών( τηλ. 2331022342 ΚΤΕΛ 

ΗΜΑΘΙΑΣ κατά τις ώρες 5.30 – 21.30 αν το συμβάν εκδηλωθεί την νύχτα τότε επικοινωνεί με το Προέδρο 

τον ΚΤΕΛ στο 6975906100 Αναστάσιος Συμεωνίδης) 

 

Ενισχύσεις Από Άλλες Υπηρεσίες 

- Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Σχέδιο Επέμβασης της Π.Υ. Βέροιας. 

- Από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. τηλ. 1050 για διακοπή της Ηλεκτροδότησης. 

- Από την ΕΛ.ΑΣ. για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ασφαλή απομάκρυνση των κατασκηνωτών.  

- Από το Ε.Κ.Α.Β. τηλ.166 – 2331071900 για μεταφορά τραυματία και παροχή Α΄ Βοηθειών. 

 

                                                                                       Βέροια 14 – 5 - 2019 

                                                                                    Ο αρχηγός του Π.Κ. Καστανιάς                                      

 

 

                                                                              Πιστοφίδης Ματθαίος 

 

 

 

 

 


