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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Υποχρέωση κάθε ευνοµούµενης πολιτείας είναι η προστασία της πολιτιστικής
της κληρονοµιάς1.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Νόµου υπ’αριθ.3028/2002 για την προστασία
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
«Στην προστασία που παρέχεται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγεται η
πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας από τους αρχαιότατους χρόνους µέχρι σήµερα.
Η προστασία αυτή έχει ως σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής µνήµης χάριν της
παρούσας και των µελλοντικών γενεών και την αναβάθµιση του πολιτιστικού
περιβάλλοντος.»
« Η πολιτιστική κληρονοµιά της Χώρας αποτελείται από τα πολιτιστικά αγαθά
που βρίσκονται εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας ,
συµπεριλαµβανοµένων των χωρικών υδάτων , καθώς και εντός άλλων θαλάσσιων
ζωνών στις οποίες η Ελλάδα ασκεί σχετική δικαιοδοσία, σύµφωνα µε το διεθνές
δίκαιο. Η πολιτιστική κληρονοµιά περιλαµβάνει και τα άυλα πολιτιστικά αγαθά.»
-Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ίδιου νόµου ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται:
Α. οι µαρτυρίες της ύπαρξης και της ατοµικής και συλλογικής δραστηριότητας του
ανθρώπου.
Β. Ως µνηµεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές µαρτυρίες και
ανήκουν στην πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ίδιου νόµου :
« …η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Χώρας συνίσταται στη
διατήρηση και στην αποτροπή της καταστροφής , της αλλοίωσης και γενικά κάθε
άµεσης ή έµµεσης βλάβης της,…».
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι) ιδρύθηκε το 1964 (Ν. 4379) από τον τότε
Πρωθυπουργό της χώρας και Υπουργό Εθνικής Παιδείας, Γεώργιο Παπανδρέου.
Η Βιβλιοθήκη του λειτούργησε, µε βάση το Β. ∆ιάταγµα 827/1965 που επικύρωνε
τον Εσωτερικό Κανονισµό του Π.Ι, ως µέρος του Α' τµήµατος της ∆ιεύθυνσης
∆ιοικητικού. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1967, το ΠΙ καταργήθηκε από το
δικτατορικό καθεστώς. Επανιδρύθηκε το 1985 (Ν. 1566/85), όµως, ως
ανεξάρτητη δηµόσια υπηρεσία µε αρµοδιότητα, µεταξύ άλλων, «την
επιστηµονική έρευνα και τη µελέτη των θεµάτων της πρωτοβάθµιας και
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δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» (στη θέση του καταργηθέντος Κέντρου
Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιµόρφωσης που είχε συσταθεί το 1975 ).

Η Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου λειτούργησε στο πλαίσιο του
νεοσυσταθέντος τότε Τµήµατος Ερευνών, Τεκµηρίωσης και Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας, στο οποίο εντάσσεται έως σήµερα.
Το ίδρυµα αυτό προσδοκά να εξυπηρετήσει το εκπαιδευτικό- ερευνητικό κοινό
µε τον καλύτερο και πιο σύγχρονο τρόπο, ώστε να αποτελέσει πηγή για την
µόρφωση και τη διά βίου µάθηση και να συµβάλει µε αυτόν τον τρόπο στην
περαιτέρω ανάπτυξη του εκπαιδευτικού µας συστήµατος.
Η προστασία των συλλογών της βιβλιοθήκης του Π.Ι. καθίσταται µέγιστης
σηµασίας για τους σκοπούς που εξυπηρετεί και απαιτείται λήψη µέτρων για την
διαφύλαξή της.
Η βιβλιοθήκη του Π.Ι διαθέτει:
45.000 τόµους βιβλίων, 265 τίτλους περιοδικών, Ηλεκτρονικό Αρχείο του
∆ελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας (1992 - ), Ηλεκτρονικό Αρχείο
Αναλυτικών Προγραµµάτων (1899 - 1999), 660 CD-ROMs , 100 DVDs, 100 CDs
µουσικής, 200 βιντεοκασέτες, την Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων 19ου
και 20ου αιώνα, µε περίπου 3.800 αντίτυπα και την συλλογή των εκδόσεων του
Ιδρύµατος Ευγενίδου, µε περίπου 470 αντίτυπα, οι οποίες και αποτελούν πεδίο
έρευνας και µελέτης πολλών επιστηµονικών τοµέων, Πληροφοριακό Υλικό για
την εκπαίδευση (και άλλους συναφείς τοµείς) στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες,
το οποίο προέρχεται από φορείς µε τους οποίους συνεργάζεται το Π.Ι., Συλλογή
ξενόγλωσσων άρθρων µε θέµα την ελληνική εκπαίδευση (1990 έως σήµερα),
πρόσβαση σε ∆ιεθνείς και Ελληνικές Βάσεις ∆εδοµένων και ανάκτηση του
πλήρους κειµένου ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων µέσω του Συνδέσµου
Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών.
Όπως, όµως, συµβαίνει µε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσµου, έτσι και στη δική µας οι
συλλογές κινδυνεύουν από διάφορους παράγοντες :
Α. Περιβαλλοντικούς: Υγρασία, Θερµοκρασία, Φως, Βιολογικές προσβολές,
Ατµοσφαιρική ρύπανση.
Β. Κινδύνους που µπορεί να οδηγήσουν σε µερικές ή ολικές καταστροφές συνήθως
ξαφνικές και µη αναµενόµενες από :
α. Φυσικά αίτια: Φωτιές, Πληµµύρες, Σεισµοί κ.ά.
β. Ανθρώπινους παράγοντες και
γ. Προβληµατικές ή Ανεπαρκείς λειτουργίες κτιριακών εγκαταστάσεων.

Αυτό το πόνηµα αφορά στην δεύτερη κατηγορία κινδύνων:
Προκειµένου να µειωθούν
οι πιθανότητες εµφάνισης
τους
και να
ελαχιστοποιηθούν ενδεχόµενες καταστροφές ο Πρόεδρος του ιδρύµατος και
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υπεύθυνος της βιβλιοθήκης του Π.Ι. κ. Σ. Γκλαβάς ανέθεσε τη συγγραφή Σχεδίου
Έκτακτης Ανάγκης-Σ.Ε.Α, (Disaster Plan) στην κ. Μ. Λυρατζή.
Το Σ.Ε.Α καλύπτει και καταγράφει µε απολύτως οργανωµένο τρόπο όλες τις
απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να πραγµατοποιούνται προληπτικά για την
αποφυγή εµφάνισής των προαναφερθέντων κινδύνων , τις ενέργειες αντίδρασης
κατά την διάρκεια µιας καταστροφής και αυτές που πραγµατοποιούνται µετά,
προκειµένου να διασωθούν και να αποκατασταθούν οι συλλογές και το
περιβάλλον .
Για τη συγγραφή του Σ.Ε.Α. πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα σε ιδρύµατα
της Αµερικής, της Ευρώπης, της Αυστραλίας και της Ν. Ζηλανδίας, καθώς και σε
διεθνείς οργανισµούς όπως , ICOM, ICOMOS, ICCROM UNESCO.
Στη χώρα µας, το Υπουργείο Εσωτερικών δηµοσίευσε το 2007 στην ιστοσελίδα
www.gscp.gr/.../EgxeiridioSyntaxisEnarmonismenwnEidikwnSxediwn_el_GR.pdf
το «Εγχειρίδιο Σύνταξης και Εναρµόνισης Ειδικών Σχεδίων ανά Καταστροφή σε
Επίπεδο Υπουργείου ή άλλων Φορέων» το οποίο έχει ως σκοπό τον καθορισµό της
δοµής και του περιεχοµένου των ειδικών και των γενικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης
ώστε να είναι τυποποιηµένα και εναρµονισµένα µε τα οριζόµενα στο Γενικό Σχέδιο
Πολιτικής Προστασίας (ΓΣΠΠ) "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ" (Υ.Α.1299/2003).
Όλα τα ξένα σχέδια καθώς και αυτό του Υπουργείου Εσωτερικών συµφωνούν ως
προς τα αναγκαία στάδια που συγκροτούν ένα Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης:
1. Εισαγωγή, 2. Προετοιµασία, 3. Πρόληψη, 4. Αντίδραση και 5. Αποκατάσταση.

ΣΤΑ∆ΙΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Σχήµα 1

2.Προετοιµασία
1.Εισαγωγή
3.Πρόληψη

4.Αντίδραση

5.Αποκατάσταση
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1.1

Ορισµοί:

Σύµφωνα µε τον John Hunter2, «Κίνδυνος θεωρείται µια επείγουσα κατάσταση
που εµφανίζεται συνήθως ξαφνικά , δύναται να προκαλέσει µεγάλων διαστάσεων
καταστροφές και να ακυρώσει τις διαδικασίες ελέγχου του ιδρύµατος, έτσι
που να µην µπορεί να αντιµετωπίσει τις προκύπτουσες καταστάσεις µε τους
χρηµατικούς ή άλλου είδους πόρους που διαθέτει». Σύµφωνα µε τον Matthews3
«Καταστροφή θεωρείται κάθε γεγονός που απειλεί ή προκαλεί καταστροφικά
αποτελέσµατα που αφορούν στην ανθρώπινη ασφάλεια, στην ασφάλεια των
συλλογών , του κτιρίου, των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων του».
Σύµφωνα µε το «Εγχειρίδιο Σύνταξης και Εναρµόνισης Ειδικών Σχεδίων ανά
Καταστροφή σε Επίπεδο Υπουργείου ή άλλων Φορέων», Καταστροφή 4είναι
κάθε βραδείας ή ταχείας εξέλιξης φυσικό φαινόµενο ή τεχνολογικό συµβάν στο
χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο , το όποιο προκαλεί εκτεταµένες δυσµενείς
επιπτώσεις στον άνθρωπο καθώς και στο ανθρωπογενές ή φυσικό περιβάλλον. Η
ένταση της καταστροφής καθορίζεται από το µέγεθος των ζηµιών ή απωλειών
που αφορούν στη ζωή, την υγεία την περιουσία, τα αγαθά, τις παραγωγικές
πηγές και υποδοµές.
Οι πιο σοβαροί κίνδυνοι πηγάζουν από:
Φυσικά αίτια όπως : φωτιές, πληµµύρες, σεισµοί, τσουνάµι, τυφώνες κλπ.
Ανθρωπογενή αίτια όπως : αµέλεια, ατυχήµατα, τροµοκρατικές ενέργειες,
κοινωνικές αναταραχές και
Aίτια από ανεπαρκή λειτουργία εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του κτηρίου.
1.1.2 Οµάδα σύνταξης Σχεδίου και ηµεροµηνία υποβολής
Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Σ. Γκλαβάς ανέθεσε στην κ.
Μ. Λυρατζή την συγγραφή του Σ.Ε.Α της βιβλιοθήκης. Σκοπός του σχεδίου
αποτελεί η ανάληψη και εφαρµογή προληπτικών µέτρων για την αποφυγή
καταστροφών µικρής ή µεγάλης έκτασης καθώς, και η διάσωση και
αποκατάσταση των συλλογών της βιβλιοθήκης σε περίπτωση που αυτές δεν
αποφευχθούν.
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Στοιχεία µελών ονοµασίας σύνταξης σχεδίου: Μαρία Λυρατζή
Στοιχεία απόφασης συγκρότησης της οµάδας: (…)
Υπηρεσία που υπέβαλλε το σχέδιο: Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

1.1.3.∆ιαδικασίες συλλογής πληροφοριών:
Για την συγγραφή του Σχεδίου απαιτήθηκαν διαδικασίες στις οποίες έλαβαν
µέρος οι κάτωθι:
∆ιαδικασίες συλλογής πληροφοριών
Συγκέντρωση πληροφοριών για τις
συλλογές και το κτήριο

Προετοιµασία καταλόγου µε τα στοιχεία
του προσωπικού της βιβλιοθήκης

Υπεύθυνος/η
Mαρία Λυρατζή

Ειδικότητα
Συντηρήτρια-Χηµικός

Καίτη Χατζηστεφάνου

Βιβλιοθηκονόµος

Μαρίνα Παπαγεωργίου

Υπάλληλος
εξυπηρέτησης κοινού

Μαρία Λυρατζή
Καθορισµός ενδεχόµενων κινδύνων

Μαρία Λυρατζή

Καταγραφή διαδικασιών ανοίγµατος και
κλεισίµατος βιβλιοθήκης

Μαρία Λυρατζή
Ελένη Ρογάρη

Καταγραφή καταλόγου µε προληπτικές
ενέργειες
Καθορισµός καταλόγων
προτεραιοτήτων διάσωσης συλλογών

Πληροφορίες για υπηρεσίες που µπορούν
να βοηθήσουν σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης
Καταγραφή στοιχείων στα αρχιτεκτονικά
σχέδια του κτηρίου της βιβλιοθήκης

Μαρία Λυρατζή
Μαρία ΛυρατζήΕλένη Ρογάρη –
Καίτη Χατζηστεφάνου
Μαρία ΛυρατζήΕλένη Ρογάρη
Μαρία Λυρατζή –Μαρίνα
Παπαγεωργίου
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Υπεύθυνη
Βιβλιοθήκης)

Συλλογή εφοδίων πρώτης ανάγκη

Μαρία Λυρατζή

Προετοιµασία καταλόγου µε επείγοντα
τηλέφωνα

Mαρία Λυρατζή-Μαρίνα
Παπαγεωργίου

Προσδιορισµός κέντρου ελέγχου σε
περίπτωση καταστροφικού γεγονότος –
χώρων φύλαξης – χώρων
σταθεροποίησης συλλογών
Επιλογή εθελοντών

Μαρία Λυρατζή-Ελένη
Ρογάρη

Θεωρητική Εκπαίδευση προσωπικού σε
θέµατα συντήρησης-αποκατάστασης
συλλογών:
Πρακτικές εξάσκησης σε θέµατα
έκτακτης ανάγκης
Ενηµέρωση Σχεδίου

Νίκος Σερδάρης

∆ιευθυντής
∆ιοικητικού
προσωπικού

Ελένη Ρογάρη
Μαρία Λυρατζή

Πυροσβεστική Υπηρεσία
Μαρία Λυρατζή

1. 2. Τρόπος Χρήσεως του Σ.Ε.Α.
Το Σ.Ε.Α. της βιβλιοθήκης του Π.Ι., αποτελείται από τα εξής µέρη:
1.Την Εισαγωγή , στην οποία αναφέρονται γενικές πληροφορίες που αφορούν σε
ορισµούς , στην οµάδα σύνταξης του σχεδίου και στην ηµεροµηνία υποβολής
του, στον σκοπό και τους στόχους του , στον τρόπο και χρόνο αναθεωρήσεώς
του, την διάθεσή του (σηµεία στα οποία βρίσκεται και υπάλληλοι οι οποίοι
διαθέτουν αντίγραφο), την έναρξη ισχύος του .

2.To σχέδιο Προετοιµασίας –Πρόληψης, το οποίο χωρίζεται σε δύο επιµέρους
τµήµατα :
2.1. Τµήµα προετοιµασίας: περιλαµβάνει µια σειρά από ενέργειες όπως :
•
•
•
•

Προσδιορισµός κινδύνων που δυνητικά απειλούν την βιβλιοθήκη.
Ιστορική ανασκόπηση καταστροφικών γεγονότων που έπληξαν την
βιβλιοθήκη
Ανάλυση κινδύνων που βασίζεται στα δυο προηγούµενα στάδια .
Συµφωνίες µε άλλα ιδρύµατα για την παροχή βοήθειας σε περίπτωση
που ξεσπάσει τέτοιας έκτασης καταστροφικό γεγονός ώστε να µην είναι
εφικτή η διαχείριση της κατάστασης από τη βιβλιοθήκη .
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•

Καταγραφή αρµοδιοτήτων των φορέων που θα εµπλακούν σε
περίπτωση καταστροφικού γεγονότος σύµφωνα µε τα νοµικά πλαίσια της
χώρας.

2.2. Το τµήµα πρόληψης . Στο τµήµα αυτό, βρίσκονται καταγεγραµµένες όλες
οι ενέργειες που πραγµατοποίησε και πραγµατοποιεί η βιβλιοθήκη για την
αποφυγή των καταστροφικών αποτελεσµάτων από :
• Σεισµούς
• Φωτιές
• Πληµµύρες
• Καταστροφές οφειλόµενες σε ανθρώπινους παράγοντες π.χ.
• Βανδαλισµοί και κλοπές
• Βλάβες από υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
• Κοινωνικές αναταραχές
• Τροµοκρατικές ενέργειες
Σε καθέναν από τους παραπάνω κινδύνους δίδονται τα αίτια εµφάνισής τους, οι
ενδεχόµενες καταστροφές και οι προληπτικές ενέργειες αποτροπής εµφάνισής
τους.
Στο τέλος του κεφαλαίου δίδονται Κατάλογοι µε ενέργειες ελέγχων που έχουν
ανατεθεί στο προσωπικό της βιβλιοθήκης, σε καθηµερινή βάση (κατά το
άνοιγµα και κλείσιµο της βιβλιοθήκης) , σε εβδοµαδιαία, µηνιαία, ανά τρίµηνο,
εξάµηνο και χρόνο .
Τέλος δίδονται τα καθήκοντα που έχουν τα µέλη της οµάδας προετοιµασίαςπρόληψης.
3.Ακολουθεί το Σχέδιο Αντίδρασης(Σ.Α.) που αφορά στις ενέργειες αντίδρασης
από την έναρξη της εµφάνισης του καταστροφικού γεγονότος έως την
κατάπαυσή του.
Καλύπτονται:
1. Γενικές και ειδικότερες για τη βιβλιοθήκη οδηγίες καθώς και ανάθεση
καθηκόντων στα µέλη του ιδρύµατος.
2.∆ιάγραµµα ροής πληροφοριών (telephone tree) αµέσως µετά το ξέσπασµα της
καταστροφής
3. Κατάλογος µε τηλέφωνα υπηρεσιών πρώτης ανάγκης, κατάλογος µε τα
τηλέφωνα του προσωπικού.
4. Κατάλογος µε τις θέσεις στις οποίες βρίσκονται όλοι οι κεντρικοί διακόπτες
του κτηρίου , οι πυροσβεστήρες, οι ανιχνευτές καπνού, οι καταιονιστήρες, τα
κλειδιά, οι θέσεις των κλιµατιστικών, και τα ονόµατα των υπευθύνων για την
λειτουργία τους.
5. Κατάλογος τηλεφώνων ειδικών επιστηµόνων για θέµατα αποκατάστασης.
6. Οδηγίες δράσης του υπαλλήλου που θα αντιληφθεί την καταστροφή(σχήµα 2)
7.Το διάγραµµα τηλεφωνικών επικοινωνιών (διάγραµµα 1).
8.Οδηγίες αντίδρασης στις περιπτώσεις, ισχυρής καταιγίδας, πληµµύρας,
φωτιάς, σεισµού, διακοπής ρεύµατος, κοινωνικών αναταραχών , διαρροών
αποχετεύσεων, διαρροών αερίου, εκρήξεων, τροµοκρατικής επίθεσης .
9.Κατάλογοι µε τις προτεραιότητες διάσωσης των αντικειµένων της
βιβλιοθήκης.
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4.Το Σχέδιο Αποκατάστασης(Σ.ΑΠ ) αφορά στις ενέργειες που
πραγµατοποιούνται για τη διάσωση- αποκατάσταση των συλλογών µετά το
καταστροφικό γεγονός ,καθώς και στις ενέργειες σταθεροποίησης του
περιβάλλοντος του κτηρίου.
Το Σ.Ε.Α της βιβλιοθήκης , ακόµη, περιλαµβάνει µια σειρά παραρτηµάτων στα
οποία παρατίθενται περισσότερες και λεπτοµερέστερες πληροφορίες για
διάφορα από τα στάδιά του(ιδέ: περιεχόµενα) .

1.3. Σκοπός και στόχοι του Σ.Ε.Α.
Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της βιβλιοθήκης του Π.Ι., αφορά στην ανάληψη
προληπτικών µέτρων για την αποφυγή εµφάνισης καταστροφικών γεγονότων
από κινδύνους που δυνητικά την απειλούν , στις διαδικασίες αντίδρασης και
αποκατάστασης των συλλογών σε περιπτώσεις καταστροφών:
Φυσικών (σεισµοί, φωτιά, µικρής και µεγάλης έκτασης πληµµύρες) ,
Καταστροφών οφειλοµένων σε ανθρώπινο παράγοντα και αυτών που οφείλονται
σε ανεπαρκή λειτουργία των εγκαταστάσεων του κτηρίου.

1.4. Πίνακας Αναθεωρήσεων-Φύλλο Αναθεωρήσεων Σ.Ε.Α
Εδώ αναφέρονται οι ηµεροµηνίες στις οποίες πραγµατοποιείται η ενηµέρωση
του Σχεδίου , και οι υπάλληλοι που θεωρούνται Υπεύθυνοι για κάθε τµήµα του.
Ακολούθως συµπληρώνονται οι αναθεωρήσεις του σχεδίου µε χρονολογική
σειρά.
Υπεύθυνη ενηµέρωσης Σχεδίου: Μαρία Λυρατζή
Η επόµενη ενηµέρωση θα πραγµατοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2009

Οι αρµοδιότητες ενηµέρωσης έχουν ανατεθεί:
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ :
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Ενηµέρωση καταλόγου µε τα ονόµατα
του προσωπικού της βιβλιοθήκης
M.Λυρατζή
Ενηµέρωση καταλόγου µε τα ονόµατα
των υπαλλήλων που συγκροτούν τις
οµάδες προετοιµασίας-πρόληψης και
αντίδρασης-αποκατάστασης :
Μ. Λυρατζή
Ενηµέρωση σε θέµατα πρόληψης
Μ.Λυρατζή
Ενηµέρωση στις διαδικασίες κατά το
άνοιγµα και
κλείσιµο της βιβλιοθήκης:
Γ.Μουχρίτσας
Πληροφορίες για υπηρεσίες
Ενηµέρωση στις κατόψεις της βιβλιοθήκης
Μαρίνα Παπαγεωργίου
Πληροφορίες για τεχνολογικής
φύσεως θέµατα:
Ε. Ρογάρη
Ενηµέρωση καταλόγων µε Προτεραιότητες
16

∆ιάσωσης αντικειµένων :
Ενηµέρωση στις διαδικασίες
εκκένωσης κτιρίου:
Έλεγχος στα απαραίτητα υλικά και
εξοπλισµό που απαιτούνται σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Ενηµέρωση καταλόγου µε τα στοιχεία
Υπηρεσιών /φορέων /καταστηµάτων
Προµήθειας υλικών έκτακτης ανάγκης
Ενηµέρωση καταλόγου µε τα ονόµατα
εθελοντών:
Ενηµέρωση για αλλαγές σε χώρους που θα
µεταφερθούν τα αντικείµενα µετά από
καταστροφικό γεγονός
∆ιαθεσιµότητα οικονοµικών
πόρων :
Θεωρητική εκπαίδευση
προσωπικού/εκπαίδευση σε θέµατα
αποκατάστασης :
Εκπαίδευση προσωπικού σε θέµατα
πρακτικής φύσεως

Μ. Λυρατζή
Μ.Λυρατζή

Μ. Λυρατζή

Μ.Λυρατζή
Κ. Χατζηστεφάνου

Μ. Λυρατζή
Ν. Σερδάρης

Μ.Λυρατζή
Πυροσβεστική Υπηρεσία

Ακολούθως ενηµερώνεται και ο παρακάτω πίνακας.

α/α Αναθεώρησης

Τµήµατα που
επηρεάστηκαν

…

Ηµεροµηνία
έγκρισης
αναθεώρησης
…

Παρατηρήσεις

…

1.5. ∆ιάθεση Σ.Ε.Α. ,
Αφορά στα σηµεία που βρίσκεται το Σ.Ε.Α., καθώς και στους υπαλλήλους που το
έχουν :
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΤΕΘΕΙ ΤΟ Σ.Ε.Α
1.5.1. Σηµεία στα οποία βρίσκεται
Σηµείο Α: ….
Σηµείο Β: ….
Βιβλιοθήκη:
Σηµείο Γ: …
Σηµείο ∆: ………
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1.5.2.Άτοµα που εµπλέκονται µε τη λειτουργία της βιβλιοθήκης του Π.Ι και στα
οποία έχει διατεθεί αντίγραφο του Σ.Ε.Α. :
1…
2…
1..6 . Έναρξη ισχύος
Εφόσον το Σχέδιο κατατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και εγκριθεί πρέπει
να αναφερθεί η έναρξη ισχύος του.
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2. ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (Σ.Π.Π)
2.1.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
2.1.1.Προσδιορισµός ενδεχόµενων κινδύνων .
Οι κίνδυνοι που απειλούν µουσεία και βιβλιοθήκες µε µερικές ή ολικές
καταστροφές παρατίθενται στον κατάλογο 1.

Κατάλογος 1
Α.Φυσικές καταστροφές :
A1. Σεισµοί
Α2. Πυρκαγιές5/Φωτιές

A3. Πληµµύρες
Από καταιγίδες , σεισµούς και άλλα φυσικά αίτια
Β. Κίνδυνοι ανεπαρκή λειτουργία κτηριακών εγκαταστάσεων και συστηµάτων
όπως
• ηλεκτροδοτικών,
• υδροδοτικών
• αποχετευτικών,
• κλιµατιστικών
Οι κίνδυνοι αυτοί µπορεί να οδηγήσουν σε Φωτιές και Πληµµύρες.
Γ. Κίνδυνοι από ανθρώπινο παράγοντα6 όπως
1. Ατυχήµατα/αµέλεια : Προέρχονται από παράβλεψη εφαρµογής
προληπτικών ενεργειών(π.χ. ξεχασµένες εστίες φωτιάς, αναµµένα τσιγάρα,
ανάφλεξη σκουπιδιών που δεν αποµακρύνθηκαν , µε αποτελέσµατα που οδηγούν
σε φωτιές, πληµµύρες, ατυχήµατα ανθρώπων, κ.λ.π
2.Κακοί χειρισµοί σε βιβλία, περιοδικά, cd κλπ.
3.Παράνοµες ενέργειες όπως :
• Βανδαλισµοί, κλοπές ,
• τροµοκρατική επίθεση / απειλή για τοποθέτηση βόµβας,
• ένοπλη ληστεία,
• εµπρησµός,
• επίθεση σε περιπτώσεις κοινωνικών αναταραχών
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2.1.2. Ιστορική Ανασκόπηση Καταστροφών στο ίδρυµα της βιβλιοθήκης του
Π.Ι.7
Η κ. Λυρατζή Μαρία, µε την συνεργασία των κ. Ελένης Ρογάρη και Καίτης
Χατζηστεφάνου , κατέγραψε τον πίνακα που αφορά σε προηγούµενες
καταστροφές .
Έντυπο 1
Τύπος
καταστροφής

Πληµµύρα

Φωτιά µικρής
εκτάσεως

Κλοπή

Απειλή για
τοποθέτηση
βόµβας

Προκληθείσες
ζηµιές
καταστράφηκαν
ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις
υπογείου-ταβάνιξύλινο πάτωµα
Πάνω από 100
βιβλία βράχηκαν
και ανέπτυξαν
µούχλα/ βράχηκαν
έπιπλα / έπεσαν
σοβάδες
Μια καµένη
βιβλιοθήκη /50
βιβλία
αποτεφρώθηκαν,
καταστράφηκαν
ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις.
Κάηκε µέρος των
βιβλιοθηκών και
επίπλων/µέρος
του ξύλινου
πατώµατος και
της σκάλας που
οδηγούσε στον
πρώτο όροφο
Εκλάπησαν 5
σπάνια βιβλία

αίτια

Ισχυρή καταιγίδα

Ηµεροµηνία
γεγονότος/∆ιάρκεια

Μερικές
ώρες/11/12/2004

Βραχυκύκλωµα
από φθαρµένη
ηλεκτρική
εγκατάσταση

5/6/2006

Τα σπάνια βιβλία
δεν έφεραν
µαγνητική ταινία.
Ως εκ τούτου δεν
υπήρχε
ενεργοποίηση του
µηχανήµατος
ελέγχου. Ο
κλέφτης
βρισκόταν σε
σηµείο της
βιβλιοθήκης που

6/7/2007
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δεν ήταν ορατό
από το
προσωπικό.

Βάση των στοιχείων του παραπάνω εντύπου 1 πραγµατοποιήθηκε η Ανάλυση
Κινδύνων:
2.1.3. Ανάλυση Κινδύνων8 (Risk Analysis) . Το στάδιο αυτό, αφορά σε
κινδύνους που απειλούν τη συλλογή και σε τι βαθµό.
Ορισµός : «Ανάλυση κινδύνου είναι η διεργασία που περιλαµβάνει τη µελέτη των
χαρακτηριστικών του καταστροφικού φαινοµένου , τη µελέτη των
χαρακτηριστικών της περιοχής που είναι πιθανό να πληγεί , τον προσδιορισµό και
την εκτίµηση της τρωτότητας του πληθυσµού , του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος της περιοχής και τον συνδυασµό όλων των παραπάνω για την
διαµόρφωση εκτίµησης των συνολικών επιπτώσεων που µπορεί να έχει το
καταστροφικό φαινόµενο και την ανάπτυξη σχετικών σεναρίων. Η ανάλυση
κινδύνου αποσκοπεί στην επιστηµονική στοιχειοθέτηση της ανάγκης για
σχεδιασµό και είναι απαραίτητη για τον καθορισµό προτεραιοτήτων».
Ο όρος Risk Analysis9ή Risk assessment καλύπτει µια περιοχή που τα
τελευταία χρόνια απολαµβάνει µεγάλης προσοχής προκειµένου οι βασικές αρχές
του να εφαρµοστούν στην διοίκηση µουσείων(museum management) και στην
προετοιµασία για περιπτώσεις που προκύπτουν καταστροφικά γεγονότα.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εκτίµησης των κινδύνων στη διεθνή
βιβλιογραφία10,11,12 :Θα παραθέσουµε
Α. Των ICCROM-UNESCO ICOMOS WHC που είναι:
Μηδαµινή ,Χαµηλή, Μεσαία, Υψηλή, Καταστροφική και
Β.Του Commonwealth Department of Communications, Information
Technology and the Arts13, που είναι :
Υψηλή(High), Μεσαία( Medium) , Χαµηλή(Low).
Στο σχέδιο της βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου , ακολουθήσαµε
τον δεύτερο τρόπο αξιολόγησης.
Κάθε ίδρυµα, ωστόσο14, µπορεί µε τη βοήθεια εξειδικευµένου επιστήµονα σε
θέµατα ∆ιοίκησης και αξιολόγησης , να καθορίσει τον τρόπο εκτίµησης των
κινδύνων που το απειλούν.
Σύµφωνα µε το Commonwealth Department of Communications, Information
Technology and the Arts ή κ. Λυρατζή συµπλήρωσε το έντυπο 2 που αφορά στη
βιβλιοθήκη του Π.Ι.
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Έντυπο 2:Ανάλυση Κινδύνων για την βιβλιοθήκη του Π.Ι
Κίνδυνος

Πιθανότητα
εµφάνισης
υψηλήχαµηλή (51)

Συνέπειες Συνολικό Κατηγορία
υψηλήνούµερο κινδύνου
χαµηλή
Υψηλή 10-8
Μεσαία 7-4
(5-1)
Μικρή3-1

Σεισµός

5

4

9

Υψηλή

Φωτιά

4

4

8

Υψηλή

4

7

Μεσαία

Πληµµύρα από
προβληµατικές
εγκαταστάσεις
αποχέτευσης
4

5

9

υψηλή

Βανδαλισµοί

1

4

5

Μεσαία

Κλοπές

1

4

5

Μεσαία

4

6

Μεσαία

2
1

3

Μικρή
Μικρή

Πληµµύρα από
Προβληµατικές 3
ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις

Απειλή
για 2
τοποθέτηση
βόµβας
εµπρησµός,
….

ένοπλη ληστεία
επίθεση σε
περιπτώσεις
κοινωνικών
αναταραχών

1
1
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2.1.4.Πίνακας µε τις αρµοδιότητες των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης του Π.Ι στη
φάση της προετοιµασίας.
Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν µε επιτυχία οι φάσεις προετοιµασίας και
πρόληψης , µέγιστης σηµασίας ζήτηµα είναι η επιλογή των ατόµων τα οποία
θα αποτελούν την οµάδα προετοιµασίας –πρόληψης καθώς και η επιλογή των
συντονιστών που έχουν τον έλεγχο της διαχείρισης των ενεργειών αυτών. Ο
αριθµός των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης του Π.Ι είναι µικρός κι έτσι όλα τα
άτοµα συµµετέχουν µε επιµέρους , φυσικά, αρµοδιότητες, τόσο στην οµάδα
προετοιµασίας –πρόληψης, όσο και στην οµάδα αντίδρασης-αποκατάστασης.
Πίνακας 1
Συντονιστές
ΠροετοιµασίαςΠρόληψης
Μ. Λυρατζή

Οµάδα Προετοιµασίας
1.Μ.Λυρατζή
2.Μ. Παπαγεωργίου
3. Ε.Ρογάρη

Καθήκοντα

Προσδιορισµός κινδύνων που απειλούν
τη βιβλιοθήκη/ιστορική ανασκόπηση
καταστροφών/ ανάλυση κινδύνων/
προετοιµασία υποστηρικτικού υλικού/
ανάθεση καθηκόντων στα µέλη της
οµάδας
1.Πραγµατοποίηση ελέγχων στις
εγκαταστάσεις µέσα και έξω από το
κτήριο προκειµένου να συµπληρωθούν
τα έντυπα που αφορούν σε
ενδεχοµένους κινδύνους
2.Προτείνουν ενέργειες για την
ελαχιστοποίηση της πιθανότητας
εµφάνισής τους.
3.Πραγµατοποίηση προληπτικών
ενεργειών που έχουν συµφωνηθεί και
καταγραφεί σε έντυπα του Σ.Ε.Α σε
καθηµερινή, εβδοµαδιαία και σε βάθος
χρόνου βάση .
4.Πραγµατοποίηση ενεργειών σε
περίπτωση που ξεσπάσει καταστροφή
και , ενεργειών αποκατάστασης.
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2.1.5. Πραγµατοποίηση συµφωνιών µε άλλα ιδρύµατα:
Ο Πρόεδρος του Π.Ι., και υπεύθυνος της βιβλιοθήκης κ. Σ. Γκλαβάς
επικοινώνησε µε τις αρµόδιες αρχές των ιδρυµάτων
Α….
Β…
Γ…
Και συµφωνήθηκαν:
• H διάθεση χώρων για την αποστολή πληγέντων αντικειµένων στα
παραπάνω ιδρύµατα, εφόσον αποφασιστεί κάτι τέτοιο, µετά την εκτίµηση
της καταστροφής .
• Η διάθεση συντηρητών για τις εργασίες αποκατάστασης

Ίδρυµα
Α
Β
Γ

∆ιεύθυνση
….
…..
….

τηλέφωνα
….
…
….

2.1.6. Καθορισµός αρµοδιοτήτων φορέων σε περίπτωση που ξεσπάσει
καταστροφικό γεγονός
Σύµφωνα µε την Γ.Γ.Π.Π. και το «Εγχειρίδιο σύνταξης και Εναρµόνισης Ειδικών
Σχεδίων ανά καταστροφή σε επίπεδο Υπουργείου ή άλλου Φορέα»:
Για την Bιβλιοθήκη του Παιδαγωγικό Ινστιτούτου αποφασίζεται, κατόπιν
συνεννοήσεως του Προέδρου του Π.Ι., και υπεύθυνου της βιβλιοθήκης κ.
Γκλαβά µε τις αρχές της Πυροσβεστικής και του Αστυνοµικού τµήµατος της Αγ.
Παρασκευής , στο στάδιο καταστολής της καταστροφής υπεύθυνοι θα
θεωρούνται οι Αρχηγοί του Πυροσβεστικού σώµατος και της Αστυνοµίας.
Προκειµένου να ενεργοποιηθεί το Σ.Α. πρέπει να δοθεί άδεια του Αρχηγού του
Πυροσβεστικού σώµατος , οπότε ο Συντονιστής και η Οµάδα Αντίδρασης –
Αποκατάστασης θα εισέλθουν στο χώρο της βιβλιοθήκης προκειµένου να
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πραγµατοποιηθεί εκτίµηση, καταγραφή, φωτογράφιση , βιντεοσκόπηση των
καταστροφών σε συλλογές και κτήριο . Ακολούθως θα πραγµατοποιηθούν οι
προβλεπόµενες από το Σ.Α. ενέργειες, προκειµένου να σταθεροποιηθεί το
περιβάλλον και να διασωθούν οι συλλογές είτε στο χώρο του πληγέντος
ιδρύµατος αν εκτιµηθεί πως η κατάσταση στην οποία βρίσκεται επιτρέπει την
πραγµατοποίηση τέτοιων ενεργειών είτε σε εξειδικευµένα εργαστήρια
συντήρησης ιδρυµάτων , µε τα οποία έχει προηγηθεί συνεννόηση στο στάδιο της
προετοιµασίας. Σε τέτοια περίπτωση θα πραγµατοποιηθούν οι ενέργειες που
έχουν προβλεφθεί στο Σ.Α. για συσκευασία και µεταφορά των πληγέντων
αντικειµένων της συλλογής .
Ακολούθως λαµβάνονται προληπτικά µέτρα για κινδύνους υψηλής , αρχικά, και
έπειτα µεσαίας επικινδυνότητας.
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2.2. ΠΡΟΛΗΨΗ
2.2.1. Σεισµοί
Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες µε υψηλότατη σεισµικότητα και αυτό πρέπει να
λαµβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη σε θέµατα που αφορούν την ασφάλεια
ιδρυµάτων, όπως Βιβλιοθηκών και Μουσείων , αλλά και µνηµείων ή
αντικειµένων που βρίσκονται σε υπαίθριους χώρους.
Ο σύγχρονος άνθρωπος υφίσταται τις επιπτώσεις των σεισµών , κυρίως µέσω
των προϊόντων της δραστηριότητας του , δηλαδή των κτηρίων και άλλων
τεχνικών έργων. Για να µας παρέχει το δοµηµένο περιβάλλον ασφάλεια σε σχέση
µε το σεισµό, τίποτα δεν είναι πιο αποτελεσµατικό από την κατασκευή
αντισεισµικών κατασκευών.
Οι σεισµοί είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν τόσο άµεσες , όσο και έµµεσες
καταστροφές σε κτήρια και συλλογές και σε αντίθεση µε άλλου είδους κινδύνους
όπως φωτιές-πληµµύρες, δεν µπορούν να προβλεφθούν. Επίσης είναι πολύ
σύντοµοι σε διάρκεια. Αυτές οι διαφορές δείχνουν πόσο σηµαντική καθίσταται η
στρατηγική αποφυγής όχι του φαινόµενου αλλά των αποτελεσµάτων αυτού τόσο
των άµεσων, όσο και των έµµεσων(φωτιά-πληµµύρα κλπ).
Αίτια πρόκλησης ζηµιών
• Παλαιότητα κτηρίου
• Κατασκευαστικές ατέλειες.
• Ανεπαρκείς συνδέσεις βιβλιοθηκών σε φέροντα στοιχεία του κτηρίου.
• Aνεπαρκής ασφάλιση των συλλογών στα ράφια.
• Πιθανή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης , οργανισµών κοινής ωφελείας όπως ∆ΕΗ , ΕΥ∆ΑΠ, ΟΤΕ,
αλλά και κινητής τηλεφωνίας.

Ζηµιές που µπορεί να προκληθούν στη βιβλιοθήκη του Π.Ι είναι :
Πιθανή15 κατάρρευση κτηρίου, πτώση τοίχων, σοβάδων, , σπάσιµο τζαµιών,
ανατροπές επίπλων, βιβλιοθηκών, ή άλλων αντικειµένων, µε αποτέλεσµα τη
πρόκληση ατυχηµάτων σε ανθρώπους και συλλογές.
Πρόκληση φωτιάς, πληµµύρας εξαιτίας ζηµιών σε ηλεκτροδοτικά-υδροδοτικά
συστήµατα. Αποδυνάµωση της σταθερότητας και αντοχής του κτηρίου σε
µελλοντικούς σεισµούς. Ζηµιές ή ακόµα και καταστροφές σε εξοπλισµό του
κτηρίου: τηλεφωνικές γραµµές, εξοπλισµό ενδοεπικοινωνίας, HVAC
συστηµάτων . Οι σεισµοί µπορεί ακόµα να οδηγήσουν σε εκρήξεις από φιάλες
υγραερίου, εύφλεκτων υλικών κλπ
Προληπτικές ενέργειες :
Η κ.Λυρατζή µε τη βοήθεια των κ. Ε. Ρογάρη και Κ. Χατζηστεφάνου
συνέταξε τον κάτωθι πίνακα για προληπτικές ενέργειες αποφυγής ατυχηµάτων
και µερικών ή ολικών καταστροφών σε συλλογές και κτήριο σε περίπτωση
σεισµών.
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Πίνακας 2
Προτάσεις πρόληψης που απαιτούν χρόνο
για την υλοποίηση τους
Επειδή το κτήριο είναι παλιό προτείνεται
στον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης κo Γκλαβά:

Η κατάθεση αιτήσεως για την
πραγµατοποίηση µελετών από τον ΟΑΣΠΤΟΕ ώστε να εισηγηθεί λύσεις για
τροποποιήσεις σε διάφορα µέρη του
προκειµένου να γίνει ανθεκτικότερο.
Η συνεργασία µε σεισµολογικά κέντρα για
επιπλέον πληροφορίες-σεισµολογικές µελέτες
που αφορούν και την ευρύτερη περιοχή:
δίκτυα νερού-ηλεκτρικού κλπ
Η εκπόνηση µελετών-προτάσεων –
διορθώσεων16 από οµάδες αρχιτεκτόνων ,
µηχανικών, ιστορικών.
Η στήριξη των βιβλιοθηκών σε φέροντα
στοιχεία του κτηρίου ώστε να αποφευχθούν
φαινόµενα όπως ταλαντώσεις ή µετακινήσεις
µε άγνωστα αποτελέσµατα για επισκέπτες και
προσωπικό , σε περίπτωση σεισµού.
Η συνεργασία µε µηχανικό, ειδικό σε θέµατα
αντισεισµικής προστασίας για εκπόνηση
µελετών µε αντισεισµικούς συντελεστές.
Προτείνεται και συνεργασία µε το
ΙΤΣΑΚ(Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και
Αντισεισµικών Κατασκευών) το οποίο17
παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες προς τους
∆ήµους και τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε άλλους
κοινωνικούς φορείς µε τη µορφή τεχνικών
γνωµοδοτήσεων και πραγµατογνωµοσυνών σε
θέµατα ευρύτερου τεχνικού γνωστικού
αντικειµένου.
Η χρήση εµποδίων γύρω από τα
αντικείµενα(βιβλία) για αποφυγή πτώσεων.
Η αντικατάσταση γυάλινων επιφανειών
(κορνίζες-προθήκες, ) µε υλικά όπως
Plexiglas κ.α

Η προστασία των τζαµιών µε φιλµ που
συγκρατεί τα γυάλινα θραύσµατα, σε
27

Κόστος/χρόνος υλοποίησης

περίπτωση που αυτά σπάσουν µε τη σεισµική
∆όνηση.
Η εκπαίδευση του προσωπικού , ώστε κατά
την διάρκεια σεισµού να γίνει άµεση
εκκένωση του κτηρίου από
τους επισκέπτες µε ασφάλεια.
Η προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος
ενδοεπικοινωνίας(µέτρο που προτείνεται και
στις περιπτώσεις φωτιάς και πληµµύρας)το
οποίο τίθεται σε λειτουργία προκειµένου να
παρασχεθούν σύντοµες οδηγίες προστασίας
των επισκεπτών και εκκένωσης του
κτηρίου.
Η τοποθέτηση : κιβωτίου µε υλικά
πρώτων βοηθειών, φακών, επιπλέον
µπαταριών , εµφιαλωµένου νερού σε
συγκεκριµένο τµήµα της βιβλιοθήκης.
Η φύλαξη των πιο ευαίσθητων βιβλίων της
ιστορικής συλλογής και των περιοδικών που
δεν είναι δεµένα σε κουτιά ή καλύµµατα.
Η µεταφορά και τοποθέτηση βαρέων βιβλίων
σε χαµηλότερα ράφια.

2.2.2.Φωτιά
Η φωτιά µπορεί να καταστρέψει µια συλλογή σε µερικά λεπτά. Κι ενώ τα
κλεµµένα µπορεί να αντικατασταθούν και τα κατεστραµµένα να
σταθεροποιηθούν , τα καµένα αντικείµενα ή ακόµα κι αυτά που εξετέθησαν σε
καπνούς και θερµότητα , µπορεί να καταστραφούν ολοσχερώς.
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Αίτια Φωτιάς γενικά
Εµπρησµός18
Κοινωνικές αναταραχές
Τοποθέτηση βόµβας
Βιοµηχανικά ατυχήµατα
Εχθροπραξίες πολέµου
Φυσικές καταστροφές(σεισµοί)
Εκρήξεις
Aτυχήµατα από ανεπαρκή έλεγχο σε καθηµερινή βάση π.χ., εστίες φωτιάς,
αναµµένα τσιγάρα
Ανάφλεξη σκουπιδιών που δεν αποµακρύνθηκαν,
Προβληµατικές ηλεκτρικές, υδροδοτικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις.
Ζηµιές που µπορεί να προκληθούν στην βιβλιοθήκη του Π.Ι.
Ευθραυστότητα19, ξεθώριασµα ή ακόµα και ολοκληρωτική
απώλεια(απανθράκωση) στα περισσότερα οργανικά υλικά (βιβλίαχάρτινα αντικείµενα-ξύλινα αντικείµενα).
O καπνός που επικάθεται στα αντικείµενα και η θερµότητα που
ελευθερώνεται µε τη καύση , προκαλούν επιτάχυνση γήρανσης,
κυρίως σε οργανικά υλικά.
Πρόκληση φθορών κάθε είδους από τα υλικά κατάσβεσης.
Ανάπτυξη βιολογικών παραγόντων φθοράς από τα υλικά κατάσβεσης.
Παραγωγή20 αερίων διαβρωτικών για τα αντικείµενα(HCL, HCN, CO2,CO)21
HCL: Υδροχλώριο
HCN: Υδροκυάνιο
CO2:∆ιοξείδιο του Άνθρακα
CO:Μονοξείδιο του Άνθρακα

Προληπτικές ενέργειες
Η κ. Λυρατζή σε συνεργασία µε τις κ. Ε. Ρογάρη και κ. Κ. Χατζηστεφάνου
συνέταξε τον κάτωθι πίνακα για προληπτικές ενέργειες αποφυγής εµφάνισης
φωτιάς κινδύνων σε βάθος χρόνου από την βιβλιοθήκη του Π.Ι.
Πίνακας 3
Προτάσεις πρόληψης που
απαιτούν χρόνο για την
υλοποίηση τους
Εγκατάσταση22 συναγερµού
φωτιάς ,ανιχνευτών καπνού και
φωτιάς, πυροσβεστήρων
κατάλληλων για βιβλία και

κόστος
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Χρόνος υλοποίησης

περιοδικά
Εγκατάσταση γεννήτριας για
παροχή ρεύµατος σε περίπτωση
διακοπής του από την ∆ΕΗ.
Εγκατάσταση ενδοεπικοινωνίας
µε αυτονοµία –ενεργοποίηση
ψηφιακού δίσκου µε οδηγίες προς
τους επισκέπτες και εντολές προς
τους εργαζόµενους τους
επισκέπτες , σε περίπτωση
καταστροφικού
συµβάντος(φωτιάς-πληµµύρας
σεισµού)
Εγκατάσταση αυτόνοµου
φωτισµού ασφαλείας µε ηχητικό
και φωτεινό σήµα ένδειξης
κινδύνου στους διαδρόµους που
οδηγούν στις εξόδους.
Αντικατάσταση λαµπτήρων
φθορίου
Τοποθέτηση πινακίδων µε φώτα
ασφαλείας σε καίρια σηµεία του
κτηρίου και φωτεινά βέλη που να
δείχνουν τις εξόδους.
Στήριξη ασταθών επίπλων σε
φέρουσες κατασκευές .
Εκπαίδευση όλου του
προσωπικού της βιβλιοθήκης στη
χρήση πυροσβεστήρων,
τουλάχιστον δυο φορές τον χρόνο .
Συγκρότηση οδηγιών προς τους
επισκέπτες και ανάρτηση σε
διάφορα σηµεία της βιβλιοθήκης
για περιπτώσεις φωτιάς

Προκειµένου να αποφευχθούν µερικές ή ολικές καταστροφές στο ίδρυµα από
όλους τους πιθανούς κινδύνους που µπορεί να εµφανιστούν , πρέπει να
πραγµατοποιούνται έλεγχοι
• Καθηµερινά µε το άνοιγµα του ιδρύµατος
• Καθηµερινά µε το κλείσιµο του ιδρύµατος
• Μια φορά την εβδοµάδα
• Μια φορά το τρίµηνο
• Μια φορά το εξάµηνο
• Μια φορά το χρόνο
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Οι έλεγχοι αφορούν όλους τους πιθανούς κινδύνους(φωτιές-πληµµύρες,
βανδαλισµούς κ.λ.π) που απειλούν τη βιβλιοθήκη του Π.Ι. .Για τους λόγους
αυτούς έχουν συνταχθεί κατάλογοι ελέγχου που δίδονται στην παράγραφο 2.2.5.

2.2.3 Πληµµύρα
Μια πιθανή πληµµύρα µπορεί να προκαλέσει τόσο άµεσες, όσο και έµµεσες
καταστροφές.
Αίτια πληµµύρας:
• ισχυρές καταιγίδες
• ισχυρές χιονοπτώσεις
• σεισµοί
• πυρκαγιές ως παρελκόµενο αποτέλεσµα
• διαρροές νερού-υγρών στοιχείων που προέρχονται από:
προβληµατικές εγκαταστάσεις εντός και εκτός κτηρίου,
κουζίνες και µπάνια που βρίσκονται κοντά σε συλλογές ή από πάνω τους
σωλήνες που διατρέχουν το ταβάνι και περνούν πάνω από συλλογές,
έλλειψη συστήµατος συναγερµού για πληµµύρες
Ζηµιές που µπορεί να προκαλέσει µια πιθανή πληµµύρα σε κτήριο και συλλογές:
•

Απώλειες ανθρώπινων ζωών

•

Καταρρεύσεις ή µετακινήσεις κτηρίων23 από εισχωρήσεις νερού στα
θεµέλια. Επιπλέον καταστροφές σε εγκαταστάσεις και εξοπλισµούς.

•

Απώλειες συλλογών

•

Το νερό µπορεί να παρασύρει µπάζα, λύµατα κ.α τα οποία προκαλούν
επιπρόσθετες καταστροφές σε ευαίσθητα στο νερό υλικά όπως τα
οργανικά:

Έργα τέχνης24 σε χαρτί, βιβλία , χάρτες, αντικείµενα από ξύλο στα οποία
µπορεί να προκληθούν ευθραυστότητα , ξεθώριασµα, ξέβαµµα βαφών ή
ακόµα και ολοκληρωτική καταστροφή, απώλεια ψηφιακών αποθηκευµένων
καταγραφών του ιδρύµατος, καταστροφές ή απώλεια ηλεκτρονικού
εξοπλισµού
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•

Απώλεια /καταστροφές σε ανόργανα υλικά όπως:

µεταλλικά αντικείµενα από χαλκό, σίδηρο, ορείχαλκο, µπρούτζο στα οποία
προκαλείται διάβρωση .

Προληπτικές ενέργειες:
Η κ. Λυρατζή σε συνεργασία µε τις κ. Ε.Ρογάρη και Κ. Χατζηστεφάνου
συνέταξε τον κάτωθι πίνακα:

Πίνακας 4
Προληπτικές ενέργειες αποφυγής εµφάνισης πληµµύρας σε βάθος χρόνου:

Προτάσεις πρόληψης που
Κόστος
απαιτούν χρόνο για την
υλοποίηση τους
Ο υπόγειος χώρος έχει αντλίες
αποστράγγισης που ωστόσο δεν
λειτούργησαν σε περιστατικό
της 6/2009. Προτείνεται η
Εγκατάσταση αντλίας µε
σύστηµα συναγερµού που
τίθεται σε λειτουργία όταν το
ύψος του νερού φθάσει τα 40
Αφορά τη διαχείριση
εκατοστά.
του κτηρίου
Επιδιορθώσεις σε µη καλά
µονωµένες οροφές, τοίχους,
παράθυρα, πόρτες του υπόγειου
χώρου
Αποκατάσταση προβληµάτων σε
εγκαταστάσεις υδροδότησηςαποχέτευσης µέσα και έξω από
το κτήριο.
Οι συλλογές του υπογείου
πρέπει να τοποθετηθούν µακριά
από σωλήνες αποχέτευσης που
διατρέχουν µέρος των τοίχων
του . Πολλά ράφια , επίσης,
βρίσκονται λίγα εκατοστά από
το έδαφος. Τα βιβλία που
βρίσκονται σε αυτά πρέπει να
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Χρόνος υλοποίησης

αποµακρυνθούν.
Μελέτη των επιδράσεων νερούβροχών και καταιγίδων στη
σχετική υγρασία της περιοχής
και καταγραφές των τιµών.
Μελέτες για τις επιδράσεις
πληµµύρας σε θεµέλια ,δοµικά
στοιχεία του κτηρίου

2.2.3.1. Καταιγίδα που εγκυµονεί πιθανή πληµµύρα:
Οι καταιγίδες είναι ένα κοινό συµβάν το οποίο ,ωστόσο, µπορεί να επιφέρει
µεγάλες καταστροφές λόγω της έντονης βροχόπτωσης, των ισχυρών ανέµων ,
των αστραπών και κεραυνών . Οι κεραυνοί µπορεί να επιφέρουν φωτιές, να
κοστίσουν ζωές και να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήµατα.
Προληπτικές ενέργειες για παρελκόµενα αποτελέσµατα ισχυρών καταιγίδων
Προτείνουµε και πάλι την φύλαξη , σε ασφαλές µέρος της βιβλιοθήκης ,
κιβωτίου µε βοηθητικό εξοπλισµό σε περίπτωση που το προσωπικό δεν
µπορεί να εγκαταλείψει το κτήριο.
Το κιβώτιο πρέπει να περιέχει: Υλικά πρώτων βοηθειών, Φακούς , µπαταρίες,
ραδιόφωνο που λειτουργεί µε µπαταρίες, κονσέρβες φαγητού και εµφιαλωµένο
νερό , φάρµακα . Πρέπει να πραγµατοποιούνται έλεγχοι κάθε έξι µήνες για
αντικατάσταση αυτών που έχουν λήξει. Το κιβώτιο , βρίσκεται στον 1Ο όροφο .
•

Όταν παραστεί ανάγκη οι υπάλληλοι που βρίσκονται στο κτίριο
διακόπτουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού.
• Προβλήµατα σε αποχετευτικά συστήµατα µπορεί να προέλθουν από
έντονη καταιγίδα µε αποτέλεσµα να γίνει πληµµύρα , ή να σπάσουν
σωλήνες αποχέτευσης οδηγώντας σε καταστροφές των αντικειµένων της
βιβλιοθήκης, αλλά και πιθανόν στις υποδοµές του ίδιου του κτηρίου. Για
τους λόγους αυτούς λαµβάνουµε
Προληπτικά µέτρα:
• ∆εν ρίχνουµε τίποτα στερεό σε σωλήνες που οδηγούν σε αποχετευτικούς
αγωγούς διότι υπάρχει κίνδυνος να φράξουν και να προκληθεί
υπερχείλιση και πληµµύρα.
• Προτείνεται η εγκατάσταση αντλίας αποστράγγισης µε συναγερµό όπως
έχει ήδη προταθεί στον πίνακα 4 , βαλβίδας ελέγχου και εκβάλλουσας
αντλίας , στο χώρο του υπογείου, που κινδυνεύει περισσότερο από πιθανές
πληµµύρες.
•
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2.2.4.Ανθρώπινος παράγοντας
Θα µελετήσουµε τη περίπτωση κινδύνων που προέρχονται από τον άνθρωπο
και είναι πιθανό να συµβούν στη βιβλιοθήκη λόγω των συνθηκών που
επικρατούν στο κτήριο ή στις διαδικασίες που µπορεί να επιτρέψουν
περιστατικά όπως :

Βανδαλισµούς-κλοπές
Βλάβες από υπηρεσίες κοινής ωφέλειας(∆ΕΗ-ΕΥ∆ΑΠ) ή
προβληµατικές ηλεκτρικές –υδροδοτικές-αποχετευτικές
εγκαταστάσεις
Απειλή για τοποθέτηση βόµβας
Εµπρησµό

Ένοπλη ληστεία
Επίθεση σε περιπτώσεις κοινωνικών αναταραχών

2.2.4.1. Βανδαλισµοί-Κλοπές
Αίτια εµφάνισης: Ανεπαρκή συστήµατα θωράκισης του κτηρίου και της
συλλογής έναντι κλοπών και βανδαλισµών.
Ζηµιές που πιθανόν25να προκληθούν σe συλλογές και κτήριο:
Σχισίµατα/απώλειες σελίδων , λερώµατα , απώλειες βιβλίων.
Προληπτικές ενέργειες26 :
•

Χρήση συστηµάτων συναγερµού-ασφαλείας στο κτήριο και σε κάθε
αντικείµενο των συλλογών.

Η κ. Λυρατζή σε συνεργασία µε τις κ. Ρογάρη και Χατζηστεφάνου συνέταξε
τον κάτωθι πίνακα για προληπτικές ενέργειες προκειµένου να αποφευχθούν
βανδαλισµοί και κλοπές

34

Πίνακας 5
Προτάσεις πρόληψης που απαιτούν
χρόνο για την υλοποίηση τους

Κόστος/ χρόνος υλοποίηση

1.Πρόσληψη υπαλλήλου για φύλαξη του
κτηρίου σε 24ωρη βάση.
2.Εγκατάσταση …. συστηµάτων
επιτήρησης σε εµφανή σηµεία που να
αποτρέπουν βανδαλισµούς-κλοπές
3.Έλεγχος ταυτοτήτων των επισκεπτών
πριν την είσοδό τους στο χώρο της
βιβλιοθήκης.
4.Έλεγχος προσωπικών αντικειµένων
πριν την είσοδο ( κλειδιά και άλλα
παρεµφερή αντικείµενα µπορεί να
αποτελέσουν όργανα βανδαλισµών) και
µετά την αποχώρηση των επισκεπτών
ή
Υποχρεωτική απόθεση προσωπικών
αντικειµένων στα ειδικά ντουλάπια
φύλαξης.
5.Εκπαίδευση υπαλλήλων για τον τρόπο
χρήσεως των τεκµηρίων.
6.Εκπαίδευση χρηστών για την σωστή
χρήση των τεκµηρίων.
7. Ανάρτηση Γενικών κανόνων
συµπεριφοράς σε εµφανή σηµεία της
βιβλιοθήκης, π.χ., κοντά στη
µπροστινή πόρτα ή στο γραφείο του
υπευθύνου.
Να υπάρχουν αντίγραφα αυτών
σε περίπτωση που το προσωπικό
αναγκαστεί να συζητήσει µε κάποιον
επισκέπτη για θέµατα συµπεριφοράς.
(Οι κανόνες λειτουργίας όντες
γραµµένοι ενισχύουν την επιβολή τους
στους επισκέπτες).
8.Η παρουσία δυο υπαλλήλων, ιδίως το
βράδυ27, κρίνεται απαραίτητη διότι
υπάρχει κίνδυνος επιθέσεως από
κακοποιά στοιχεία.
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Προτεινόµενες οδηγίες προς το κοινό( τοποθετούνται σε διάφορα σηµεία της
βιβλιοθήκης ,όπως στο γκισέ, στο µπροστινό µέρος της πόρτας.)

Ο∆ΗΓΙΕΣ
1.Καθε συµπεριφορά που ενοχλεί ή παρεµποδίζει τη λειτουργία της βιβλιοθήκης
δεν είναι επιτρεπτή. Αυτό περιλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε συµπεριφορές
του τύπου: πρόκληση θορύβων , λεκτικές ή φυσικές παρενοχλήσεις , άσκοπες
µετακινήσεις και συνάθροιση πολλών ατόµων .
2.Τα άτοµα που ενοχλούν θα πρέπει να εγκαταλείψουν την βιβλιοθήκη αµέσως,
αφού µετά από µια προειδοποίηση εξακολουθήσουν την ενοχλητική συµπεριφορά
τους.
3. Η χρήση αγενούς και χυδαίας διαλέκτου δεν γίνεται ανεκτή και ο επισκέπτης
πρέπει να αποχωρήσει άµεσα.
4. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης δεν υπακούσει στις παραινέσεις του
προσωπικού θα κληθεί η αστυνοµία
5. ∆εν επιτρέπονται τροφές και αναψυκτικά.
6. Απαγορεύεται το κάπνισµα .
7. Απαιτείται αξιοπρεπής ενδυµασία των επισκεπτών.
8..Οι γονείς θεωρούνται υπεύθυνοι της συµπεριφοράς των παιδιών που συνοδεύουν
στη βιβλιοθήκη.
9. Η βιβλιοθήκη δεν είναι υπεύθυνη για τα παιδιά που δεν συνοδεύονται.
10.Επιβάλλεται η σωστή µεταχείριση των αντικειµένων της βιβλιοθήκης και της
επίπλωσης της από τους επισκέπτες.
11. Κλοπές και Βανδαλισµοί, θεωρούνται ποινικά αδικήµατα και
αντιµετωπίζονται ανάλογα.
12. Όλα τα αντικείµενα µετά την χρήση τους επιστρέφονται και ελέγχονται στο
γραφείο υποδοχής.
13. Η βιβλιοθήκη δεν θεωρείται υπεύθυνη για απώλεια προσωπικών αντικειµένων.
14.Οι υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης έχουν το δικαίωµα επιθεώρησης όλων των
προσωπικών αντικειµένων των επισκεπτών.
15..Οποιος σκόπιµα αποµακρύνει οποιοδήποτε αντικείµενο της βιβλιοθήκης
χωρίς άδεια από το προσωπικό ή κρύψει αντικείµενο της βιβλιοθήκης στα
προσωπικά του αντικείµενα, µπορεί να παραπεµφθεί στην αστυνοµία.
16..Τα αντικείµενα της βιβλιοθήκης δανείζονται σύµφωνα µε το καταστατικό της.
Συνήθως , όταν η επιστροφή δεν πραγµατοποιείται στη συγκεκριµένη ηµεροµηνία ,
ο δανειζόµενος υποχρεούται στη καταβολή προστίµου που ορίζεται από το
υπάρχον καταστατικό ..
17.Ένα πρόσωπο µπορεί να κατηγορηθεί για βανδαλισµό εάν µε οποιοδήποτε
τρόπο προκαλέσει ηθεληµένα ζηµιές ή καταστροφές στα αντικείµενα της
βιβλιοθήκης.
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∆ιευκρινίσεις προς το κοινό

Aντικείµενα θεωρούνται: βιβλία, φωτογραφίες, ζωγραφικοί πίνακες, , χάρτες,
έγγραφα, εφηµερίδες, περιοδικά, χειρόγραφα, µικροφίλµ, δίσκοι ήχου,
µαγνητικά µέσα, ηλεκτρονικά δεδοµένα, οποιοδήποτε υλικό µε καταγραφή
δεδοµένων, και φυσικά οποιοδήποτε άλλο υλικό υπάρχει στην βιβλιοθήκη.
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2.2.4.2. Βλάβες από υπηρεσίες κοινής ωφέλειας(∆ΕΗ-ΕΥ∆ΑΠ) ή προβληµατικές
ηλεκτρικές, υδροδοτικές εγκαταστάσεις
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η παροχή πρώτων σωστικών είναι δύσκολη , εάν δεν
αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. Γι’ αυτό και κρίνεται
απαραίτητη η ύπαρξη βοηθητικών εγκαταστάσεων .

Αίτια πρόκλησης καταστροφών και ατυχηµάτων από διακοπές παροχής
ρεύµατος και νερού .
•

Ανεπάρκεια λειτουργίας συστηµάτων στους οργανισµούς κοινής
ωφελείας(∆ΕΗ-ΕΥ∆ΑΠ).
•

Πεπαλαιωµένες εγκαταστάσεις κτηρίου.

•

Ανεπαρκής έλεγχος –ανεπαρκής συντήρηση και αποκατάσταση
προβληµατικών εγκαταστάσεων.

•

Φωτιά

•

Πληµµύρα

•

Ανθρώπινο λάθος
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Ζηµιές που µπορεί να προκληθούν28:
•

Απειλή κατά της ανθρώπινης ασφαλείας και ζωής-ατυχήµατα, π.χ., κατά
την εκκένωση του κτηρίου, σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, όπου δεν
υπάρχει βοηθητικός φωτισµός ανεξάρτητος της ∆ΕΗ.

•

Κακοί χειρισµοί(σχισίµατα , γδαρσίµατα, απολεπίσεις κλπ) αντικειµένων
λόγω ελλιπούς φωτισµού σε περίπτωση ανεπαρκούς συστήµατος
ηλεκτροδότησης.

•

Τα συστήµατα ηλεκτροδότησης έχουν άµεση σχέση µε τη ρύθµιση
περιβαλλοντικών παραγόντων. Αν τυχαίνουν συχνά τέτοια προβλήµατα ,
το περιβάλλον είναι ασταθές και άρα ακατάλληλο για συλλογές, όπως
αυτές των οργανικών υλικών 29 , αλλά και άλλων που φυλάσσονται σε
ειδικές συνθήκες κατάψυξης οι οποίες ακυρώνονται σε περιπτώσεις
διακοπής ρεύµατος µε άµεσο κίνδυνο καταστροφής για τα φυλασσόµενα
σε τέτοιες συνθήκες υλικά.

•

Πρόκληση πυρκαγιάς από βραχυκύκλωµα που µπορεί να απειλήσει
ανθρώπινες ζωές, το κτήριο και τις συλλογές.

•

Πρόκληση πληµµύρας και απειλή κατά της ανθρώπινης ασφάλειας και
ζωής , καταστροφή συλλογών / κτηρίου.
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Προληπτικές ενέργειες
•

Έλεγχοι σε κάθε σύστηµα καθηµερινά( διακοπή παροχής ρεύµατος σε
εστίες που µπορεί να προκαλέσουν φωτιές).

•

Έλεγχοι σε εβδοµαδιαία και µηνιαία βάση για αντιµετώπιση
προβληµάτων που απαιτούν άµεση αποκατάσταση ( φραγµένες
αποχετεύσεις, κατεστραµµένα καλώδια κ.λ.π).

•

Έλεγχοι ηλεκτρικών συσκευών , εγκαταστάσεων φωτισµού, εστιών
φωτιάς , εξοπλισµού θέρµανσης-ψύξης.

•

Έλεγχοι σε όλο το κτήριο µέσα και έξω για προβληµατικές εγκαταστάσεις
και άµεση αποκατάσταση.

•

Αποµάκρυνση σκουπιδιών καθηµερινά.

•

Εγκατάσταση γεννήτριας από την οποία να αντλείται ενέργεια σε
περίπτωση διακοπής του ηλ.ρεύµατος για φωτισµό : χώρων, εξόδων
κινδύνου, HVAC συστηµάτων, και συστηµάτων ελέγχου
RH, Τ(RH =Σχετική Υγρασία και T= θερµοκρασία) διαφόρων
εγκαταστάσεων.

•

•

Εγκατάσταση συναγερµού σε ανελκυστήρες και τηλεφώνου επικοινωνίας.

•

Τοποθέτηση συστηµάτων φωτισµού µπαταρίας κοντά σε εξόδους
κινδύνου

•

Εκπαίδευση προσωπικού για περιπτώσεις που διακόπτεται το ρεύµανερό.

•

Εκπαίδευση των υπαλλήλων σε µετακινήσεις και διαχείριση συλλογών σε
περιπτώσεις διακοπής ρεύµατος.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος :
Ο κίνδυνος αυτός µπορεί να προέλθει από βλάβη σε εξωτερικές γραµµές από
ισχυρή καταιγίδα, σεισµό ή άλλα αίτια (ιδιαιτέρα το καλοκαίρι ).Η διακοπή
ρεύµατος µπορεί να επιφέρει αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες που
επικρατούν στο χώρο της βιβλιοθήκης και να θέσουν σε κίνδυνο τα βιβλία-
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περιοδικά τα οποία ως οργανικά υλικά θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητα σε
αλλαγές της σχ. υγρασίας και θερµοκρασίας.
Προτείνεται η αγορά γεννήτριας που τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία στη
περίπτωση διακοπής ρεύµατος.

2.2.4.3Κοινωνικές αναταραχές
Οι κοινωνικές αναταραχές µπορεί να βλάψουν το προσωπικό ενός ιδρύµατος , το
κτήριο και τις συλλογές που φιλοξενούνται σε αυτό. Οι εκδηλώσεις των
κοινωνικών αναταραχών ποικίλουν από ειρηνικές διαµαρτυρίες έως και
καταστροφικές.
Τα κτήρια ιδρυµάτων που είναι εγκατεστηµένα σε αστικές περιοχές είναι πιο
ευάλωτα-επίφοβα σε τέτοιες καταστάσεις λόγω του µεγάλου πληθυσµού.
Ανεξάρτητα από τις αιτίες εκδήλωσης τέτοιων φαινοµένων , γνωρίζοντας τον
τρόπο αντιµετώπισής τους , µειώνουµε το κίνδυνο ατυχηµάτων σε προσωπικό
και συλλογές. Για τους λόγους αυτούς λαµβάνονται προληπτικά µέτρα:
• Πρέπει να είµαστε ενηµερωµένοι για προγραµµατισµένες διαµαρτυρίες ή άλλες
κοινωνικές εκδηλώσεις αυτού του τύπου που µπορεί να λάβουν µέρος κοντά στο
κτήριο.
• Σιγουρευόµαστε ότι όλα τα µέλη του προσωπικού γνωρίζουν τους τρόπους
εκκένωσης του κτηρίου .
• Ένα κιβώτιο µε απαραίτητο εξοπλισµό πρέπει πάντα να βρίσκεται στο κτήριο
για την περίπτωση που δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί εκκένωση.(βρίσκεται
στον 1Ο όροφο της βιβλιοθήκης).

2.2.4.4.Τροµοκρατική ενέργεια
Μετά το Σεπτέµβρη του 2001 και την επίθεση στους δίδυµους πύργους της Ν.
Υόρκης ο κίνδυνος τροµοκρατικής επίθεσης πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από
τα ιδρύµατα σοβαρά.
Η τροµοκρατία συνήθως κατηγοριοποιείται σε δυο τύπους:
Την εγχώρια και την διεθνή .
Μέχρι σήµερα οι περισσότερες τροµοκρατικές ενέργειες αφορούν σε εκρήξεις
βοµβών , ωστόσο, δεν µπορεί κανείς να µην θεωρήσει ότι στο µέλλον δεν θα
έχουµε χηµικές και βιολογικές επιθέσεις.
Οι επιθέσεις µε χηµικά αφορούν σε δηλητηριώδη αέρια, υγρά ή στερεά που
έχουν τοξικές επιδράσεις στους ανθρώπους.
Οι επιθέσεις µε βιολογικές ουσίες αφορούν σε οργανισµούς ή τοξίνες που
προκαλούν ασθένειες στους ανθρώπους π.χ άνθρακα, ευλογιά κ.α
Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κάποιος τι είδους τροµοκρατική ενέργεια θα
πραγµατοποιηθεί ,αλλά, αν το ίδρυµα στο οποίο φιλοξενούνται συλλογές είναι
υπό την εποπτεία της κυβέρνησης(όπως η βιβλιοθήκη του Π.Ι), υπάρχει µεγάλη
πιθανότητα να αποτελέσει στόχο τροµοκρατικής επίθεσης.

41

Το ίδιο ισχύει για ιδρύµατα που βρίσκονται κοντά σε σιδηροδρόµους,
κυβερνητικά κτήρια ή δηµόσιους οργανισµούς.
Προληπτικές ενέργειες:
•

Όλο το προσωπικό οφείλει να γνωρίζει τους τρόπους εκκένωσης του
κτηρίου.

•

Τοποθετούµε κιβώτιο έκτακτης ανάγκης σε ασφαλές σηµείο του κτηρίου.
Πρέπει να περιέχει: Πόσιµο νερό, φαγητό σε κονσέρβες µε
µακροπρόθεσµη λήξη, ραδιόφωνο που να λειτουργεί µε µπαταρίες,
επιπλέον µπαταρίες, φακούς, είδη πρώτων βοηθειών , φάρµακα.
Χρειάζονται ,ακόµη, ταµπλέτες Ιωδιούχου Καλίου σε περίπτωση έκλυσης
ραδιενέργειας. Το ιωδιούχο Κάλιο προστατεύει έναντι του ραδιενεργού
131Ι (Ιώδιο 131) το οποίο θεωρείται άκρως καρκινογόνο όπως
αποδείχτηκε µετά το ατύχηµα στο Τσέρνοµπιλ.

•
•

Βεβαιωνόµαστε για την σωστή λειτουργία των πυροσβεστήρων .
Κάποια ή όλα τα µέλη του προσωπικού οφείλουν να γνωρίζουν παροχή
πρώτων βοηθειών.

Προληπτικές ενέργειες

Πληροφορίες

Πληροφορίες για νοσοκοµεία
που βρίσκονται κοντά στο
κτήριο της βιβλιοθήκης.
Νοσοκοµείο «Υγεία»

Ερυθρού Σταυρού 4
& Κηφισίας
151 23 Μαρούσι
Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 68 67 000
Fax: 210 68 45 089
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Νοσοκοµείο «Γ.ΚρατικόΓ.Γεννηµατάς»

Τηλεφωνικό κέντρο :
213 2032000
Λ.Μεσογείων 154,
Χολαργός.

Προτείνουµε:

Εκπαίδευση όλου του
προσωπικού σε θέµατα
παροχής πρώτων βοηθειών .
∆ηµιουργία Φαρµακείου µε
απαραίτητο εξοπλισµό.
Συνεννόηση µε ιατρό που
βρίσκεται κοντά στη
βιβλιοθήκη

Τοποθέτηση φωτεινών
σηµάνσεων στις σκάλες, ιδίως
για τις απογευµατινές ώρες
λειτουργίας της βιβλιοθήκης,
ανεξάρτητων από την παροχή
ρεύµατος της ∆ΕΗ.
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2.2.5. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
Η κ.Λυρατζή µε την συνεργασία των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης, συνέταξε
πίνακες µε προληπτικούς ελέγχους προκειµένου να µειωθούν οι πιθανότητες
εµφάνισης των κινδύνων που δυνητικά απειλούν την βιβλιοθήκη :
• Καθηµερινά µε το άνοιγµα του ιδρύµατος
• Καθηµερινά µε το κλείσιµο του ιδρύµατος
• Μια φορά την εβδοµάδα
• Μια φορά το τρίµηνο
• Μια φορά το εξάµηνο
• Μια φορά το χρόνο
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Καθηµερινά µε το Άνοιγµα της Βιβλιοθήκης
Πίνακας 6
Ηµέρα

Υπεύθυνος

Αναπληρωτής/α

∆ευτέρα

Ε. Ρογάρη

Κ.
Χατζηστεφάνου

Εργασίες κατά το
άνοιγµα
1.Έλεγχος για:
α. πιθανές
διαρροές νερού σε
τοίχους,
πατώµατα, στο
υπόγειο, στις
τουαλέτες.
β.Ασυνήθιστες
µυρωδιές,
ασυνήθιστες
θερµοκρασίες
γ.ασυνήθιστες
τιµές σχ.υγρασίας.
2. Έλεγχος
λειτουργίας των
φωτιστικών
πηγών
3.Έλεγχος εστιών
φωτιάς
ηλεκτρικών
συσκευών
HVAC
συστηµάτων ,
θερµαντικών
σωµάτων
Η/Υ

Τρίτη

Ε. Ρογάρη

Μ.Λυρατζή

4. Ενεργοποίηση
µηχανήµατος
ελέγχου κλοπών
οµοίως

Τετάρτη

Μ. Λυρατζή

Μ.Παπαγεωργίου

οµοίως

Πέµπτη

Ε. Ρογάρη

Κ.Χατζηστεφάνου οµοίως

Παρασκευή

Γ. Μουχρίτσας

Μ.Παπαγεωργίου
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οµοίως

Καθηµερινά µε το κλείσιµο της βιβλιοθήκης του Π.Ι

Πίνακας 7
Ηµέρα
∆ευτέρα

Υπεύθυνος
Ε. Ρογάρη

Τρίτη

Ε.Ρογάρη

Αναπληρωτής/α
∆ιαδικασίες
Κ.Χατζηστεφάνου 1.∆ιασφάλιση της θέσεως
των κλειδιών.
2.Ασφάλιση όλων των
πορτών και παραθύρων
3.Έλεγχος:
α. στους πίνακες ασφαλείας
για πιθανά προβλήµατα
β. για περίεργες οσµές,
διαρροές νερού σε τοίχουςπατώµατα-τουαλέτες-και στο
υπόγειο
4.∆ιακοπή λειτουργίας
όλων των συσκευών και των
θερµαντικών σωµάτων .
5. Έλεγχος για αναµµένα
τσιγάρα
6.Απενεργοποίηση των
HVAC
συστηµάτων
7.Απενεργοποίηση
µηχανήµατος ελέγχου
κλοπών
8.Έλεγχος σωληνώσεων
παντός είδους
9.Έλεγχος καθαριότητας
χώρων βιβλιοθήκης
10.Έλεγχος για την
τακτοποίηση βιβλίων
11.Αποµάκρυνση σκουπιδιών
Μ.Λυρατζή
οµοίως

Τετάρτη

Μ.Λυρατζή

Γ.Μουχρίτσας

οµοίως

Πέµπτη

Μ.Παπαγεωργίου

οµοίως

Παρασκευή

Ε.Ρογάρη

Κ.
Χατζηστεφάνου
Κ.
Χατζηστεφάνου

46

οµοίως

`

Εβδοµαδιαίος έλεγχος
Πίνακας 8

Υπεύθυνος
Κα Ρογάρη

Ηµέρα
∆ευτέρα

Αναπληρωτής/α
Μαρίνα
Παπαγεωργίου

Μαρία Λυρατζή

Τρίτη

Γιώργος
Μουχρίτσας

Μαρίνα
Παπαγεωργίου

Τετάρτη

Μ. Λυρατζή

Γιώργος
Μουχρίτσας

Πέµπτη

Κ. Χατζηστεφάνου
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Ενέργειες
1. Πραγµατοποίηση
ελέγχου για την
διεκπεραίωση όλων
των ενεργειών
ανοίγµατος και
κλεισίµατος
βιβλιοθήκης
2. Έλεγχος
λειτουργίας του
µηχανήµατος
κλοπής.
Έλεγχος του
καταλόγου µε τα
επείγοντα τηλέφωνα
για πιθανές αλλαγές
2. Έλεγχος
λειτουργίας του
συναγερµού φωτιάς
Έλεγχος λειτουργίας
των φακών
επείγουσας
ανάγκης/µπαταριών/
φορητού ραδιόφωνου
και µπαταριών
Έλεγχος του αριθµού
των κλειδιών

Μια φορά το τρίµηνο
Πίνακας 9

Υπεύθυνος
Ε.Ρογάρη

Αναπληρωτής/α
Μ.Λυρατζή

Μ.Λυρατζή

Μ. Παπαγεωργίου

Κ. Χατζηστεφάνου

Γ. Μουχρίτσας

Ενέργειες
Έλεγχος για την
πραγµατοποίηση όλων
των ενεργειών πρόληψης
Έλεγχος για τη σωστή ή
µη µόνωση σε πόρτες ,
παράθυρα και του
Έλεγχος σωληνώσεων
ύδρευσης /HVAC
συστηµάτων/Αποχέτευσης

Η ηµέρα ελέγχου ορίζεται από τον/την υπεύθυνο.

Μια φορά το εξάµηνο
Πίνακας 10
Υπεύθυνος
Ε.Ρογάρη

Αναπληρωτής/α
Μ.Λυρατζή

Μ.Λυρατζή

Μαρίνα Παπαγεωργίου

Κ.Χατζηστεφάνου

Γ. Μουχρίτσας

Η ηµέρα ελέγχου ορίζεται από τον/την υπεύθυνο
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Ενέργειες
Έλεγχος για την
πραγµατοποίηση όλων
των ενεργειών πρόληψης
Επιθεώρηση σε οροφές
/τοίχους/πατώµατα για
διαρροές νερούΕπιθεώρηση συστήµατος
συναγερµού
φωτιάς/πυροσβεστήρων
Επιθεώρηση παραθύρων
και πορτών κτηρίου

Μια φορά το έτος
Πίνακας 11
Υπεύθυνος
Ε.Ρογάρη

Αναπληρωτής
Μ.Λυρατζή

Κ.
Χατζηστεφάνου

Ε. Ρογάρη

Μ.Λυρατζή

Κ.
Χατζηστεφάνου

Ε.Ρογάρη

Ενέργειες
Έλεγχος για
1.την πραγµατοποίηση όλων των
ενεργειών πρόληψης,
2.Την λειτουργία του φορητού
ραδιόφωνου και των µπαταριών
3.Προετοιµασία ετήσιου
προϋπολογισµού
Προγραµµατισµός
1.Ετήσιου ελέγχου των
πυροσβεστήρων/καταιονιστήρων/
2.Ετήσιας εκπαίδευσης του προσωπικού
στη χρήση πυροσβεστήρων.
Έλεγχος για πιθανές αλλαγές στα σχέδια
κτηρίου/ενηµέρωση Σ.Ε.Α.
Προγραµµατισµός ελέγχου όλων των
ηλεκτρικών/υδροδοτικών/αποχετευτικών
συστηµάτων.

Η ηµέρα ελέγχου ορίζεται από τον/την υπεύθυνο
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3. ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ (Σ.Α.)
Αν και το στάδιο από το οποίο ξεσπάει καταστροφικό γεγονός και µετά αποτελεί
αρµοδιότητα του Συντονιστή Αντίδρασης-Αποκατάστασης και των οµάδων
Αντίδρασης-Αποκατάστασης , καταλαβαίνουµε πως σε ιδρύµατα µε µικρό
αριθµό υπαλλήλων ,όπως η βιβλιοθήκη του Π.Ι , ή για την περίπτωση που
συµβεί καταστροφικό γεγονός σ’ αυτή , βρίσκονται µόνο µέλη της οµάδας
Προετοιµασίας-Πρόληψης , όλοι οι υπάλληλοι οφείλουν να έχουν εκπαιδευτεί
στα θέµατα Αντίδρασης –Αποκατάστασης.
Το Σ.Α. αφορά σε περίπτωση που τελικά και παρά την προετοιµασία και την
ανάληψη προληπτικών µέτρων , προκύψει καταστροφή και αφορά στις
ενέργειες που πραγµατοποιούνται από τη στιγµή εµφάνισης του καταστροφικού
γεγονότος και κατά την διάρκεια εξέλιξής του .
3.1. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

3.1.1. Γενικές οδηγίες.

• Παραµένουµε ψύχραιµοι
• Πάντα ανταποκρινόµαστε θετικά σε οδηγίες που αφορούν εκκένωση του
χώρου ακόµα και αν ο συναγερµός έχει δώσει λανθασµένο σήµα.
• Η ανθρώπινη ζωή και ασφάλεια είναι προτεραιότητα όλων.
• ∆ιακόπτουµε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος από το κεντρικό πίνακα, αν
είναι εφικτό και ασφαλές.
• Παρέχουµε βοήθεια σε όποιον την χρειάζεται
• Εκκενώνουµε σύµφωνα µε τις οδηγίες της παραγράφου 3.1.2
3.1.2.Ειδικές οδηγίες- ανάθεση καθηκόντων
•
•

Υπεύθυνος Ισογείου: Ε. Ρογάρη
Αναπληρώτρια Υπεύθυνη 1: Μ. Λυρατζή

Η κ. Ρογάρη( ή κάποιος εκ των υπαλλήλων που είναι εκεί την ώρα του
καταστροφικού γεγονότος) ενηµερώνει ήρεµα του επισκέπτες πως πρέπει να
αποχωρήσουν χρησιµοποιώντας:
Στο υπόγειο: την έξοδο κινδύνου που βρίσκεται αριστερά της σκάλας.
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Στο ισόγειο: τις δυο εξόδους, ) την κύρια είσοδο και την έξοδο που οδηγεί
στη Λ.Μεσογείων.
Στον 1Ο όροφο: οι επισκέπτες πρέπει να κατέβουν από τη σκάλα και έπειτα να
οδηγηθούν στις εξόδους του ισογείου.

3.1.3 Χώρος συγκέντρωσης του προσωπικού της βιβλιοθήκης µετά την
εκκένωση:
Αιγαίου Πελάγους 2, ισόγειο
Αιγαίου Πελάγους 2τρίτος όροφος.

Επικεφαλής καθοδήγησης προσωπικού : Μ.Λυρατζή
Αναπληρώτρια επικεφαλής Ε.Ρογάρη

3.2. Μέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας30,31 Στο στάδιο αυτό οι εµπλεκόµενοι
µε το Σ.Ε.Α. θα επικοινωνούν , αν είναι εφικτό,
µε τηλέφωνα σταθερά αλλά και τα κινητά, γι’ αυτό και όλοι πρέπει να διαθέτουν
τον κατάλογο µε τα τηλέφωνα του προσωπικού32.

3.3.∆ιάγραµµα ροής πληροφοριών33 (Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως
«telephone tree») Το παρακάτω διάγραµµα(1) µπορεί να βοηθήσει στις διαδικασίες επικοινωνίας
κατά προτεραιότητα .
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∆ιάγραµµα 1

Ο Υπάλληλος που θα αντιληφθεί τον
κίνδυνο θα ειδοποιήσει(αν
χρειαστεί):
Ρογάρη

Πυροσβεστική
199

ΕΚΑΒ
166

Κέντρο
ειδικών
λοιµώξεων:
2108899000

Αστυνοµία: 100
Αστυνοµία
Αγ.Παρασκευής
2106393230

Συντονιστή
Αντίδρασης
Λυρατζή

Κέντρο
∆ηλητηριάσεων
2107793797

1 .Ίδρυµα 1…
2.Ίδρυµα 2…
1.κο Γκλαβά
2.κα Ρογάρη

∆ιάγραµµα 2

1.Κα Χατζηστεφάνου
2.Κα Παπαγεωργίου
3.κο Μουχρίτσας

3.κο Σερδάρη
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3.4..Κατάλογος τηλεφώνων Υπηρεσιών Άµεσης Ανάγκης34

Κατάλογος 2

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΚΑΒ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

166
199

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

100

∆ιακοµιδή
Καταστολή
Φαινοµένου
Επιβολή Τάξης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΥ∆ΑΠ

2106393230
1022

∆ΕΗ

10500

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

….

1. Ιδρυµα1

κα …
τηλ….

2. Ίδρυµα 2…

Κ….
Τηλ….

ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
….
…..
….

Παροχή βοήθειας
…..
για θέµατα
υδροδότησης
Παροχή βοήθειας
….
για θέµατα
ηλεκτροδότησης
----------------------….
∆ιάθεση χώρων
φιλοξενίας
αντικειµένων
/παροχή βοήθειας
από εξειδικευµένους
συντηρητές

∆ιάθεση
εξειδικευµένου
προσωπικού για
παροχή βοηθείας σε
πληγείσες συλλογές/
παροχή βοήθειας
από εξειδικευµένους
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συντηρητές
ΚΕΝΤΡΟ
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

210-7793777

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

210-8899000
…

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ
ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΗΡΙΟΥ
1.ANACO

www.anaco.gr/
Βουλιαγµένης 117 και
Κρίτωνος 2, Γλυφάδα
Τηλ.2109600915

2.IN SITU

2310251081

∆ιάθεση υλικών
συντήρησηςαποκατάστασης
Προµήθεια υλικών
αποκατάστασης/
χαρτιά/ πλαστικές
επιφάνειες,
κ.λ.π/αφυγραντήρες/

οµοίως

οµοίως
3.EΞΑΙΡΕΤΟΝ

2103453234

4.ΑΒΙΟ : ΑΣΣΕΡ ΜΠΡΥΝΙ

Ήλιδος 41 Αµπελόκηποι,
11527 Αθήνα
Τηλ.: 2107707587 Email:
info@abio.gr

οµοίως

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ
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1.ALTER EGO
Τηλ.18123 Υπεύθυνος
κος Ζερµπίνος Γιώργος

2.ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ

Καθαρισµοί
κτηρίων µετά από
καταστροφικά
γεγονότα: φωτιέςπληµµύρες

Οµοίως
210-8816440
800-11506070
Κινητό κου
Θεοδωρόπουλου:
6972712183

∆ΙΑΣΩΣΗ Η/Υ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
TIC TAC DATA
6947-420046
800-11-23333

Αποκατάσταση Η/Υ
και ανάκτηση
αρχείων

Active computer systems
∆ιεύθυνση: Αγ.
Παρασκευή
Τηλέφωνα: 2106577900, 210-6577940
PC Express
http://www.pcexpress.gr
τηλέφωνα: 210-9606860
Τεχνικός Η/Υ Μπουµπούκας
6977540174
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3.5. Κατάλογος τηλεφώνων προσωπικού του ιδρύµατος
Αν κάποιος από τους υπαλλήλους ανακαλύψει καταστροφή και υπάρχει χρόνος,
ώστε να µην τίθεται ζήτηµα ασφαλείας , πρέπει αρχικά να ακολουθήσει το
διάγραµµα επικοινωνίας και τον κάτωθι κατάλογο µε τα τηλέφωνα του
προσωπικού και των υπευθύνων της βιβλιοθήκης.

Κατάλογος 3
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΣΠΙΤΙ
ΚΙΝΗΤΟ

Πρόεδρος Π.Ι. Σ.Γκλαβάς
∆ιευθυντής Προσωπικού
Ν.Σερδάρης
Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης
Ε. Ρογάρη
Βιβλιοθηκονόµος/Υπεύθυνη
περιοδικών και cd
K.Χατζηστεφάνου
Μ.Λυρατζή

Υποδοχή επισκεπτών : Μαρίνα
Παπαγεωργίου

Βιβλιοθηκονόµος, Γ.
Μουχρίτσας

Τεχνική Υποστήριξη ∆.
Λουλούδας
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3.6. ΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ

3.6.1 Θέσεις ∆ιακοπτών
Ο κεντρικός διακόπτης νερού βρίσκεται ….
∆ιακόπτης καταιονιστήρων ……
Κεντρικός διακόπτης ηλεκτρικού ρεύµατος: Ο διακόπτης βρίσκεται …..

∆ιακόπτες λειτουργίας θερµαντικών σωµάτων βιβλιοθήκης:
……..
Ο διακόπτης της κεντρικής θέρµανσης µε σώµατα καλοριφέρ ……

Συναγερµός φωτιάς : Σε περίπτωση φωτιάς οι ανιχνευτές τίθενται σε λειτουργία
και παράγεται ήχος συναγερµού δείχνοντας στο πίνακα το σηµείο από όπου
προέρχεται ο κίνδυνος. Βρίσκεται …..
Υπάρχουν ακόµη …..χειροκίνητοι συναγερµοί φωτιάς ……
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3.6. 2 Τύποι και Θέσεις πυροσβεστήρων

ΤΥΠΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
Πυροσβεστήρας Ξηράς
κόνεως
Σύνολο=….

ΑΡΙΘΜΟΣ /ΘΕΣΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Ισόγειο
1. ….
2. ….
3. ….

5/2009

Πυροσβεστήρες CO2
Σύνολο =…

Ξηράς Κόνεως
Σύνολο =…

1Ο ς Όροφος
1….

5/2009

Υπόγειο
1. ….

5/2009

CO2
Σύνολο =…
Ξηράς κόνεως
Σύνολο = ….

Καταιονιστήρες
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Οι θέσεις των πυροσβεστήρων βρίσκονται, ακόµα, στα αρχιτεκτονικά σχέδια της
βιβλιοθήκης.

3.6.3. Θέσεις ανιχνευτών καπνού και φωτιάς

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ
ΦΩΤΙΑΣ -ΚΑΠΝΟΥ
…………..

ΘΕΣΗ
……………

ΥΠΟΓΕΙΟ

59

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
5/2008

3.6.4. Θέσεις καταιονιστήρων

ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΤΗΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

-προτείνεται τοποθέτηση

ΙΣΟΓΕΙΟ

Προτείνεται τοποθέτηση

1ος ΟΡΟΦΟΣ

……

…….

5/2009

3.6.5. Υπεύθυνοι συντονισµού και συντήρησης εξοπλισµού και συστηµάτων
στην βιβλιοθήκη του Π.Ι.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ :
Κ. …..

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑΣΚΑΤΑΙΟΝΙΣΤΗΡΩΝ -ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Κ. ….

3.6.6. Οι θέσεις των κλειδιών της βιβλιοθήκης βρίσκονται :
1. Στο γραφείο των κ ….
2.Κλειδιά για την κεντρική είσοδο διαθέτουν : …..
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3.6.7. Θέσεις και είδη κλιµατιστικών µηχανηµάτων
ΕΙ∆ΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
….

ΘΕΣΗ/ΑΡΙΘΜΟΣ

….

1Ο ς OΡΟΦΟΣ
….

…

ΥΠΟΓΕΙΟ
…

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΙΣΟΓΕΙΟ
1…
2…

3.7. Υπεύθυνοι διαδικασιών Αντίδρασης –Αποκατάστασης
Καθήκοντα οµάδας Αντίδρασης-Αποκατάστασης.
Στο κατάλογο αυτό δίδονται τα ονόµατα των ατόµων που αποτελούν µέλη της
οµάδας Αντίδρασης-Αποκατάστασης καθώς και τα καθήκοντά τους, σε
περίπτωση που συµβεί καταστροφικό γεγονός.
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Κατάλογος 4

Μέλη της οµάδας ΑντίδρασηςΑποκατάστασης.

Αναπληρωτής/α

Καθήκοντα

Υπεύθυνος/η :
Μ.Λυρατζή

1:Ε.Ρογάρη
2:Κ.
Χατζηστεφάνου

1.Ενεργοποιεί το σχέδιο
Αντίδρασης –
Αποκατάστασης, επικοινωνεί
και αναφέρεται στον κ.
Γκλαβά και στον κ.Σερδάρη
2.Ενηµερώνει για το συµβάν
τα άτοµα της οµάδας
3.Συντονίζει τις διαδικασίες
κατά τη φάση εξέλιξης του
καταστροφικού φαινόµενου
4.Κατευθύνει τα βήµατα της
οµάδας ΑντίδρασηςΑποκατάστασης µετά τη
καταστροφή
5.Εξετάζει αν τα υλικά και ο
εξοπλισµός που υπάρχουν στο
κιβώτιο αρκούν , αλλιώς
προβαίνει σε παραγγελίες .
6.Συντονίζει τις διαδικασίες
χειρισµού των
κατεστραµµένων
αντικειµένων και της
σταθεροποίησης του
περιβάλλοντος σταδιακά.
7.Προβαίνει σε εκτιµήσεις
µετά το καταστροφικό
γεγονός , που αφορούν στον
πληγέντα χώρο της
βιβλιοθήκης ,στην
καταλληλότητά του να
πραγµατοποιηθούν σε αυτόν
διαδικασίες σταθεροποίησης
και αποκατάστασης των
συλλογών ή στη συσκευασία
αυτών και µεταφορά σε
καταλληλότερους χώρους
άλλων ιδρυµάτων µε τα οποία
έχει προηγηθεί συνεννόηση.

Ασχολείται µε τα θέµατα
συντονισµού κατά την φάση της
Αντίδρασης και Αποκατάστασης

8. Εκτιµά την πιθανότητα να
χρειαστεί βοήθεια
συντηρητών από τα ιδρύµατα
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µε τα οποία υπήρξε ,στο
στάδιο της προετοιµασίας,
συνεννόηση.

1.∆ρα στην περίπτωση που
προκύψει καταστροφικό
γεγονός. Με την κατάλληλη
ενδυµασία και εξοπλισµό
εισέρχεται στο κτήριο εφόσον
δοθεί η άδεια από τις
αρµόδιες αρχές
2.Τεκµηριώνει τη φυσική
κατάσταση της βιβλιοθήκης
και της συλλογής µε
φωτογράφιση,
βιντεοσκόπηση.
Υπό την καθοδήγηση της
συντονίστριας της οµάδας,
κας Λυρατζή ξεκινούν τις
ενέργειες διάσωσης για κάθε
είδος αντικειµένου της
βιβλιοθήκης χρησιµοποιώντας
τους καταλόγους
προτεραιοτήτων διάσωσης.

Οµάδα Αντίδρασης Αποκατάστασης:
1.κ.Μαρίνα Παπαγεωργίου
2.κ.Κ. Χατζηστεφάνου
3..κ.Ε. Ρογάρη
4.κ.Μ.Λυρατζή
5.κ.Μ.Μουχρίτσας
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Υπεύθυνοι σε άλλα θέµατα
Κατάλογος 5
Υπεύθυνοι συντονισµού
Αναπληρωτής/α
σε θέµατα:
συντονισµού σε θέµατα:
Τεχνολογικής φύσεως:
Τεχνολογικής φύσεως:

Ε.Ρογάρη

Γ.Μουχρίτσας .

Ζηµιών στο κτήριο:

Ζηµιών στο κτήριο:

Ν.Σερδάρης

Ε. Ρογάρη

Ασφάλειας του κτιρίου:

Ασφάλειας του κτιρίου:

Ν.Σερδάρης

Ε. Ρογάρη

Υπεύθυνος ∆ηµοσίων
σχέσεων και
ενηµέρωσης:

Υπεύθυνος ∆ηµοσίων
σχέσεων και
ενηµέρωσης:

Ν. Σερδάρης.

Ε.Ρογάρη
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Καθήκοντα
Αποτίµηση ζηµιών σε
Η/Υ, τηλεπικοινωνίες. Αν
δεν είναι εφικτή η
αποτίµηση επικοινωνεί
µε τις αντίστοιχες
υπηρεσίες .
Αποφασίζει ποια
συστήµατα απαιτούν
άµεση αποκατάσταση.
Αποφασίζει ποιες
εταιρείες θα αναλάβουν
την συντήρηση αυτών
καθώς και για τον
εξοπλισµό που θα
απαιτηθεί.
Αποτιµά τις
καταστροφές στις
κτηριακές εγκαταστάσεις
και αποφασίζει για την
αποκατάσταση αυτών.
Επικοινωνεί µε τις
αρµόδιες εταιρείες για
την αποκατάσταση και
σταθεροποίηση του
κτηρίου.

Αποφασίζει για τον
τρόπο προστασίας των
συλλογών, του κτηρίου,
κατά την διάρκεια
αντίδρασης και
αποκατάστασης. Είναι
υπεύθυνος, ακόµα , για
θέµατα ιατρικής φύσεως.
Ενηµέρωση των Μ.Μ.Ε

3.8.Ειδικοί σε θέµατα συντήρησης βιβλίων:
1. Ίδρυµα: ……
……
2.Ίδρυµα: …..
3…..
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3.9.1.Τρόπος δράσης του υπαλλήλου που θα αντιληφθεί το καταστροφικό
γεγονός
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Έχουµε
εύκαιρο το
σχέδιο

Εκτιµάται :

Γενικές οδηγίες αντίδρασης σε περίπτωση καταστροφής
Ψυχραιµία

Εάν δεν υπάρχει
ασφάλεια οπότε
πρέπει να
πραγµατοποιηθεί

1.Εκκένωση
κτηρίου και
ακολούθως

Εάν είναι
ασφαλές,οπότε :
2.Επικοινωνία βάση του
διαγράµµατος1 µε την
πυροσβεστική / την οµάδα
αντίδρασης/ τους
υπευθύνους
1.Ελέγχουµε τη
πηγή της
καταστροφής

2.∆ιακόπτουµε όλες
τις παροχές, και

Εάν δεν ελέγχεται η
κατάσταση µε τα
υπάρχοντα µέσα

Πραγµατοποιείται
εκτίµηση της
κατάστασης:

Εάν ελέγχεται µε τα
υπάρχοντα µέσα

Επικοινωνία
µε τον
συντονιστή και
την οµάδα
Αντίδρασης

Σχήµα 2
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3.∆ράση και
Κατάπαυση φαινόµενου
από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία

4.Είσοδος οµάδας Αντίδρασης
/Έναρξη
τεκµηρίωσης/σταθεροποίησης/διά
σωσης

Ο Υπάλληλος που θα αντιληφθεί ντο
κίνδυνο θα ειδοποιήσει(αν
χρειαστεί):
Κέντρο
∆ηλητηριάσεων
2107793797
Κα Ρογάρη
τηλ.
2106010198/

Πυροσβεστική
199

Αστυνοµία 100
Αστυνοµία
Αγ.Παρασκευής
2106393230
Συντονιστής
Αντίδρασης
Λυρατζή τηλ.
…

ΕΚΑΒ
166

Ιδρύµατα µε τα
οποία έχουν
πραγµατοποιηθεί
συµφωνίες
1. …
2. …

ΚΕΛ:
2108899000

∆ιευθυντέςυπευθύνους
1.κο Γκλαβά
2.κα Ρογάρη
τηλ.
3.κο Σερδάρη
τηλ.

∆ιάγραµµα 1
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Οµάδα Αντίδρασης
1.Κα Χατζηστεφάνου
2.Κα Παπαγεωργίου
3.κος Μουχρίτσας

3.9. 2..Ενέργειες αντίδρασης σε περίπτωση ισχυρής καταιγίδας
• Μένουµε µέσα
• ∆εν αγγίζουµε ηλεκτρικό εξοπλισµό, τηλέφωνα, ή ανοιχτές τηλεοράσεις διότι
υπάρχει κίνδυνος η ενέργεια του κεραυνού να ακολουθήσει τα σύρµατα.
•∆εν αγγίζουµε µεταλλικές διατάξεις µε νερό διότι υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
Αν υπάρχει προειδοποίηση για µεγάλης έκτασης πληµµύρα από έκτακτα καιρικά
φαινόµενα, π.χ. ισχυρές καταιγίδες
ακούµε προσεχτικά τις οδηγίες από το
ράδιο/τηλεόραση και ενεργούµε ανάλογα µε το πώς εκτιµούµε τη κατάσταση :
Αυτό σηµαίνει επικοινωνία µε τον συντονιστή Αντίδρασης, τον ∆ιευθυντή του
ιδρύµατος, την πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής. Σε περίπτωση που το
ίδρυµα κινδυνεύει :
o Εκκενώνουµε το κτήριο. Ακολουθούµε τις
πυροσβεστικής και άλλων αρµοδίων υπηρεσιών

οδηγίες

της

o Μπορεί να απαιτηθεί η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και
νερού.
o Ελέγχουµε τους εξοπλισµούς που ενεργοποιούνται µε µπαταρίες
για το ενδεχόµενο διακοπής ρεύµατος.
o Αποθηκεύουµε το πόσιµο νερό σε ασφαλές µέρος(1Ος όροφος ),
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στην αποκατάσταση πληγέντων
αντικειµένων
o Αν υπάρχει χρόνος, µεταφέρουµε τα βιβλία –περιοδικά από τους
καταλόγους προτεραιοτήτων στο ισόγειο ή στον πρώτο όροφο ή
σε καθορισµένους από πριν ασφαλείς χώρους τους οποίους
γνωρίζουν η οµάδα και ο συντονιστής αντίδρασης-αποκατάστασης
o Το υλικό αποκατάστασης µεταφέρεται στον 1Ο όροφο.
o Καταγράφουµε το υλικό που θα µεταφέρουµε(αντικείµενα και
εξοπλισµό)
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3.9.3. Ενέργειες αντίδρασης σε περίπτωση Πληµµύρας
3.9.3..1.Μεγάλης έκτασης πληµµύρα: Αφορά σε πληµµύρες από έκτακτα
καιρικά φαινόµενα που µπορεί να πλήξουν τη βιβλιοθήκη ή σε πληµµύρα
προερχόµενη από προβληµατικές εγκαταστάσεις σε ώρες ή µέρες που δεν
λειτουργεί η βιβλιοθήκη, οπότε µπορεί και να προκαλέσει µεγάλες καταστροφές.
Ακολουθούµε τις οδηγίες που δίδονται στην παράγραφο 3.9.1.
3.9.2.2.Μικρής Έκτασης Πληµµύρα
• Παραµένουµε ψύχραιµοι
•

•

Βρίσκουµε τη πηγή και τη θέση της διαρροής(αν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί κάτι τέτοιο γρήγορα και µε ασφάλεια) και προσπαθούµε
να το αποκαταστήσουµε αφού πρώτα βεβαιωθούµε ότι δεν βρίσκονται
καλώδια ηλεκτρικά σε επαφή µε λιµνάζον νερό , γιατί υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας . Αρµόδιος θεωρείται κάποιος από τους υπαλλήλους που
συγκροτούν την οµάδα Αντίδρασης-Αποκατάστασης .
Αν είναι εφικτό, κλείνουµε το διακόπτη παροχής νερού καθώς και όλες
τις άλλες παροχές(ηλεκτρικού ρεύµατος κλπ)

Ο κεντρικός διακόπτης παροχής του νερού βρίσκεται …..
Ο κεντρικός διακόπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος βρίσκεται ….
•
•
•

Αν το νερό προέρχεται από την οροφή, σκεπάζουµε τα βιβλία µε πλαστική
επιφάνεια
Αν το νερό ρέει από πηγή στο πάτωµα, µεταφέρουµε τα βιβλία που
βρίσκονται χαµηλά σε χρησιµοποιούµε καρότσια µεταφοράς
Λιµνάζον νερό µπορεί να βρίσκεται σε επαφή µε καλώδια. ∆εν
πλησιάζουµε . Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Στη περίπτωση που κριθεί από τον Συντονιστή του Σ.Α. ή τους υπαλλήλους
της οµάδας Σ.Α. απαραίτητη η παρουσία αρµόδιων υπηρεσιών για την
αποµάκρυνση λιµνάζοντος νερού, χρησιµοποιούµε τη λίστα µε τα επείγοντα
τηλέφωνα.
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3.9.4.Ενέργειες Αντίδρασης σε περίπτωση Φωτιάς35, 36

1.Παραµένουµε ψύχραιµοι
2.

Αν δούµε φλόγες φωτιάς ή µυρίσουµε καπνό ενεργοποιούµε το συναγερµό,
αν δεν έχει ήδη ενεργοποιηθεί από τους ανιχνευτές. και καλούµε την
πυροσβεστική υπηρεσία τηλ. 199
Οι χειροκίνητοι συναγερµοί βρίσκονται: …..
3.Απενεργοποιούµε το συναγερµό που προκλήθηκε από τους ανιχνευτές. Ο
πίνακας µε το διακόπτη βρίσκεται αριστερά του πίνακα µε τα ηλεκτρικά
συστήµατα . Οποιοσδήποτε βρίσκεται την ώρα της φωτιάς στη βιβλιοθήκη
απενεργοποιεί το συναγερµό πατώντας ……
4.Παίρνουµε το Σ.Ε.Α που βρίσκεται
• Στο γραφείο , …
• Στο γραφείο …
Χρησιµοποιούµε το διάγραµµα 1

5.Εκκενώνουµε το χώρο από επισκέπτες.
6.Καθορίζουµε τη πηγή της φωτιάς , και έχοντας υπόψη πως η ασφάλεια της
ανθρώπινης ζωής προέχει όλων, προσπαθούµε να σβήσουµε την εστία µε το
σωστό τύπο πυροσβεστήρα.

7.Εάν είναι ασφαλές, απενεργοποιούµε τους Η/Υ και τον υπόλοιπο εξοπλισµό
8.Εκκενώνουµε το κτήριο και από τη λίστα τηλεφώνων µε τα επείγοντα καλούµε
τους υπαλλήλους της οµάδας Αντίδρασης- Αποκατάστασης
9.Κλείνουµε το διακόπτη παροχής ρεύµατος και νερού.
Κεντρικός διακόπτης ηλεκτρικού: ….
Κεντρικός διακόπτης νερού : …….
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ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ:
• Πρώτα αναφέρουµε το συµβάν στην Πυροσβεστική υπηρεσία και µετά
προσπαθούµε, αν µπορούµε και είναι ασφαλές, να την ελέγξουµε.
•

Αν ο κίνδυνος είναι άµεσος, εγκαταλείπουµε το κτήριο αµέσως και µετά
ειδοποιούµε την Πυροσβεστική από ασφαλές σηµείο.

•

∆εν προσπαθούµε να σβήσουµε τη φωτιά, εάν οι διαστάσεις της είναι
µεγαλύτερες από έναν οικιακό κάδο σκουπιδιών.

Και κατά την εκκένωση:
• Αποτρέπουµε τη φωτιά να µπει ανάµεσα σε µας και την έξοδο κινδύνου
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

∆εν ανοίγουµε πόρτες, αν δεν βεβαιωθούµε πρώτα ότι πίσω τους δεν
υπάρχει φωτιά. Για να γίνει αυτό, ακουµπάµε το χέρι στο πάνω µέρος της
να δούµε αν είναι ζεστή.
∆εν ανοίγουµε παράθυρα. Κατά την εκκένωση οι πόρτες πρέπει να
κλείνουν πίσω µας.
∆ίνουµε το Σ.Ε.Α στη πυροσβεστική υπηρεσία
∆εν χρησιµοποιούµε ανελκυστήρες- ελέγχουµε για εγκλωβισµένους –
τραυµατισµένους.
Μένουµε όσο πιο µακριά γίνεται από τους εκλυόµενους καπνούς, ενώ
κατά την αποχώρηση τοποθετούµε ένα βρεγµένο µαντήλι στο στόµα και
τη µύτη
Κατευθυνόµαστε σε ασφαλή περιοχή
Αν υπάρχει χρόνος και είναι ασφαλές , παίρνουµε µαζί µας την
ηλεκτρονική καταχώρηση των αρχείων µας.
∆εν επιστρέφουµε, αν πρώτα δεν µας βεβαιώσουν οι αρµόδιες υπηρεσίες
για την ασφάλεια του κτηρίου .
Πριν ξεκινήσει η διαδικασία διάσωσης των συλλογών, πρέπει να
βεβαιωθούµε ότι ο χώρος δεν περιέχει επικίνδυνες για τη ζωή και υγεία
του προσωπικού ουσίες(πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες,
πολυχλωριωµένες διφαινόλες). Η δειγµατοληψία καθίσταται απαραίτητη
προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιων ουσιών. Ακόµη πρέπει να
είµαστε βέβαιοι ότι η κατασκευή του κτηρίου είναι ασφαλής.
Χρησιµοποιούµε τους καταλόγους προτεραιοτήτων για τη διάσωση των
αντικειµένων , αν αυτό είναι εφικτό κατά την διάρκεια της φωτιάς,
αλλιώς µετά την κατάσβεσή της.
Ποτέ δεν διακινδυνεύουµε την ασφάλειά µας , αποµακρύνοντας καιόµενα
πλαστικά , ωστόσο, αν υπάρχει χρόνος, η αποµάκρυνση τους καθίσταται
απαραίτητη και πρωτεύουσας σηµασίας.
Λαµβάνουµε υπόψη σοβαρά την έκλυση επικινδύνων αερίων από
καιόµενες ουσίες που περιέχουν πολυβινυλοχλωρίδιο ή νιτρικά.
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3.9.5..Ενέργειες αντίδρασης σε περίπτωση σεισµού37, 38

•

H ανθρώπινη ασφάλεια είναι υπεράνω όλων.

•

Μπαίνουµε κάτω από βαριά έπιπλα και δεν µετακινούµαστε, αν δεν
σταµατήσει πρώτα η δόνηση.

•

Μένουµε µακριά από παράθυρα, πόρτες, βιβλιοθήκες, ράφια. ∆εν
κατεβαίνουµε σκάλες κατά την διάρκεια της δόνησης .

•

∆εν χρησιµοποιούµε σπίρτα ,αναπτήρες, αν υπάρχει υποψία για διαρροή
αερίου.

•

Πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι για ψυχολογικά σοκ (δικό µας ή των
υπολοίπων που βρίσκονται στο κτήριο).
Υπενθυµίζουµε ότι το Σ.Ε.Α βρίσκεται …..

•
•
•

Σβήνουµε, αν είναι εφικτό, µικρές εστίες φωτιάς , µετά την πάροδο της
δονήσεως. Αν δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, καλούµε την πυροσβεστική
τηλ 199

•

Αν υπάρχουν ατυχήµατα καλούµε το ΕΚΑΒ τηλ 166.

•

Κλείνουµε τις παροχές γκαζιού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, αν υπάρχει
διαρροή. Κεντρικός διακόπτης παροχής ηλεκτρικού: ….

•

∆εν χρησιµοποιούµε ανελκυστήρες και σε περίπτωση που υπάρχουν
εγκλωβισµένοι , καλούµε την πυροσβεστική χρησιµοποιώντας τον
κατάλογο µε τα επείγοντα τηλέφωνα.

•

Εγκαταλείπουµε το κτήριο αµέσως µετά την κατάπαυση του φαινοµένου.

•

∆εν εισερχόµαστε στη βιβλιοθήκη αν δεν µας βεβαιώσουν οι αρµόδιες
αρχές ότι το κτήριο είναι ασφαλές.

73

3.9.6.Ενέργειες Αντίδρασης σε Περίπτωση ∆ιακοπής Ρεύµατος

Αν υπάρξει διακοπή ρεύµατος στο κτήριο
• Μένουµε ψύχραιµοι
• Αν υπάρχει υποψία ότι η διακοπή οφείλεται σε βλάβη µόνον στη βιβλιοθήκη ,
εξετάζουµε fuse box.
•Αν δεν βρίσκουµε το αίτιο της βλάβης , καλούµε την
∆ΕΗ τηλ. 10500 ή τον κ. .. τηλ: …..
Αν βρισκόµαστε σε χώρο σκοτεινό π.χ στο υπόγειο της βιβλιοθήκης ,
ανεβαίνουµε προσεχτικά τις σκάλες ή καθοδηγούµε του επισκέπτες µε φακούς
από το υπόγειο στο ισόγειο.
• Απενεργοποιούµε όλους τους Η/Υ και τον εξοπλισµό που λειτουργεί µε
ηλεκτρικό ρεύµα.
•Εγκαταλείπουµε το κτήριο αµέσως , αν πιστεύουµε ότι ο χώρος δεν είναι
ασφαλής.

3.9.7.Ενέργειες Αντίδρασης σε περίπτωση Κοινωνικών Αναταραχών
Αν προκύψουν κοινωνικές αναταραχές κοντά στη βιβλιοθήκη την ώρα
λειτουργίας της, τότε:
•
•
•
•
•

Όλοι οι υπάλληλοι µένουν µέσα δίχως να τραβήξουν την προσοχή .
Αν υπάρχει πιθανότητα οι προξενούντες τις αναταραχές να εισέρθουν στο
κτήριο κλειδώνουµε τις πόρτες.
Οι υπάλληλοι προσπαθούν για το καλύτερο στις περιπτώσεις που έρθουν
σε άµεση επαφή µε τους ταραξίες ώστε να µην προκύψει συµπλοκή.
Καλούµε την Αστυνοµία.
Εφόσον υπάρχει ενηµέρωση για κοινωνικές αναταραχές οι υπάλληλοι του
ιδρύµατος φροντίζουν Να µεταφέρουν τις συλλογές σε ασφαλείς χώρους.
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3.9.8.Ενέργειες Αντίδρασης σε περίπτωση ∆ιαρροών από Αποχετεύσεις
• Αποφεύγουµε την επαφή µε τα λύµατα
•Μεταφέρουµε γρήγορα όλα τα αντικείµενα που είναι σε κίνδυνο αλλά δεν έχουν
υποστεί προσβολή , σε ασφαλές µέρος
•Κρατάµε αρχείο αυτών που υπέστησαν προσβολές ή χάθηκαν
Ξεκινάµε καθαρισµό της προσβεβληµένης περιοχής. Είναι ορθό να αναλάβει τον
καθαρισµό εξειδικευµένη σε τέτοια θέµατα εταιρεία. Στη λίστα µε τα τηλέφωνα
υπηρεσιών δίδονται τα στοιχεία τέτοιων εταιρειών.
Ακολούθως , ξεκινάµε την διαδικασία πλυσίµατος των βιβλίων , όπως αυτές
αναφέρονται στο κεφάλαιο: «Αποκατάσταση».

3.9.9. Ενέργειες Αντίδρασης σε περίπτωση ∆ιαρροής Αερίου
Αν αντιληφθούµε διαρροή αερίου, τότε:
•

Εγκαταλείπουµε το κτήριο αµέσως , ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα
προκειµένου να µειώσουµε τη συγκέντρωση του αερίου µέσα στη
βιβλιοθήκη . Συγκεντρώνεται το προσωπικό σε ασφαλή χώρο:

1. Αιγαίου πελάγους 2
2.Αιγαίου πελάγους 2, 3Ος όροφος
Καλούµε την εταιρεία φυσικού αερίου από τον ασφαλή χώρο στον οποίο
βρισκόµαστε, για να αναφέρουµε τη διαρροή. ∆εν χρησιµοποιούµε ποτέ
τηλέφωνα από το χώρο στον οποίο πραγµατοποιείται η διαρροή , διότι τα
τηλέφωνα δηµιουργούν σπινθήρες που µπορεί να οδηγήσουν σε εκρήξεις.
• ∆ιακόπτουµε τη λειτουργία των συσκευών που έχουν κινητήρες και
ενδέχεται να δηµιουργήσουν ανάφλεξη.
• ∆εν επιστρέφουµε στο χώρο της βιβλιοθήκης , αν δεν µας διαβεβαιώσουν
οι αρµόδιοι ότι είναι ασφαλής.
Αν η διαρροή προέρχεται από έξω:
•

•

•
•
•
•

Καλούµε την εταιρεία φυσικού αερίου από χώρο που είναι µακριά από
την διαρροή χωρίς να υποθέσουµε ότι σίγουρα κάποιος άλλος έχει
επικοινωνήσει.
Ενηµερώνουµε τους γείτονες των κτηρίων που βρίσκονται κοντά µας.
Αποφεύγουµε να χρησιµοποιήσουµε οποιαδήποτε µορφή πηγής φωτιάς.
Απενεργοποιούµε τον εξοπλισµό που λειτουργεί µε κινητήρα.
Αν η οσµή είναι δυνατή , εγκαταλείπουµε αµέσως και πηγαίνουµε σε
ασφαλή περιοχή:

1. Αιγαίου πελάγους 2
2. Αιγαίου πελάγους 2
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3.9.10. Ενέργειες Αντίδρασης σε περίπτωση Έκρηξης
•Παραµένουµε ψύχραιµοι και εγκαταλείπουµε το κτήριο αµέσως.
•Μένουµε µακριά από παράθυρα , καθρέφτες ή ο,τιδήποτε µπορεί να πέσει
επάνω µας.
•Αν πέφτουν πράγµατα από ράφια, καλυπτόµαστε κάτω από ανθεκτικά έπιπλα.
• Αποφεύγουµε τη χρήση τηλεφώνων(εκτός από την περίπτωση απειλής για
ανθρώπινες ζωές) , σπίρτων κλπ , σε περίπτωση που η έκρηξη µπορεί να έχει
προέλθει από διαρροή αερίου.
•Αν υπάρχει εστία φωτιάς , µένουµε κοντά στο έδαφος καλύπτοντας µύτη και
στόµα µε βρεγµένο πανί. Πριν ανοίξουµε οποιαδήποτε πόρτα, µε την αφή
ελέγχουµε αν είναι ζεστή, οπότε δεν την ανοίγουµε.

3.9.11. Ενέργειες Αντίδρασης σε περίπτωση Τροµοκρατικής Ενέργειας

3.9.11.1.Αντίδραση σε περίπτωση τηλεφωνικής απειλής για τοποθέτηση βόµβας
Εάν δεχτούµε τέτοιο τηλεφώνηµα πρέπει:
Να παραµείνουµε ψύχραιµοι
Να ακούσουµε προσεχτικά τον καλούντα.
Να είµαστε ευγενικοί και να δείξουµε ενδιαφέρον.
Να προσπαθήσουµε να τον κρατήσουµε στο τηλέφωνο όσο µπορούµε
κάνοντας ερωτήσεις :
Πότε θα εκραγεί η βόµβα;
Πού βρίσκεται;
Με τι µοιάζει η διάταξη της βόµβας;
Πότε τοποθετήθηκε;
Ποιος είσαι και τι ζητάς;
Μπορείς να επαναλάβεις ό,τι είπες σε µένα , και στο διευθυντή;
•
•
•
•

•
•

•
•

Παράλληλα γράφουµε σηµείωµα σε συνάδελφο να καλέσει την αστυνοµία
Μόλις κλείσουµε το τηλέφωνο αποχωρούµε και µεταβαίνουµε σε ασφαλές
µέρος περιµένοντας την αστυνοµία στην οποία δίνουµε όσες περισσότερες
πληροφορίες γίνεται .
Επικοινωνούµε µε τον κ.Γκλαβά και τον κ. Σερδάρη
Ακολουθούµε τις οδηγίες της Αστυνοµίας .

76

3.9.11.2. Ενέργειες Αντίδρασης σε περίπτωση 39 που προκύψει επίθεση µε χηµικά
και βιολογικά όπλα.
Τον περασµένο αιώνα η µεγάλη ανάπτυξη των χηµικών, βιολογικών και
πυρηνικών όπλων οδήγησε στην περιστασιακή χρήση τους κατά τον πρώτο και
δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και άλλες περιφερειακές συρράξεις. Καταγράφηκαν
επίσης ατυχήµατα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ΧΒΡΠ όπλων.
Τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφηκαν περιστατικά χρήσης ή προετοιµασίες
για πραγµατοποίηση επιθέσεων µε ΧΒΡ παράγοντες από τροµοκρατικές
οργανώσεις και εκτός πλαισίου πολεµικών συρράξεων. Μετά τις τροµοκρατικές
επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στις ΗΠΑ και τα περιστατικά µε την
αποστολή επιστολών µε σκόνη άνθρακα, το θέµα της χρήσης ΧΒΡΠ παραγόντων
κατά του πληθυσµού βρέθηκε στο επίκεντρο της δηµοσιότητας. Στη χώρα µας
και στην Ε.Ε. η πλευρά της διαχείρισης των συνεπειών ΧΒΡΠ περιστατικών έχει
ενταχθεί στο αντικείµενο της Πολιτικής Προστασίας µαζί µε τις φυσικές και τις
τεχνολογικές καταστροφές (Νόµος 3013/2002).Ένα συµβάν κατά το οποίο ένας
χηµικός παράγων ή µία βιοµηχανική χηµική ουσία χρησιµοποιείται σαν
τροµοκρατικό όπλο ονοµάζεται Χηµικό Περιστατικό. Αντίστοιχα , ονοµάζεται
Βιολογικό/Ραδιολογικό Περιστατικό το συµβάν κατά το οποίο ένας
βιολογικός/ραδιολογικός παράγων χρησιµοποιείται σαν τροµοκρατικό όπλο.
Οι Χηµικοί παράγοντες ή χηµικές πολεµικές ουσίες (chemical agents ή chemical
warfare agents) κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες που όλες προκαλούν
αδρανοποίηση, σοβαρές βλάβες ή θάνατο:
1. Καυστικές ή Φλυκταινογόνες ουσίες,
2. Νευροτοξικές Ουσίες ή Ουσίες Νεύρων,
3.Ασφυξιογόνες ουσίες,
4. Αιµοτοξικές ουσίες,
5. Αδρανοποιητικές ουσίες. Χρησιµοποιούνται σε µορφή αερίου, υγρού ή
αερολύµατος (αεροζόλ).
Οι Βιολογικοί παράγοντες (biological agents) είναι είτε ζωντανοί οργανισµοί είτε
ουσίες που αυτοί παράγουν και προκαλούν ασθένειες ή βλάπτουν ανθρώπους,
ζώα και φυτά ή προκαλούν βλάβες σε κάποιο υλικό. Οι Βιολογικοί παράγοντες
βρίσκονται σε µορφή σταγόνων υγρού, αερολύµατος ή ξηράς σκόνης. Ένας
Βιολογικός παράγων όπως άνθρακας, τουλαραιµία, χολέρα, εγκεφαλίτης,
πανώλη και αλλαντίαση µπορεί, µε κατάλληλη επεξεργασία, να χρησιµοποιηθεί
σαν τροµοκρατικό όπλο. Υπάρχουν τρία είδη Βιολογικών παραγόντων: τα
βακτήρια, οι ιοί και οι τοξίνες.
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Στην Ελλάδα, µέχρι τώρα, δεν έχει υπάρξει πραγµατικό ΧΒΡΠ περιστατικό. Τα
µόνα περιστατικά που έχουν καταγραφεί είναι οι φάρσες µε τα ύποπτα για
άνθρακα αντικείµενα (επιστολές ή άλλα δέµατα) που συνέβησαν στη χώρα µας,
όπως και σε άλλες χώρες µε ιδιαίτερη έξαρση την περίοδο Οκτωβρίου –
∆εκεµβρίου 2001 µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 2001
στις ΗΠΑ.
Χηµικοί, βιολογικοί, ραδιολογικοί παράγοντες ή βιοµηχανικά χηµικά (χλώριο,
υδρόθειο, οργανοφωσφορικές ενώσεις, κ.λπ.) είναι δυνατόν να διασπαρούν στον
αέρα που αναπνέουµε, το νερό και στα τρόφιµα που καταναλώνουµε, στο έδαφος
και στις επιφάνειες µε τις οποίες ερχόµαστε σε επαφή. Οι µέθοδοι διασποράς
κυµαίνονται από υπερβολικά απλές (π.χ. τοποθέτηση ενός δοχείου µε κάποιο
υλικό σε πολυσύχναστο µέρος ή ανοίγοντάς το ή χρησιµοποιώντας συµβατικό
σύστηµα ψεκασµού) έως πιο σύνθετες [χρήση εκρηκτικού µηχανισµού ο οποίος
µεταξύ άλλων θα βοηθήσει στη διασπορά του υλικού ή οπλοποιηµένοι
παράγοντες (πολεµικά υλικά)].
Τα Χηµικά Περιστατικά χαρακτηρίζονται από µία σχετικά γρήγορη (λίγα λεπτά
µέχρι µερικές ώρες, ανάλογα µε το είδος και την ποσότητα του παράγοντα)
εµφάνιση συµπτωµάτων στην υγεία των ατόµων που βρέθηκαν στο χώρο του
περιστατικού. Χαρακτηρίζονται επίσης από την ύπαρξη χαρακτηριστικών
οσµών και αντικειµένων τα οποία είναι απαραίτητα για την πραγµατοποίηση της
απειλής (δοχείο, σύστηµα ψεκασµού κ.λπ.).
Στα βιολογικά περιστατικά η αναγνώριση ενός εν δυνάµει προβλήµατος γίνεται
είτε άµεσα (π.χ. λήψη µίας επιστολής που περιέχει ύποπτη σκόνη ή ανακάλυψη
ενός δοχείου µε ύποπτη σκόνη στο σύστηµα κλιµατισµού) είτε µε καθυστέρηση
και συµπίπτει χρονικά µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων. Ο
απαιτούµενος χρόνος από τη στιγµή έκθεσης σε κάποιο βιολογικό παράγοντα έως
την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων (δηλ. ο χρόνος επώασης) κυµαίνεται
από ώρες έως αρκετές ηµέρες. Επιπλέον και λόγω των πιθανών µετακινήσεων
των ατόµων που εξετέθησαν σε ένα και µόνο περιστατικό, τα κρούσµαταθύµατα ενδέχεται να παρουσιάσουν µεγάλη γεωγραφική διασπορά είτε εντός
µίας χώρας είτε µεταξύ πολλών. Έτσι προκύπτει η βασική διαφορά µεταξύ
χηµικών και βιολογικών περιστατικών.
Τα Ραδιολογικά Περιστατικά παρουσιάζουν οµοιότητες αλλά και διαφορές µε τα
χηµικά περιστατικά. Επειδή η ακτινοβολία δεν είναι ορατή, δεν έχει οσµή ούτε
γεύση ,δεν µπορούµε να την αισθανθούµε. Σαν αποτέλεσµα, αν βρεθούµε σε χώρο
που έγινε κάποια έκρηξη δεν θα είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε αν
χρησιµοποιήθηκαν ραδιενεργά υλικά σαν µέρος του εκρηκτικού µηχανισµού
δηλ. αν πρόκειται για βρώµικη βόµβα (dirty bomb) ή όχι. Οι συνέπειες στο
περιβάλλον και στον πληθυσµό µπορεί να είναι µακροχρόνιες. Υπάρχουν τρεις
τύποι πυρηνικής ακτινοβολίας: α (άλφα), β (βήτα) και γ (γάµα).
Οι Καυστικές ή Φλυκταινογόνες ουσίες (Blister agents) προκαλούν σοβαρές
φλύκταινες (φουσκάλες µε υγρό) και «εγκαύµατα» στα µάτια, το δέρµα και τους
ιστούς του αναπνευστικού συστήµατος. Συνήθως η έκθεση γίνεται µέσω επαφής
µε το υγρό ή τους ατµούς. Αναφέρονται και ως «ουσίες µουστάρδας» π.χ.
µουστάρδες αζώτου, µουστάρδες θείου και π λεβισίτης (lewisite).
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Χαρακτηριστικό είναι ότι προκαλούν λίγο ή καθόλου πόνο κατά τη διάρκεια της
έκθεσης (εκτός από τoν λεβισίτη) κι έχουν ποικίλο χρόνο εµφάνισης
συµπτωµάτων (2-36 ώρες). Όσο πιο ψηλή η συγκέντρωση έκθεσης, τόσο πιο
γρήγορα εµφανίζονται τα συµπτώµατα.
Οι Νευροτοξικές Ουσίες ή Ουσίες Νεύρων (Nerve agents) επιδρούν στο κεντρικό
νευρικό σύστηµα (ΚΝΣ). Είναι οργανοφωσφορικές ενώσεις χηµικώς συναφείς µε
τα φυτοφάρµακα αλλά πολύ πιο τοξικές και έχουν την ιδιότητα να διαπερνούν το
δέρµα χωρίς να επιδρούν σε αυτό. Συνήθως η έκθεση γίνεται µέσω επαφής µε
υγρό (δέρµα και οφθαλµοί) και ατµούς. Τρία σαφή συµπτώµατα που συνδέονται
µε τις νευροτοξικές ουσίες είναι: σµίκρυνση της κόρης του οφθαλµού, πολύ
ισχυρός πονοκέφαλος και ισχυρό σφίξιµο στο στήθος. Παραδείγµατα
νευροτοξικών ουσιών είναι το σαρίν, σοµάν, ταµπούν και VX. Ανάλογα µε την
οδό έκθεσης και τη συγκέντρωση της ουσίας υπάρχει διαφοροποίηση στα
συµπτώµατα και στο χρόνο εµφάνισής τους. Έκθεση σε ατµούς: συµπτώµατα
µετά από δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά. Έκθεση µέσω του δέρµατος:
συµπτώµατα µετά από λεπτά έως αρκετές ώρες (έως και 18 ώρες και τότε τα
συµπτώµατα δεν είναι συνήθως θανατηφόρα).
Οι Αιµοτοξικές ουσίες (Blood agents) παρεµποδίζουν τη δυνατότητα του αίµατος
να µεταφέρει οξυγόνο και προκαλούν ασφυξία. Βλάπτουν τον άνθρωπο
παρεµβαίνοντας στην ανταλλαγή οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα µεταξύ
αίµατος και ιστών. Τυπικά παραδείγµατα είναι το υδροκυάνιο και το χλωριούχο
κυάνιο.
Οι Ασφυξιογόνες Ουσίες (Choking Agents) προκαλούν φυσική βλάβη στους
πνεύµονες. Η έκθεση γίνεται µε εισπνοή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι
πνεύµονες γεµίζουν µε υγρό γεγονός το οποίο µπορεί οδηγήσει σε ασφυξία που
προσοµοιάζει µε πνιγµό. Ο θάνατος προκαλείται από την έλλειψη οξυγόνου.
Τυπικά παραδείγµατα είναι το χλώριο και το φωσγένιο.
Αντίδοτο είναι κάθε χηµική ουσία της οποίας η δράση είναι αντίθετη µε τη
δράση των χηµικών παραγόντων. Σαν αποτέλεσµα όταν δοθεί στο άτοµο που έχει
εκτεθεί τότε περιορίζεται ή εξαφανίζεται η βλάβη που έχει προκληθεί. ∆εν
υπάρχουν αντίδοτα για όλους τους χηµικούς παράγοντες (π.χ. υπάρχουν αντίδοτα
για τις ουσίες νεύρων, αλλά δεν υπάρχουν αντίδοτα για τις «µουστάρδες»).
Τα Βακτήρια είναι µονοκύτταροι οργανισµοί οι οποίοι πολλαπλασιάζονται µε
κυτταρική διαίρεση και µπορούν να προκαλέσουν ασθένεια σε ανθρώπους, ζώα ή
φυτά. Παραδείγµατα περιλαµβάνουν άνθρακα, χολέρα, πανώλη, τουλαραιµία και
πυρετό Q.
Οι Ιοί είναι οι απλούστερες µορφές µικροοργανισµών, οι οποίες δεν έχουν
σύστηµα για το µεταβολισµό τους. Για να πολλαπλασιαστούν ,χρειάζονται
ζωντανά κύτταρα και δεν µπορούν να ζήσουν εκτός από ένα ξενιστή. Τύποι ιών
είναι ο ιός της ευλογιάς, ιοί που προκαλούν αιµορραγικούς πυρετούς (Εµπόλα,
κ.λπ.).
Οι Τοξίνες είναι τοξικές ουσίες φυσικής προέλευσης, οι οποίες παράγονται από
ζώο, φυτό ή µικρόβιο. ∆ιαφέρουν από τις χηµικές ουσίες στο ότι δεν

79

παρασκευάζονται από τον άνθρωπο. Παραδείγµατα είναι η ρισίνη και οι
µυκοτοξίνες.

Ενέργειες αντίδρασης
Ενδεδειγµένες ενέργειες για την αντιµετώπιση ενός ΧΒΡΠ περιστατικού
εξαρτώνται κατά ένα βαθµό από το συγκεκριµένο σενάριο (είδος, ποσότητα και
καθαρότητα ΧΒΡΠ παράγοντα, µέθοδος διασποράς, χώρος περιστατικού,
µετεωρολογικές συνθήκες, κλπ) και εποµένως δεν είναι ακριβώς οι ίδιες σε όλες
τις περιπτώσεις.
Παρ’ όλα αυτά οι ενδεδειγµένες ενέργειες γενικά στηρίζονται στις ακόλουθες
αρχές:
•
•
•

Μείωση του χρόνου παραµονής στο επικίνδυνο περιβάλλον και εποµένως
της έκθεσης στον ΧΒΡΠ παράγοντα.
Αποµάκρυνση του επικίνδυνου ΧΒΡΠ παράγοντα από το σώµα.
Αποµάκρυνση από τον χώρο του περιστατικού και παραµονή σε χώρο που
είναι ασφαλής.

Ακολούθως παρατίθενται κάποιες γενικές οδηγίες, οι οποίες πρέπει να
ακολουθηθούν, µέχρις ότου να δοθούν συγκεκριµένες ειδικές οδηγίες από τις
Αρµόδιες Αρχές. Για την ειδική περίπτωση αντικειµένων υπόπτων για άνθρακα
επισκεφθείτε την αντίστοιχη σελίδα.
Αν βρεθείτε σε χώρο που έγινε αντιληπτή απελευθέρωση κάποιου ΧΒΡ
παράγοντα.
•
•

•

•

Προσπαθήστε να διατηρήσετε την ψυχραιµία σας και να µην
πανικοβληθείτε.
Εάν το περιστατικό συµβεί σε ανοικτό χώρο, εάν µπορείτε,
αποµακρυνθείτε από την περιοχή του συµβάντος περπατώντας και µόνο
και χωρίς να αγγίζετε. Μην αποµακρυνθείτε πάρα πολύ και µην
χρησιµοποιήσετε δηµόσια ή ιδιωτικά µέσα µεταφοράς [λεωφορεία,
τρόλεϊ, ηλεκτρικός, µετρό, ταξί, αυτοκίνητα, µηχανάκια, γιατί αυτό
µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την περαιτέρω διασπορά του επικίνδυνου
παράγοντα και κατ’επέκταση τη ρύπανση/µόλυνση των
δηµοσίων/ιδιωτικών µέσων µεταφοράς και του υπολοίπου πληθυσµού και
την εξάπλωση του προβλήµατος, πράγµα που δυσχεράνει και την
προσφορά βοήθειας προς εσάς.
Εάν το περιστατικό λάβει χώρα σε ένα κλειστό χώρο, φροντίστε να
κλειστούν τα συστήµατα εξαερισµού και κυρίως το κεντρικό σύστηµα εάν
υπάρχει, και ακολούθως βγείτε από το κτήριο και περιµένετε τις
Αρµόδιες Αρχές.
Προφυλαχθείτε εισερχόµενοι στο πλησιέστερο κτήριο που δεν έχει
υποστεί ζηµιές. Σε περίπτωση έκρηξης σε ανοιχτό χώρο η παραµονή ή η
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•

•

•
•

•

•

καταφυγή σε ένα κλειστό χώρο µειώνει την έκθεση σε ΧΒΡΠ παράγοντες
που υπάρχουν στον χώρο του συµβάντος.
Όντας σε «ασφαλή» χώρο να βγάλτε τα ρούχα σας, το συντοµότερο
δυνατό, και να τα τοποθετήσετε µέσα σε µία πλαστική σακούλα
κλείνοντάς την ερµητικά, κατά το δυνατόν. Τα ρούχα σας πρέπει να τα
βγάλετε µε τρόπο, ώστε να µην εκθέσετε τα πιο ευαίσθητα σηµεία και τις
περιοχές εισόδου του οργανισµού σας (κυρίως τα µάτια, µύτη και στόµα)
περισσότερο στους ΧΒΡΠ παράγοντες. Η ενέργεια αυτή αποτρέπει σε
µεγάλο βαθµό την περαιτέρω έκθεσή σας καθώς και των άλλων.
Ακολούθως,εάν είναι δυνατόν, πλυθείτε µε άφθονο νερό µόνοι σας ή
καλύτερα ανά δύο , ώστε να είναι δυνατός ο καλύτερος καθαρισµός στα
δύσκολα σηµεία και µέρη του σώµατος (πίσω από τα αυτιά, µάτια,
µασχάλες, κλπ).
Εάν δεν είναι εφικτό, βγάλτε όσα ρούχα είναι δυνατόν (εάν το επιτρέπουν
και οι καιρικές συνθήκες) και περιµένετε τις δυνάµεις που θα αναλάβουν
το έργο της απολύµανσης/απορρύπανσης σας. Να είστε προετοιµασµένοι
ότι 1) θα πρέπει να βγάλετε ή να σας βγάλουν τα ρούχα σας (µερικά από
αυτά σκίζοντας τα ή κόβοντάς τα µε ψαλίδι). Θα χρειαστεί να στεκόσαστε
χωρίς ρούχα µπροστά σε άγνωστους και γνωστούς ανθρώπους. Αυτό είναι
απαραίτητο για την καλύτερη δυνατή προστασία της υγείας σας, 2) Εάν
φοράτε ή έχετε µαζί σας κοσµήµατα ή άλλα πολύτιµα ή συναισθηµατικής
αξίας αντικείµενα, πρέπει να γνωρίζετε και να είστε προετοιµασµένοι ότι
θα πρέπει να τα παραδώσετε στο προσωπικό που θα σας απορρυπάνει.
Εάν έχετε παιδιά ή βρέφη µαζί σας, θα σας επιτραπεί να τα έχετε µαζί σας
κατά την διάρκεια της διαδικασίας απορρύπανσής σας.
Η συνεργασία σας µε το προσωπικό των δυνάµεων υπηρεσιών που έχουν
σαν αποστολή την αντιµετώπιση του συµβάντος είναι απαραίτητη για
την δική σας υγεία. Η πιο σηµαντική συµβολή είναι να ακολουθείτε τις
οδηγίες που σας δίνουν και να µην διαφωνείτε.
Μην παραξενεύεστε, εάν δείτε το προσωπικό των δυνάµεων υπηρεσιών να
φορά προστατευτικό εξοπλισµό που εσείς βέβαια δεν έχετε . Η καλύτερη
δυνατή προστασία τους είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί όσο το
δυνατόν καλύτερα, ο στόχος που είναι η µεγαλύτερη προσφορά βοήθειας
σε εσάς.
Μην ξεχνάτε να αναφέρεται στις Αρχές, οτιδήποτε παρατηρήσατε.

Εάν εκτεθείτε σε κάποιο ΧΒ παράγοντα χωρίς να το γνωρίζετε:
•

•

•

Είναι πιθανόν να εµφανίσετε συµπτώµατα τα οποία µοιάζουν µε
συµπτώµατα λόγω ίωσης ή κρυολογήµατος δηλ. πυρετός, βήχας,
κοιλιακοί ή µυϊκοί πόνοι, κλπ (π.χ. βιολογικός παράγων) ή συµπτώµατα
έκθεσης σε τοξική χηµική ουσία (π.χ. µουστάρδα, φυτοφάρµακο).
Παρακολουθείστε προσεκτικά την ενηµέρωση (εάν έχει γίνει) από τις
Αρµόδιες Αρχές και δείτε εάν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που
αναφέρονται στις ανακοινώσεις. Σε άλλη περίπτωση ενηµερώστε τις
Αρµόδιες Αρχές.
Επικοινωνήστε τηλεφωνικά µε τον προσωπικό σας ιατρό ή µε ιατρικές
υπηρεσίες και µην παρουσιαστείτε σε κάποιο χώρο παροχής ιατρικής
φροντίδας (νοσοκοµείο, ιατρείο) χωρίς προηγουµένως να έχετε
ενηµερώσει.
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ΑΝ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
•

Καλέστε αµέσως ιατρική βοήθεια
o Κέντρο ∆ηλητηριάσεων (210 7793797)
o ΕΚΑΒ(166)
o ΚΕΛ(210 8899009)

∆εν είναι δυνατόν να δοθούν γενικές οδηγίες που να καλύπτουν κάθε περίπτωση
έκθεσης σε µία επικίνδυνη ουσία (δηλητηρίαση, χηµικό έγκαυµα) η οποία µπορεί
να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην υγεία σας, αν όµως προβείτε σε ορισµένες
κατάλληλες ενέργειες, µπορεί να µειώσετε την πιθανότητα της µόλυνσης και την
βλάβη που οφείλεται στην έκθεσή σας στην χηµική ουσία.
•

•

Εάν µία επικίνδυνη ουσία έρθει σε επαφή µε τα µάτια σας, είναι πολύ
σηµαντικό να ενεργήσετε αµέσως. Οποιαδήποτε καθυστέρηση µπορεί να
αυξήσει την πιθανότητα δηµιουργίας σοβαρής βλάβης.
Προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:
o Ξεπλύνετε τα χέρια σας γρήγορα.
o Αν φοράτε φακούς επαφής αφαιρέστε τους.
o Ξεπλύνετε το 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 δεν
αισθάνεστε καµία ενόχληση.
o Ζητήστε ιατρική συνδροµή.
Αν βάσιµα νοµίζετε ότι έχετε εκτεθεί σε κάποια επικίνδυνη ουσία...
o Βγάλτε αµέσως όποια ρούχα θεωρείτε ότι έχουν ρυπανθεί.
o Βγάλτε τα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην έρθουν σε επαφή µε το
πρόσωπό σας. ∆ιαφορετικά, σκίστε τα ή κόψτε τα µε ένα ψαλίδι.
o Βάλτε τα ρούχα σε πλαστικές σακούλες ή σε κάποιο δοχείο και
κλείστε το καλά.
o Αν είναι δυνατόν, πλυθείτε προσεκτικά µε νερό.
Σ’ αυτές τις ενέργειες δεν πρέπει να προβείτε , αν ενηµερωθείτε ότι
δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί νερό για την συγκεκριµένη ουσία.
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•Αν υπάρχει οδηγία και εκπαίδευση του προσωπικού για τέτοιες περιπτώσεις,
προκειµένου να προστατευθεί το κτήριο , τότε κλείνουµε όλα τα ανοίγµατα ,
απενεργοποιούµε συστήµατα HVAC, ανεµιστήρες, και κάθε εστία φωτιάς ,
δηµιουργούµε αποθέµατα νερού . Ακούµε οδηγίες από το ράδιο (το οποίο
λειτουργεί µε µπαταρίες)
• Αν πρέπει να αποχωρήσουµε , σύµφωνα µε τις οδηγίες, προσπαθούµε να
ασφαλίσουµε , όσο καλύτερα γίνεται, το κτίριο. .
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3.12. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Το να θέσουµε προτεραιότητες στη διάσωση των αντικειµένων που
φιλοξενούνται στη βιβλιοθήκη του Π.Ι., αποτελεί θέµα µέγιστης σηµασίας .
Αφορά, δε, σε συλλογές βιβλίων , περιοδικών, χαρτών, αρχείων σε
ηλεκτρονική µορφή ,στα οποία βρίσκονται καταχωρήσεις των συλλογών,
πληροφοριών εγγεγραµµένων σε ηλεκτρονικά µέσα. . Αν προκύψει
καταστροφικό γεγονός , ο χρόνος διάσωσης µπορεί να είναι ελάχιστος .
Αντικείµενα µπορεί να χαθούν εξαιτίας του χρόνου που θα απαιτηθεί για να
αποφασιστεί τι πρέπει να διασωθεί, κατά προτεραιότητα. Γι’ αυτό και στο
στάδιο της προετοιµασίας θεωρείται απαραίτητη η συγκρότηση καταλόγων µε
τα αντικείµενα που πρέπει να διασωθούν πρώτα.
Ο κ. Γκλαβάς σε συνεργασία µε τους υπαλλήλους της βιβλιοθήκης και µε βάση :

α. την σπανιότητα και παλαιότητα των αντικειµένων
β. την εικόνα του σκοπού της συλλογής και της αποστολής του ιδρύµατος και
της κοινότητας που εξυπηρετεί
συνέταξαν τους παρακάτω καταλόγους µε τα αντικείµενα της βιβλιοθήκης
που θα πρέπει να διασωθούν κατά προτεραιότητα η να απασχολήσουν πρώτα
την οµάδα αντίδρασης – αποκατάστασης, στη φάση της αποκατάστασης:
Οι προτεραιότητες τίθενται ως ακολούθως
1.Πρωτη προτεραιότητα, 2 =δεύτερη προτεραιότητα 3= 4=.. 5 κλπ
Αναντικατάστατα= Α

∆ύσκολα Αντικαταστάσιµα=Β

Αντικαταστάσιµα=Γ

Στο παράρτηµα 8 δίδονται οι προτεραιότητες διάσωσης των αντικειµένων της
βιβλιοθήκης.
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4. ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ(Σ.ΑΠ)
Στο Στάδιο Αποκατάστασης το καταστροφικό γεγονός έχει λάβει τέλος και
διενεργούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ,προκειµένου να διασωθούν οι
συλλογές , το κτήριο και να σταθεροποιηθεί το περιβάλλον.
Εδώ πρέπει να αναφέρουµε πως σε κάποιες λειτουργίες σχεδίου εµπλέκονται
µερικοί και µόνο φορείς , σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες τους, όπως αυτές
καθορίζονται από το θεσµικό τους πλαίσιο . ∆υο είναι οι κατηγορίες:
Α. Λειτουργίες που αφορούν Αποκλειστική αρµοδιότητα ενός φορέα όπως:
Πυροσβεστική Υπηρεσία, Προνοσοκοµειακή Περίθαλψη και διακοµιδή από το
ΕΚΑΒ, Τήρηση της τάξης από την ΕΛΑΣ
Για παράδειγµα, στη περίπτωση που ξεσπάσει φωτιά στη βιβλιοθήκη , η
κατάσβεση αποτελεί αρµοδιότητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και µόνο
εκπαιδευµένοι υπάλληλοι µπορούν να πάρουν µέρος σε αυτή τη φάση. Αν η
φωτιά είναι µικρής έκτασης και εκτιµηθεί ότι είναι δυνατός ο έλεγχος της εστίας
µε τη χρήση πυροσβεστήρων , γίνεται προσπάθεια καταστολής της.
Β. Λειτουργίες που µπορεί να απαιτούν συνεργασία διαφόρων φορέων .
Για παράδειγµα στη περίπτωση που το κτήριο πρέπει να φυλαχθεί µετά από
κάποιο καταστροφικό γεγονός, προκειµένου να αποφευχθούν κλοπές,
βανδαλισµοί κ.α., κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία διαφόρων φορέων, όπως
της αστυνοµίας και της διεύθυνσης του Π.Ι
4.1 Βήµα προς βήµα οι ενέργειες διάσωσης µετά την καταστροφή
Σε αυτό το τµήµα του Σχεδίου παρέχουµε γενικές οδηγίες για τα αρχικά βήµατα
που πρέπει να πραγµατοποιηθούν µετά από µια καταστροφή . Ανάλογα µε το
είδος της καταστροφής κάποιες ενέργειες µπορεί να πρέπει να
πραγµατοποιηθούν ταυτόχρονα, ενώ άλλες να µην χρειαστεί να
πραγµατοποιηθούν καθόλου.

4.1.1.Ενηµέρωση των καταλλήλων υπηρεσιών και ατόµων.
Κατά την διάρκεια του ωραρίου ενηµερώνεται η κα Λυρατζή.
Εκτός ωραρίου, αυτός που θα αντιληφθεί το καταστροφικό γεγονός επικοινωνεί
µε τα µέλη του προσωπικού που βρίσκονται στον κατάλογο , µέχρι κάποιος από
όλους να απαντήσει (διάγραµµα 1).
4.1.2.Καταστολή φαινοµένου :
Εάν είναι µικρής έκτασης, πραγµατοποιείται από τους υπαλλήλους.
Εάν δεν ελέγχεται το φαινόµενο, καταστέλλεται από την πυροσβεστική υπηρεσία
σχήµα 1.
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4.1.3. Ενέργειες µετά την καταστολή

4.1.3.1. Αποτίµηση της καταστροφής :
Υπεύθυνη αποτίµησης : κα Μ. Λυρατζή και κα Ε.Ρογάρη
Καθορίζουµε την έκταση της καταστροφής. Αν και στην αρχή θα είναι δύσκολο,
ωστόσο οι απαντήσεις στην κάτωθι σειρά ερωτήσεων θα βοηθήσει .
– Τι συνέβη; Πόσο σοβαρή είναι η καταστροφή; Πόσα περίπου και ποια είδη
αντικειµένων υπέστησαν ζηµιές, τι είδους ζηµιές υπέστησαν π.χ, από νερό,
φωτιά, καπνό κλπ:
–Αν η ζηµιά προήλθε από νερό , τι είδους ήταν; καθαρό, βρώµικο, από διαρροή ,
από καταιγίδα; Από πού προήλθε και ποια η ποσότητα του νερού που υπάρχει
στο χώρο; Υπάρχει ακόµα λιµνάζον νερό και πού;
Οι συλλογές που υπέστησαν ζηµιές είναι βρεγµένες ή απλώς νοτισµένες;
Σταµάτησε η διαρροή ; Αν κάποιες συλλογές είναι βρεγµένες- µουσκεµένες ή
έχουν γυαλιστερό χαρτί, απαιτούν άµεση κατάψυξη. Αν κάποιες απλώς είναι
νοτισµένες και υπάρχει χώρος, ξεκινάµε τη διαδικασία της αφύγρανσης µε αέρα.
4.1.3.2.Φωτογράφιση –βιντεοσκόπηση – τεκµηρίωση καταστροφής γραπτώς( οι
φόρµες συµπλήρωσης δίδονται στο παράρτηµα 5)

4.1.3.3.. Σχεδιασµός στρατηγικής για την διαχείριση διαδικασιών διάσωσηςαποκατάστασης :Η στρατηγική που θα σχεδιαστεί αφορά σε µια σειρά θεµάτων
όπως οι εθελοντές, το προσωρινό προσωπικό και γενικά όλους, όσοι θα
εργαστούν για την διάσωση και αποκατάσταση των συλλογών. Αυτοί πρέπει να
ενηµερωθούν και να επιβλέπονται. Για τους λόγους αυτούς απαιτείται συνεχής
παρουσία συντηρητών και εκπαιδευµένου προσωπικού στους χώρους διάσωσης
και αποκατάστασης. Το προσωπικό οφείλει να κρατά διαρκώς αρχεία , όπως
αυτά δίδονται στο παράρτηµα 5
• Υπεύθυνη συντονισµού διαδικασιών διάσωσης –αποκατάστασης : κα
Λυρατζή
• Υπεύθυνη για το προσωπικό στους χώρους εργασίας: κα Παπαγεωργίου

Στο σχήµα 3 δίδονται οι γενικές κατευθύνσεις των ενεργειών µετά την
καταστροφή καθώς και τα αρχικά βήµατα διάσωσης.
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Σχήµα 3
\
ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ
ΓΕΓΟΝΟΣ:
ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ
1. Όταν δοθεί άδεια εισόδου από την Π.Υ. η οµάδα αντίδρασης εισέρχεται µε κατάλληλη
ενδυµασία στον πληγέντα χώρο :

Γ. Μουχρίτσας
Μ.Παπαγεωργίου .

Ε.Ρογάρη
Μ.Λυρατζή

Τεκµηρίωση
καταστροφής/φωτογράφηση

Εκτίµηση καταστροφής
Ακολούθως

Αποφασίζεται

Εάν θα γίνει Πρόσληψη
προσωπικού/εθελοντών .
Παράρτηµα 10

Η Στρατηγική αντιµετώπισης

Έναρξη Ενεργειών ∆ιάσωσης

2.Αυτά που δεν
µπορεί να
διασωθούν

1. Αυτά που µπορεί να διασωθούν.
Ξεκινάµε µε τον κατάλογο 1 και µετά
2 ,3,4.

Κατάλογος 1

Κατάλογος 3

Κατάλογος2

1.Στεγνά
Απορρίπτονται
2. Υγρά
Βρεγµένα
3.Βρεγµέ
να

4.Λερωµένα
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4.2. Ενέργειες Αποκατάστασης αντικειµένων
που επλήγησαν από νερό
Μετά την διάσωση πιθανόν να βρεθούµε µπροστά σε στοίβες
βιβλίων/περιοδικών/εγγράφων:
Στεγνών- Βρεγµένων- Υγρών - Λερωµένων. Ακόµα µπορεί να έχουν υποστεί
ζηµιές ηλεκτρονικά και µαγνητικά µέσα ,έπιπλα και αντικείµενα στο χώρο,ο
ίδιος ο χώρος. Η εκτίµηση του είδους και της έκτασης της καταστροφής στα
αντικείµενα της βιβλιοθήκης έχει πραγµατοποιηθεί. Ακολουθούν µια σειρά
διαδικασίες:

4.2.1.Επικοινωνία µε εξειδικευµένους συντηρητές.
4.2.2.Καθορισµός του χώρου διαχείρισης πληροφοριών.
Στον χώρο αυτό πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες συναντήσεις και συζητήσεις
για την πορεία αποκατάστασης.

•
•

Κέντρο διαχείρισης πληροφοριών 1 : Γραφείο κου Γκλαβά, Αιγαίου
Πελάγους 2 , 3Ος όροφος
Κέντρο διαχείρισης πληροφοριών 2: Αίθουσα Παπανούτσου , Αιγαίου
Πελάγους 2τηλ….

4.2. 3. Καθορισµός διαδικασιών ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Μόνο οι
εργαζόµενοι στο χώρο επιτρέπεται να εισέρχονται οι οποίοι θα φέρουν
διακριτικό σήµα.

4.2.4. Πραγµατοποίηση σύντοµης ενηµέρωσης των υπαλλήλων για τις
µεθόδους αποκατάστασης.
Παράρτηµα 2.

4.2.5. Σταθεροποίηση περιβάλλοντος.
Αν το καταστροφικό γεγονός προέρχεται από νερό και έχουν προκύψει
βρεγµένες συλλογές, έπιπλα, ή υπάρχει λιµνάζον νερό, πρέπει το κτήριο να
στεγνώσει, για να αποφευχθεί η ανάπτυξη µούχλας.
•
•
•

∆εν ενεργοποιούµε θερµαντικά σώµατα. Υπάρχει κίνδυνος να
ενθαρρύνουµε την ανάπτυξη µούχλας!
Ανοίγουµε διάπλατα τα παράθυρα αν η σχ. υγρασία εξωτερικά είναι
µικρή.
• Ενεργοποιούµε το HVAC σύστηµα στο κρύο αέρα. Μπορεί να
απαιτηθούν αφυγραντές. Η σχετική υγρασία πρέπει να είναι < 50% και η
Θερµοκρασία < 20ΟC.
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•

• Αποµακρύνουµε το λιµνάζον νερό και τα βρεγµένα έπιπλα που
µπορούµε. Αν δεν µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε τις εργασίες αυτές
προκειµένου να ρυθµίσουµε την σχ .υγρασία και θερµοκρασία στα
επιθυµητά επίπεδα, πρέπει να καλέσουµε :

Πυροσβεστική Υπηρεσία, τηλέφωνο: 199
Εταιρεία Alter Ego /αποκατάσταση κτιρίων µετά από καταστροφικό
γεγονός(πληµµύρα-φωτιά)
Τηλεφωνική επικοινωνία σε 24ωρη βάση: 18123
Υπεύθυνος εταιρείας: κος Ζερµπίνος Γιώργος
Εταιρεία Αττική Καθαριστική/ αποκατάσταση κτιρίων µετά από καταστροφικό
γεγονός(πληµµύρα-φωτιά)
Τηλεφωνική επικοινωνία: 210 8816440
Τηλεφωνική επικοινωνία σε 24ωρη βάση : 6972712183Υπεύθυνος εταιρείας: κος Θεοδωρόπουλος.
•

Αν βραχούν Η/Υ και ηλεκτρονικά µέσα πρέπει να γίνει άµεση
αποκατάσταση, αλλά και αναπαραγωγή των µέσων . Καλούµε:

Εταιρεία Αποκατάστασης Η/Υ και ανάκτησης αρχείων: TIC TAC DATA
Τηλεφωνική επικοινωνία: 6947-420046
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4.2.6. ΒΙΒΛΙΑ
Σύµφωνα µε το παραπάνω σχήµα , µετά την διάσωση έχουµε
πιθανόν 4 στοίβες βιβλίων τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες:
1.Στεγνά

2.Καθαρά
Βρεγµένα
Υγρά
3.Λερωµένα
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Σχήµα 4
Επικοινωνία µε άλλα ιδρύµατα για παροχή
βοήθειας/ανταλλαγή απόψεων

Β
Η
Μ
Α
Τ
Α

Συγκέντρωση οµάδας/ενηµέρωση για θέµατα αφύγρανσης
/σταθεροποίησης συλλογών

Σύµφωνα µε την Ανάθεση Καθηκόντων ακολουθεί

Α
Π
Ο
Κ
Α
Τ
Α
Σ
Τ
Α
Σ
Η
Σ

Προετοιµασία των χώρων , εντός του ιδρύµατος, για την αποκατάσταση
των συλλογών
Μ.Παπαγεωργίου
Γ.Μουχρίτσας

Κ.Χατζηστεφά
νου

Φωτογράφηση/
τεκµηρίωση/κάθε
βιβλίου χωριστά

Ε.Ρογάρη

Σταθεροποίηση
περιβάλλοντος/
Χρήση
ανεµιστήρων/αφυγρα
ντήρων/άνοιγµα
παραθύρων ώστε:
Θ<20, RH<50%

Κ.Χατζηστεφάνου

Προετοιµασία
χώρων
αποκατάστασης
Επικάλυψη
επιπέδων
επιφανειών µε
στυπόχαρτα

Έναρξη διαδικασιών αποκατάστασης σε βιβλία
1.Στεγνά:
Αποστολή σε
ασφαλές
περιβάλλον

2.Καθαρά
βιβλία:

Πλύσιµο

ΒΡΕΓΜΕΝΑ(ΣΤΑΖΟΥΝ)

ΜΕΡΙΚΩΣ
ΒΡΕΓΜΕΝΑ

ΕΛΑΦΡΩΣ
ΝΟΤΙΣΜΕΝΑ

1.Καταγραφή
στοιχείων/φωτογράφηση.
2.Τοποθετούνται
ελαφρώς ανοιχτά και
κάθετα τοποθετηµένα σε
στυπόχαρτα( τα οποία
πρέπει να αλλάζουν
συχνά)

1.Τοποθετηση
στυπόχαρτων
ανά 20 σελ.
2.Οριζόντια
τοποθέτηση
βιβλίου

1.Στεκονται
όρθια σαν
βεντάλια
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3.Λερωµένα

ΣΧΕ∆ΟΝ
ΣΤΕΓΝΑ
1.Οριζόντια
τοποθέτηση
2.Απορροφητικά
χαρτιά ανά 20σελ
3.∆ίνουµε το
αρχικό σχήµα
4.Τοποθετηση
οµοιοµόρφου
βάρους πάνω του

Ξεκινάµε µε τις διαδικασίες που αφορούν στα στεγνά αντικείµενα.
4.2.6.1.Μεταφορά στεγνών σε ασφαλείς χώρους.
Στη διαδικασία λαµβάνουν µέρος όλοι οι υπάλληλοι και οι εθελοντές.
Ακολουθούµε το διάγραµµα 3
∆ιάγραµµα 3
Στεγνά

αν οι συνθήκες
δεν το επιτρέπουν

αν οι συνθήκες
το επιτρέπουν

συσκευασία
φύλαξη στο ίδρυµα

αποστολή σε άλλο ίδρυµα
για φύλαξη
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4.2.6.2.Εκτιµηση του αριθµού των πληγέντων βιβλίων/ διάγραµµα 4:
Βρεγµένα - Υγρά-Λερωµένα , για τα οποία , όπως βλέπουµε στο παρακάτω
διάγραµµα, µπορεί να ακολουθήσουν δυο διαδικασίες:
1.Συσκευασίας για φύλαξη ή αποστολή
2.Αµεσης αποκατάστασης στο Ίδρυµα.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ∆ΥΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

Εάν ο αριθµός>50

Εάν ο αριθ.<50

1. Συσκευασία

2.Άµεση Αποκατασταση στο Ιδ.

Φύλαξη στο Ιδ.

Αποστολή σε άλλο Ιδ.

Σε καταψύχτες του Ιδρύµατος Σε καταψύκτες

∆ιάγραµµα 4
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4.2.6.3. ∆ιαχείριση βρεγµένων βιβλίων :

Βιβλία
Βρεγµένα

Αν οι συνθήκες
το επιτρέπουν

Αν οι συνθήκες
δεν το
επιτρέπουν

Συσκευασία στο
ίδρυµα
Συσκευασία εντός
του ιδρύµατος και
αποστολή σε άλλο
ίδρυµα

Άµεση
Αποκατάσταση

Φύλαξη σε
καταψύκτες του
ιδρύµατος

Φύλαξη σε
καταψύκτες

Εν καιρώ
αποφασίζεται το
είδος της
αποκατάστασης

Σχήµα 5
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Άµεση
Αποκατάσταση

4.2.6.4. ∆ιαχείριση υγρών βιβλίων

Αν οι συνθήκες δεν
το επιτρέπουν

ΥΓΡΑ
ΒΙΒΛΙΑ
Αν οι συνθήκες το
επιτρέπουν

Συσκευασία

Συσκευασία
στο Ίδρυµα

Φύλαξη σε
καταψύκτες

Αποστολή
σε άλλο
ίδρυµα

Άµεση
Αποκατάσταση

Φύλαξη σε
καταψύκτες

Εν καιρώ
αποφασίζεται το
είδος
αποκατάστασης

Σχήµα 6
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Άµεση
Αποκατάσταση
στο ίδρυµα

4.2.6.5. ∆ιαχείριση Λερωµένων.
Αποφασίζεται η απόρριψη των βιβλίων που θα κριθεί ότι δεν είναι δυνατή η διάσωσή
τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ακολουθούµε το σχήµα 7.
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Λερωµένα

Ξέπλυµα µε
καθαρό νερό

Αν οι συνθήκες
το επιτρέπουν

Αν οι συνθήκες δεν
το επιτρέπουν

Συσκευασία
στο ίδρυµα

Συσκευασία

Φύλαξη σε
καταψύκτες του
ιδρύµατος

Αποστολή σε
άλλο ίδρυµα

Άµεση
Αποκατάστασ
η

Φύλαξη σε
καταψύκτες

Εν καιρώ αποφασίζεται ο
τρόπος αποκατάστασης

Σχήµα 7
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Αφύγρανση
στο ίδρυµα

4.2.6.6. Οι δύο τρόποι διαχείρισης των πληγέντων βιβλίων .
Όπως µπορούµε να δούµε στα σχήµατα 4, 5, 6, τα βιβλία(βρεγµένα, υγρά
λερωµένα) θα ακολουθήσουν µια από τις παρακάτω διαδικασίες:
1..Συσκευασία για αποστολή σε άλλο ίδρυµα ή συσκευασία και φύλαξη σε
καταψύκτες του ίδιου του ιδρύµατος
2.Άµεση αποκατάσταση στο ίδρυµα.
Σε κάθε περίπτωση , θα χρησιµοποιήσουµε το κιβώτιο µε τα εφόδια. Αν
απαιτηθούν επιπλέον υλικά, επικοινωνούµε µε τις εταιρείες υλικών συντήρησης
των οποίων οι επωνυµίες και τα τηλέφωνα βρίσκονται στα παραρτήµατα 4, 5, 6

4.2.6.6.1.Συσκευασία βιβλίων για Αποστολή/φύλαξη

Οµάδα Συσκευασίας:
Αρχηγός οµάδας αποκατάστασης
Υπεύθυνος συλλογών
Υπεύθυνος συναρµολόγησης
κιβωτίων
Υπεύθυνος για το τύλιγµα,
Υπεύθυνος για την τοποθέτηση
βιβλίων στα κιβώτια
Σφράγισµα κιβωτίων
Υπεύθυνος καταγραφών
Υπεύθυνος µεταφοράς κιβωτίων.

Μαρία Λυρατζή
Μαρία Λυρατζή
Γιώργος Μουχρίτσας
Μαρίνα Παπαγεωργίου
Γιώργος Μουχρίτσας
Γιώργος Μουχρίτσας
Ελένη Ρογάρη.
εθελοντές

Βήµατα

1. Οι αρχηγοί της οµάδας κ. Λυρατζή και Ρογάρη ξεχωρίζουν τα Στεγνά από
τα πληγέντα βιβλία βάσει των καταλόγων µε τις προτεραιότητες διάσωσης.
Η συσκευασία στεγνών βιβλίων είναι πιθανό να απαιτείται σε περίπτωση που
κανένας από τους χώρους του ιδρύµατος δεν είναι κατάλληλος µετά το
καταστροφικό γεγονός για την ασφαλή παραµονή τους, οπότε πρέπει να
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αποσταλούν είτε σε άλλο χώρο του ιδρύµατος είτε σε άλλο ίδρυµα. Από τα
πληγέντα επιλέγονται αυτά που είναι διασώσιµα και τα υπόλοιπα
απορρίπτονται.
Αν τα αντικείµενα είναι βρώµικα , ίσως απαιτηθεί να ξεπλυθούν µε καθαρό νερό,
πριν από τη συσκευασία ή την άµεση αποκατάσταση.
Αντικείµενα µε βαφές που ξεβάφουν, µε τµήµατα δερµάτινα, περγαµηνά, ή έργα
τέχνης σε χαρτί δεν πρέπει να ξεπλένονται.
Αν οι επικαθήσεις βρωµιάς είναι λίγες τότε:
ξεχωριστοί τόµοι ξεπλένονται µε ψεκαστήρα που έχει νερό , κρατώντας τον τόµο
σφιχτά κλειστό για αποφυγή µεταφοράς της βρωµιάς µεταξύ των σελίδων. Κάθε
αντικείµενο τοποθετείται σφιχτά κρατηµένο σε κάθε δοχείο Τέλος ξεπλένουµε µε
ψεκαστήρα και διώχνουµε το νερό πιέζοντας ελαφρά κάθε τόµο..
∆εν προσπαθούµε να αφαιρέσουµε επίµονους λεκέδες και βρωµιά.
Θεωρείται καλύτερο να αρχίσουµε µε τα πιο βρεγµένα αντικείµενα, ώστε να
καταψυχθούν γρηγορότερα. Τα πολύ βρεγµένα βιβλία είναι εξαιρετικά
ευαίσθητα και τα χειριζόµαστε µε εξαιρετική προσοχή
Τα βιβλία ,στη συνέχεια, δίδονται ένα ένα στην κ. Χατζηστεφάνου:
2. Για καταγραφή των στοιχείων του στην ειδική φόρµα παράρτηµα 5
Παράλληλα , στο ίδιο στάδιο, πραγµατοποιείται
2. Η συναρµολόγηση κιβωτίων από τον κ. Μουχρίτσα ή κάποιον εθελοντή.
3.. Το βιβλίο παραλαµβάνει στη συνέχεια για τύλιγµα η κ. Μαρίνα
Παπαγεωργίου ή κάποιος εθελοντής. Τυλίγουµε καθένα από τα βιβλία µε freezer
paper40 ή wax paper ή πλαστική επιφάνεια, προκειµένου να αποφευχθεί το
κόλληµα µεταξύ τους, ενώ, εάν είναι ήδη κοληµµένα, τα πακετάρουµε, όπως
έχουν.
Αν τα βρεγµένα βιβλία βρίσκονται ανοιχτά στο έδαφος, δεν προσπαθούµε να τα
κλείσουµε. Τα συσκευάζουµε ,ως έχουν, µε waxed paper , freezer paper και τα
τοποθετούµε στο πάνω µέρος των κιβωτίων στα οποία έχει ήδη συσκευαστεί µια
σειρά βιβλίων.
Αν κάποια χάρτινα αντικείµενα τέχνης στεγνώσουν και είναι βρώµικα, ο
καθαρισµός µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε βούρτσισµα ή χρήση ειδικής για
χάρτινα αντικείµενα ηλεκτρικής σκούπας.
Βιβλία µε επιστρωµένα χαρτιά πρέπει να κρατηθούν υγρά µέσα σε κουτιά που
έχουν επιστρωθεί µε σακούλες σκουπιδιών και να ακολουθήσει κατάψυξη.
4.. Το τυλιγµένο βιβλίο παραλαµβάνει για τοποθέτηση σε κιβώτιο ο κ.
Μουχρίτσας ή κάποιος εθελοντής . Τα κιβώτια µπορεί να είναι από χαρτόνι,
οπότε καλό είναι να επιστρωθούν µε σακούλες σκουπιδιών για να µη βραχούν, ή
πλαστικό. Τα βιβλία ακουµπούν στο κάτω µέρος του κιβωτίου µε την ράχη. ∆εν
τα πακετάρουµε σφιχτά. . Τοποθετούµε µόνο µια σειρά βιβλίων.
5. Σφράγισµα κιβωτίων από τον κ..Μουχρίτσα
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6..Ακολουθεί η Καταγραφή βιβλίων/κιβώτιο από την κ.Ρογάρη. Τεκµηριώνουµε
γράφοντας αριθµό βιβλίων ανά κιβώτιο και αριθµό κιβωτίων. Καταγράφουµε
τον προορισµό του καθενός, αν δεν πηγαίνουν όλα στην ίδια κατεύθυνση.
7.Τα συµπληρωµένα κιβώτια µεταφέρονται στον 1Ο όροφο της βιβλιοθήκης ή
στην αίθουσα Παπανούτσου από εθελοντές του Π.Ι. Αν είναι να αποσταλούν σε
άλλο ίδρυµα, πραγµατοποιείται επικοινωνία µε τα µεταφορικά οχήµατα . ∆εν
τοποθετούµε πάνω από 4 κιβώτια το ένα πάνω στο άλλο.
Βοηθητικός εξοπλισµός: Καρότσια για µεταφορά βιβλίων, πλατφόρµες ή ό,τι
άλλο µεταφορικό µέσο διαθέτει το ίδρυµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη
µεταφορά των υλικών συσκευασίας:
βρίσκονται στο υπόγειο της βιβλιοθήκης
Το Σχήµα 8 περιγράφει τις διαδικασίες συσκευασίας /υγρών-βρεγµένων
βιβλίων.
Το σχήµα 9 περιγράφει τις διαδικασίες συσκευασίας των λερωµένων βιβλίων.
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Καταγραφή στοιχείων βιβλίου
στην ειδική φόρµα.
Εάν τα βιβλία είναι:

κλειστά

κοληµµένα

Ανοιχτά

Τυλίγω ως έχουν µε freezer
paper ή wax paper ή πλαστική
επιφάνεια

Τοποθέτηση µιας
σειρά
βιβλίων/κιβώτιο µε
τη ράχη προς τα
κάτω/κιβώτια
επιστρωµένα µε
πλαστικές

Τοποθέτηση µιας
σειράς στο κάτω
µέρος του κιβωτίου
ή πάνω από την
ήδη τοποθετηµένη
σειρά

Τοποθέτηση στο
επάνω µέρος του
κιβωτίου

επιφάνειες
Σφράγισµα κιβωτίων/καταγραφή αριθµού και
στοιχείων κάθε βιβλίου/τόπος προορισµού.

Σχήµα 8 διαδικασίες συσκευασίας /υγρών-βρεγµένων βιβλίων.
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Λερωµένα βιβλία/υγρά/βρεγµένα

Καταγραφή στοιχείων βιβλίου
στην ειδική φόρµα

∆εν επιµένουµε σε επιµόνους λεκέδες

Βιβλία χωρίς
υδατοδυαλυτά
στοιχεία

Ξεπλένονται µε
καθαρό νερό

Βιβλία µε
υδατοδυαλυτά
στοιχεία

∆εν ξεπλένονται

Βιβλία µε
δερµάτινα ή
περγαµηνά
στοιχεία

∆εν ξεπλένονται

Συσκευάζουµε όπως στο παραπάνω διάγραµµα

Σχήµα 9 περιγράφει τις διαδικασίες συσκευασίας των λερωµένων βιβλίων.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 5(Vacuum Freeze Drying )Αυτή η µέθοδος είναι
κατάλληλη για µεγάλο αριθµό βρεγµένων βιβλίων και αρχείων καθώς και για
αντικείµενα διαλυτά στο νερό και επικαλυµµένα χαρτιά. Τα καταψυγµένα
αντικείµενα τοποθετούνται σε θάλαµο κενού. Παράγεται πηγή θερµότητας και
τα αντικείµενα στεγνώνουν σε θερµοκρασίες κάτω από 32 βαθµούς Φαρενάιτ,
παραµένοντας παγωµένα. Στη µέθοδο αυτή το νερό περνά κατευθείαν από την
στερεή φάση(πάγος) στην αέρια, αποφεύγοντας την υγρή φάση που θα µπορούσε
να προκαλέσει ζηµιές στα βιβλία. Πολλά χάρτινα αντικείµενα µε επικαλύψεις
επειδή έχουν ήδη κολλήσει µετά το βρέξιµο , είναι δύσκολο να στεγνώσουν. Γι’
αυτό θα πρέπει να καταψυχθούν στους -18Ο C πριν ξεκινήσει η διαδικασία
ξήρανσης στο θάλαµο κενού. Για τα δερµάτινα και περγαµηνά η µέθοδος δεν
είναι ασφαλής.

4.2.6.6.2.Άµεση Αποκατάσταση στο ίδρυµα
Αν ο αριθµός βιβλίων είναι < 50 , αποφασίζεται η αποκατάσταση να
πραγµατοποιηθεί σε κάποιον από τους χώρους του ιδρύµατος.
Συνοπτικά οι διαδικασίες αποκατάστασης φαίνονται στο σχήµα 5. Αναλυτικά ,
παρακάτω:
4.2.6.6.2.1. ∆ιάσωση και αποκατάσταση βιβλίων
Η µέθοδος που επιλέγεται είναι αυτή της αφύγρανσης µε αέρα(air drying)
Ξεκινάµε από τα βρεγµένα βιβλία(στάζουν) τα οποία στην φάση 2 καθίστανται
νοτισµένα ή υγρά , οπότε, αν υπάρχει εξαρχής τέτοιο είδος πληγέντων
βιβλίων(νοτισµένα ή υγρά), η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω ξεκινά
γι’ αυτά από την φάση 2.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Όπως βλέπουµε στο σχήµα 3, έχουν προηγηθεί οι φάσεις φωτογράφισηςτεκµηρίωσης/ σταθεροποίησης του περιβάλλοντος(κρατάµε καθηµερινά
σηµειώσεις στη φόρµα παράρτηµα 8), και προετοιµασίας των επιφανειών στις
οποίες θα αποτεθούν τα βιβλία. Οι δυνητικοί χώροι αφύγρανσης είναι:
Μέσα στο κτίριο: Πρώτος όροφος , 200m2
Υπεύθυνη Μαρία Λυρατζή τηλ. : ….
Έξω από το κτίριο
…….

1Η Φάση: Βρεγµένα-Στάζουν
Η κ. Χατζηστεφάνου , µέλος της οµάδας, θα επικαλύψει όλες τις επιφάνειες των
γραφείων του επιλεγµένου χώρου µε στυπόχαρτα χρησιµοποιώντας το κιβώτιο
µε τον εξοπλισµό έκτακτης ανάγκης.
Τα παράθυρα είναι ήδη διάπλατα για ανανέωση του αέρα και έχουν τεθεί σε
λειτουργία ανεµιστήρες για ανακύκλωση του αέρα. Με την χρήση ανεµιστήρων
–αφυγραντών προσπαθούµε να σταθεροποιήσουµε το περιβάλλον σε συνθήκες
σχ. Υγρασίας < 20% και Θερµοκρασία 26-37 βαθµούς Κελσίου/
Με τον τρόπο αυτό µπορεί να στεγνώσουν και ελαφρώς νοτισµένα
βιβλία στα ράφια τους.
∆εν ασκούµε πιέσεις σε βρεγµένα βιβλία. ∆εν ανοιγοκλείνουµε βρεγµένα
βιβλία δεν αποµακρύνουµε τα καλύµµατα,
Υπάρχει κίνδυνος να πολτοποιηθούν οι ευαίσθητες βρεγµένες σελίδες του.
Με απαλές κινήσεις τα επαναφέρουµε στην αρχική τους φόρµα
•
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•

•

•

Τα βρεγµένα ακουµπούν µε ελαφρώς ανοιγµένα τα καλύµµατα σε
κάθετη θέση προς τις επιστρωµένες µε απορροφητικά χαρτιά,
επιφάνειες.
Τοποθετούµε απορροφητικά χαρτιά ανάµεσα στο κάλυµµα
και τη γειτονική του σελίδα. ∆εν προσπαθούµε να ανοίξουµε τις
κολληµένες σελίδες
Αλλάζουµε τα χαρτιά στα τραπέζια όταν βραχούν και γυρνάµε τα
βιβλία από την άλλη πλευρά τους και πάλι να στέκονται σε κάθετη
προς τα τραπέζια, θέση.

2Η Φάση: Όταν γίνουν(ή είναι) µερικώς βρεγµένα

•

•
•

Τοποθετούµε απορροφητικά χαρτιά (από το κιβώτιο εξοπλισµού)
µεγαλύτερα από τις σελίδες του βιβλίου, µεταξύ του µπροστινού
καλύµµατος και της γειτονικής µε αυτό σελίδας και κάνουµε το ίδιο
για το οπισθόφυλλο. Χαρτιά µπορούµε να τοποθετούµε και ανάµεσα
στις σελίδες του βιβλίου για κάθε 20 σελίδες. Για να πραγµατοποιηθεί
αυτό, ακουµπάµε το βιβλίο σε οριζόντια θέση και ξεκινώντας από το
µπροστινό εξώφυλλο φθάνουµε στο κέντρο . Γυρίζουµε το βιβλίο,
ώστε να ακουµπήσει το οπισθόφυλλο στην επίπεδη επιφάνεια και
συνεχίζουµε τη διαδικασία...Βγάζουµε τα χαρτιά µετά από µια ώρα
περίπου. ∆εν τα ξαναχρησιµοποιούµε. Για βιβλία µε επικαλυµµένα
χαρτιά χρησιµοποιούµε αντί απορροφητικού χαρτιού waxed paper.
Αφήνουµε τα βιβλία σε οριζόντια θέση και
Αλλάζουµε τα χαρτιά που βρίσκονται µέσα στο βιβλίο, όταν
υγραίνουν. ∆εν τα ξαναχρησιµοποιούµε.
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3η Φάση: Όταν τα βιβλία γίνουν(ή είναι) ελαφρώς νοτισµένα

Τα αφήνουµε να στέκονται στις άκρες τους ανοιγµένα ελαφρώς, σαν βεντάλια

•
•

Αν τα καλύµµατα είναι πιο βρεγµένα από το υπόλοιπο του βιβλίου,
τοποθετούµε απορροφητικά χαρτιά.
Όταν φθάσει σε κατάσταση να είναι πολύ λίγο υγρό, περνάµε στο
τελευταίο βήµα:

Θέτουµε τα βιβλία σε οριζόντια θέση τοποθετώντας απορροφητικά χαρτιά
ανάµεσα στα καλύµµατα και το υπόλοιπο βιβλίο, προσπαθούµε, αν είναι δυνατό,
να δώσουµε το αρχικό σχήµα και έπειτα τοποθετούµε στο επάνω µέρος τους ένα
ελαφρύ βάρος.
• Θα έχει πλήρως στεγνώσει, αν ακουµπώντας δεν το νιώθουµε να είναι
κρύο.
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Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

•

Όταν η βιβλιοδεσία είναι δερµάτινη, περγαµηνή, ή µε διαλυτά στο νερό
υλικά ,όπως χρώµατα. Πρέπει να υπάρχει εποπτεία εξειδικευµένου
συντηρητή , εφόσον τα προαναφερθέντα είδη είναι πολύ ευαίσθητα σε
φυσικές αλλαγές και ανάπτυξη µούχλας..

•

Σε χειρόγραφα

•

Επικαλυµµένα-γυαλιστερά χαρτιά

•

Σε φωτογραφικό υλικό ή σπάνια χάρτινα αντικείµενα.
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4.2.6.6.2.2..∆ιάσωση και Αποκατάσταση βρεγµένων εγγράφων
Τα βρεγµένα έγγραφα µπορούµε να τα στεγνώσουµε µε τη µέθοδο 1(AIR
DRYING) . Η µέθοδος αρµόζει για µικρό αριθµό εγγράφων που είναι βρεγµένα η
νοτισµένα γύρω από τις γωνίες µόνο. Εάν , ωστόσο, υπάρχει µεγάλος αριθµός
από απλές σελίδες ή η ζηµιά από το νερό αξιολογηθεί ως µεγαλύτερη της
προαναφερθείσας , θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν άλλοι τρόποι αφύγρανσης
ικανοποιητικότεροι, αλλά ακριβότεροι, όπως η µέθοδος 5, οπότε και πρέπει να
συσκευαστούν και να µεταφερθούν στα ΓΑΚ ή την Εθνική Βιβλιοθήκη.
Στοίβες από έγγραφα µε χαρτί γυαλιστερό πρέπει να διαχωριστούν για να µην
κολλήσουν µεταξύ τους, ενώ, αν είναι κοληµµένα, πρέπει να καταψυχθούν, όπως
έχουν, και στη συνέχεια να αποφασιστεί ο τρόπος χειρισµού τους.
Πρόβλεψη πρέπει να υπάρχει για εκείνα που έχουν στοιχεία υδατοδυαλυτά. Αν
τα έγγραφα αποφασιστεί να στεγνώσουν µε τη µέθοδο 1(AIR DRYING),
ακολουθούµε τα επόµενα βήµατα, έχοντας υπόψη ότι τα βρεγµένα χαρτιά είναι
εξαιρετικά ευαίσθητα και ακόµα και µετά τη συντήρηση δεν επανέρχονται στην
αρχική τους κατάσταση.
1. Χρησιµοποιούµε ένα ασφαλές41 , καθαρό , ξηρό περιβάλλον όπου η
θερµοκρασία και η σχ. Υγρασία είναι σε πολύ χαµηλά επίπεδα : Θ<20ο C
και RH(σχετική υγρασία) < 50%, αλλιώς, είναι πιθανή η ανάπτυξη
µούχλας και η αποσταθεροποίηση του υλικού.
2. Ο αέρας πρέπει να ανανεώνεται διαρκώς µε τη χρήση ανεµιστήρων. Με
αυτή τη διαδικασία αποφεύγεται η ανάπτυξη µούχλας . Αν τα έγγραφα
στεγνώνουν σε εξωτερικό περιβάλλον , η απευθείας έκθεση σε ήλιο µπορεί
να προκαλέσει ξεθώριασµα χρωµάτων και ενεργοποίηση γήρανσης του
χαρτιού. Η κατεύθυνση του αέρα από τους ανεµιστήρες πρέπει να είναι
µακριά από τα έγγραφα που στεγνώνουν.
3. Τα µονά φύλλα µπορεί να στεγνώνουν σε τραπέζια, πατώµατα(στεγνά)
προστατευµένα από χαρτί τουαλέτας, ή χαρτιά µη τυπωµένα.

4.2.6.6.2.3. ∆ιάσωση και Αποκατάσταση σε ηχογραφηµένο υλικό.
4.2.6.6.2.3.1.∆ιάσωση και Αποκατάσταση Φωνογραφικών δίσκων ( SOUND
RECORDINGS42).
Η εφεύρεση των ηχογραφηµένων δίσκων επέτρεψε τη διατήρηση του
προφορικού λόγου , ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για προφορικό λόγο ή
µουσική. ∆υστυχώς αυτού του είδους τα τεκµήρια είναι εφήµερα τόσο εξαιτίας
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της φυσικής τους σύνθεσης όσο και από τους τρόπους µε τους οποίους ο ήχος
διατηρείται .
Τύποι ηχογραφηµένων δίσκων43 :
Οξικοί
∆ίσκοι Berliner
∆ίσκοι Shellac
∆ίσκοι Columbia
∆ίσκοι diamond
∆ίσκοι Βινυλίου
Ο Thomas Edison εφηύρε τον φωνογράφο και ως µέσον καταγραφής του ήχου
χρησιµοποίησε κύλινδρο επικαλυµµένο µε στρώµα από κερί.
Ο πρώτος δίσκος εµφανίστηκε το 1877 από τον Emile Berlimer
Αν και οι διάφοροι τύποι που προαναφέρθηκαν δεν βρίσκονται πλέον στο
εµπόριο , είναι συλλεκτικά κοµµάτια και αρκετά από αυτά είναι πιθανό να
βρίσκονται ή να βρεθούν µελλοντικά στις συλλογές µουσικών βιβλιοθηκών,
αρχείων, ή ιδιωτικών συλλογών.
Vinyl,shellac, acetate discs(∆ίσκοι γραµµοφώνου)44
Τα υλικά των δίσκων από βινύλιο και γοµµαλάκα (vinyl, shellac) αποτελούνται
από πολυµερισµένα οργανικά µόρια που υπόκεινται σε εγγενείς παράγοντες
φθοράς. Οι θερµικές και υγροσκοπικές διακυµάνσεις είναι από τις πλέον
καταστροφικές για τους δίσκους προκαλώντας συστολές και διαστολές ,
εξογκώσεις και συρρικνώσεις. Οι τρόποι χειρισµού των δίσκων , αναπαραγωγής
, αποθήκευσης κ.α αναφέρονται στο βιβλίο της αείµνηστης Μ.Σκεπαστιανού
«∆ιατήρηση τεκµηρίων βιβλιοθηκών και αρχείων, Τυποφιλία Θεσσαλονίκη 2008»
Όταν πληγούν από νερό τότε:
Στεγνώνουµε µέσα σε 48 ώρες. Η κατάψυξη δεν έχει ελεγχθεί αρκετά για το αν
είναι κατάλληλη ως µέθοδος. Αν ,ωστόσο, δεν υπάρχουν άλλες επιλογές
καταψύχουµε στους -18Ο C . Φροντίζουµε να τους κρατάµε από τα άκρα. Αν
πρόκειται να συσκευαστούν, χρησιµοποιούµε πλαστικές επιφάνειες και
µεταφέρουµε κατακόρυφα.
∆ιαχωρίζουµε τους shellac, acetate, and vinyl.
Αν οι δίσκοι έχουν ακαθαρσίες στην επιφάνειά τους ξεπλένουµε µε διάλυµα
1%Kodak Photo Flo σε απεσταγµένο νερό.. Κάθε δίσκος ξεπλένεται χωριστά, σε
δικό του δοχείο. Ξεπλένουµε µε απεσταγµένο νερό..
Στεγνώνουµε σε κάθετη θέση µε την µέθοδο 1(air drying).
∆εν πρέπει να έρχονται σε απευθείας επαφή µε τον αέρα.
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4.2.6.6.2.3.2.∆ιάσωση και Αποκατάσταση Μαγνητικών Μέσων45 (Κασέτες
µαγνητοφώνου και Βιντεοκασέτες)
Οι κασέτες µαγνητοφώνου και οι βιντεοκασέτες ανήκουν στη κατηγορία των
µαγνητικών µέσων για την εγγραφή και αποθήκευση ήχου, και . Αποτελούνται
από τρία µέρη: Το υπόστρωµα, τον συνδετικό παράγοντα και τα µαγνητικά
στοιχεία.
Φθορές είναι δυνατό να υποστούν και τα τρία µέρη της κασέτας46.
Οι ανοιχτές ταινίες ήταν το πιο διαδεδοµένο µέσο για την καταγραφή ήχου τη
δεκαετία του 1950.
Πολλές προσπάθειες από διάφορες εταιρείες εµφανίστηκαν µέχρι το 1964 , όταν
η εταιρεία Philips σχεδίασε αυτό που λέµε σήµερα κασέτα , µαζί µε ένα
µηχάνηµα που είχε τη δυνατότητα εγγραφής και αναπαραγωγής.
Το νερό αποτελεί καταστροφή για τα µαγνητικά µέσα. Όσο περισσότερο µείνουν
βρεγµένα, τόσο µεγαλύτερες θα είναι οι καταστροφές. Ο καλύτερος τρόπος
διάσωσης τους είναι η αναπαραγωγή τους, γι’ αυτό και απαιτείται φύλαξη σε
κουτιά µε νερό ,µε διακοπές χρονικές, µέχρι να αποφασιστεί η αποκατάστασή
τους . Για να είναι επιτυχής η διάσωση τους πρέπει η διαδικασία στεγνώµατος
να είναι αργή και εντατική . Ωστόσο, κι αν στεγνώσουν, µπορεί να προκληθεί
ζηµιά στο µηχάνηµα που θα πραγµατοποιήσει την αναπαραγωγή .

1. Πλένουµε το υλικό µε απεσταγµένο νερό, αν είναι βρώµικο το ρολό.
∆εν αγγίζουµε µαγνητικά µέσα µε γυµνά χέρια.
2.∆εν χρησιµοποιούµε ζεστό νερό.

3.Προτιµάται η µέθοδος air dry .Κρεµάµε ή τοποθετούµε σε όρθια θέση το ρολό,
για να στεγνώσει µε αέρα .

4.∆εν καταψύχουµε.
5.∆εν ξαναχρησιµοποιούµε τα καλύµµατα, αφού µπορεί να αποτελέσουν πηγές
ανάπτυξης µούχλας.
6. Προκειµένου να συσκευάσουµε , κρατάµε τα αντικείµενα υγρά σε σακούλες
σκουπιδιών και τοποθετούµε κάθετα σε κιβώτια.

7.Κάνουµε αντίγραφα, όταν στεγνώσουν.
Το καθαρό νερό πιθανό να µην προκαλέσει καταστροφές σε κασέτες εκτός και
αν το νερό είναι βρώµικο, οπότε είναι πιθανό να κολλήσουν πάνω του διάφορες
ακαθαρσίες.
1. Πλένουµε το υλικό µε απεσταγµένο νερό
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2. Στεγνώνουµε προσεχτικά µε γάζες ή οποιοδήποτε µαλακό πανί.
3. Αν βρίσκεται το υλικό µέσα σε πλαστικό κάλυµµα το αφαιρούµε
οπωσδήποτε..
4. Κρεµάµε ή τοποθετούµε σε όρθια θέση τα καλύµµατα , για να στεγνώσουν µε
αέρα(air drying) .
5. ∆εν ξαναχρησιµοποιούµε τα καλύµµατα, αφού µπορεί να αποτελέσουν πηγές
ανάπτυξης µούχλας.
6. Χρησιµοποιούµε νέα καλύµµατα. Κάνουµε αντίγραφα.

4.2.6.6.2.4 ∆ιάσωση άλλων Μαγνητικών Μέσων
Αυτού του είδος τα υλικά ανήκουν στην κατηγορία των µαγνητικών µέσων.
Πρέπει να γνωρίζουµε πως, αν υπάρχουν τα back up των δεδοµένων σε
αντίγραφα, δεν χρειάζεται διάσωση αυτών που έχουν υποστεί ζηµιές. Αν δεν
υπάρχουν αντίγραφα , διαχωρίζουµε σε κατηγορίες:
α. Τα στεγνά, και ελαφρώς νοτισµένα και
β. Τα αντικείµενα που είναι εντελώς βρεγµένα.
Αν το νερό έχει περάσει µέσα στο δίσκο συµπεριφερόµαστε, σαν να είναι
βρεγµένα. Ακολουθούµε τη µέθοδο air drying. Τα κρατάµε υγρά, µέχρι να
αποφασιστεί η µέθοδος αφύγρανσης και συσκευάζουµε κάθετα σε πλαστικές
τσάντες µε παγωµένο νερό..
4.2.6.6.2.4 .1. Ανοιχτές ταινίες –µποµπίνες(reel to reel.
Οι ανοιχτές ταινίες είναι ηλεκτροµαγνητικά µέσα που εµφανίστηκαν τη
δεκαετία του 50 προκαλώντας επανάσταση στις τηλεοπτικές παραγωγές λόγω
της ευκολίας εγγραφής και τις διορθώσεις που µπορεί να πραγµατοποιηθούν στο
µέσο.
Το καθαρό νερό πιθανό να µην προκαλέσει καταστροφές σε ηχογραφηµένο υλικό
εκτός και αν το νερό είναι βρώµικο, οπότε είναι πιθανό να κολλήσουν πάνω του
διάφορες ακαθαρσίες.
Αν το κάλυµµα είναι κατεστραµµένο και έχει εισέρθει νερό στο κάλυµµα, το
αποµακρύνουµε
4.2.6.6.2.4 .2 ∆ισκέτες DVDs
Στεγνώνουµε σε 48 ώρες.
Κόβουµε µια από τις γωνίες της δισκέτας και µε γάντια αφαιρούµε το
περιεχόµενο. Ξεπλένουµε µε κρύο νερό και στεγνώνουµε µε πανί δίχως ίνες, και
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στεγνώνουµε µε τη µέθοδο air drying , για 8 ώρες. Τοποθετούµε τη δισκέτα σε
νέο κάλυµµα και αναπαράγουµε αµέσως.

4.2.6.6.2.4 .3.CDs/CD-ROMs
Αν οι δίσκοι έχουν εκτεθεί σε αλµυρό νερό ,ξεπλένουµε µε καθαρό τρεχούµενο
νερό και στεγνώνουµε αµέσως µε την µέθοδο air drying. Συσκευάζουµε κάθετα
σε κιβώτια .

4.2.6.6.2.4 Computer hardware and equipment
Μεταφέρουµε σε κρύο και ξηρό περιβάλλον
Ξεπλένουµε τις ακαθαρσίες , αν υπάρχουν, µε καθαρό νερό
Ανοίγουµε τα καλύµµατα, για να αποµακρυνθεί το νερό που έχει εισχωρήσει
Στεγνώνουµε µε την µέθοδο air drying.
4.2.6.6.2.4 DVDs
Αµέσως στεγνώνουµε µε τη µέθοδο air dry σε βάση στήριξης, κατακόρυφα. .
∆εν αγγίζουµε τις επιφάνειες .

4.2.6.6.2.5 ∆ιάσωση και Αποκατάσταση σε SLIDES
• Τα Slides µπορεί (αν έχουν βραχεί 47)να ξεπλυθούν και να τοποθετηθούν
σε µίγµα νερού και /Photo-fl, slide cleaner, η παρεµφερές υλικό(όχι
περισσότερο από 48 ώρες) και να υποβληθούν στη µέθοδο 1(air drying).
Προτείνεται να κρεµαστούν από µια γωνιά σε σκοινί απλώµατος µε
πλαστικά κλιπ.
• Κάλλιστο θεωρείται να αποµακρύνονται από τα πλαίσιά τους. .
• Τα Slides που είναι τοποθετηµένα µεταξύ γυάλινων επιφανειών πρέπει να
αποµακρυνθούν, αλλιώς δεν θα στεγνώσουν.

4.2.6.6.2.6. ∆ιάσωση και Αποκατάσταση σε Χάρτες και Σχέδια
Γενικές οδηγίες:
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Τοποθετούµε τους χάρτες που είναι ανοιχτοί πάνω σε επιφάνειες από κόντρα
πλακέ που είναι καλυµµένοι µε πολυαιθυλενική επιφάνεια.
Οι χάρτες που είναι σε µορφή ρολού καταψύχονται εκτός κι αν υπάρχει
διαθέσιµο προσωπικό από συντηρητές για την αποκατάσταση τους.

Χάρτες και σχέδια µε υδατοδυαλυτά στοιχεία πρέπει αµέσως να καταψυχθούν ή
να στεγνώσουν µε τη µέθοδο air dry ή την vacuum freeze dried. ∆εν
χρησιµοποιούµε στυπόχαρτα. ∆ιαστρωµατώνουµε ανάµεσα από χαρτιά και
συσκευάζουµε σε κιβώτια ή κόντρα πλακέ.
Ιχνογραφίες σε χαρτί από λινάρι πρέπει αµέσως να καταψυχθούν ή να
στεγνώσουν. Είναι επικαλυµµένα συνήθως µε άµυλο και είναι πιθανό να
κολλήσουν το ένα πάνω στο άλλο. Μπορεί να στεγνώσουν µε τη µέθοδο air dry ή
vacuum freeze dried. ∆εν ταµπονάρουµε µε χαρτιά . Συσκευάζουµε σε κιβώτια
που είναι επιστρωµένα µε πλαστικές επιφάνειες, η σε επίπεδα κιβώτια ή σε
επιστρωµένα κόντρα πλακέ.
Χάρτες σε γυαλιστερό χαρτί πρέπει αµέσως να στεγνώσουν ή να καταψυχθούν.
Προτιµάται επίσης η µέθοδος Vacuum freeze drying .
Συσκευάζουµε σε κιβώτια που είναι επιστρωµένα µε πλαστικές επιφάνειες, η σε
επίπεδα κιβώτια ή σε επιστρωµένα κόντρα πλακέ.
4.2.6.6.2.7.Αντικείµενα στο Χώρο
Γενικά χρησιµοποιούµε τη µέθοδο air dry. Σηκώνουµε τα αντικείµενα που είναι
στο έδαφος και τα τοποθετούµε σε επιφάνειες που επιτρέπουν την ανακύκλωση
του αέρα. Χρησιµοποιούµε σφουγγάρια, καθαρά χαρτιά , στυπόχαρτα για την
απορρόφηση της υγρασίας. Ελέγχουµε καθηµερινά τα αντικείµενα για πιθανή
ανάπτυξη µούχλας.
Έπιπλα από ξύλο: Το στέγνωµα πρέπει να ξεκινήσει µέσα σε 48 ώρες για να
αποφευχθεί η ανάπτυξη µούχλας. Τα ξύλινα αντικείµενα πρέπει να στεγνώσουν
αργά, διότι σε κάθε άλλη περίπτωση µπορεί να προκληθούν φυσικές αλλοιώσεις.
Γενικώς, ξεπλένουµε µε καθαρό νερό, αν είναι βρώµικα, χρησιµοποιούµε
σφουγγάρια, απορροφητικά χαρτιά και χαρτιά υγείας για την αποµάκρυνση του
νερού και της υγρασίας , µε αργές και απαλές κινήσεις. Προσέχουµε` για τυχόν
αποφλοιώσεις . ∆εν καταβάλλουµε προσπάθεια για την αποµάκρυνση της
βρωµιάς . Χρησιµοποιούµε την µέθοδο air dry . Όπου υπάρχει επιφάνεια
επιστρωµένη µε βερνίκι , πρέπει αυτό να κρατηθεί στη θέση του κατά την
αφύγρανση µε τη χρήση βαρών ή άλλων µέσων, αλλά πρέπει να τοποθετηθεί
προστατευτική επιφάνεια µεταξύ της επιστρωµένης επιφάνειας και του µέσου.
Πολύχρωµα αντικείµενα: Τα αντικείµενα αυτά απαιτούν άµεση προσοχή και
εξειδικευµένο συντηρητή.
Τα έπιπλα µε ταπετσαρία απαιτούν άµεση αφύγρανση σε 48 ώρες γιατί υπάρχει
πιθανότητα ανάπτυξης µούχλας. Ξεπλένουµε από βρωµιά και λάσπη, αφαιρούµε
όσα εξαρτήµατα αφαιρούνται και τυλίγουµε σε πανιά ή χαρτιά τα οποία και
αντικαθιστούµε, όταν βρέχονται.
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Τα ξύλινα µέρη πρέπει να στεγνώσουν αργά. Χρησιµοποιούµε για αποµάκρυνση
νερού και υγρασίας στυπόχαρτα ή άλλα απορροφητικά χαρτιά.
Πολλά κεραµικά αντικείµενα υφίστανται λίγες ζηµιές όταν η έκθεση στο νερό
είναι µικρής διάρκειας . Ωστόσο ,υπάρχουν εξαιρέσεις. Είναι σηµαντικό να δει
κανείς τι είδους κεραµικό είναι αυτό που υπέστη επίδραση νερού. Αν, δηλαδή,
είναι ψηµένο ή άψητο.
Αν, για παράδειγµα έχει παλιές επιδιορθώσεις και συγκολλήσεις, τοποθετείται σε
πολυαιθυλενική τσάντα, µέχρι να έρθει η ώρα της συντήρησης του. Κλείνουµε
καλά τη τσάντα και ελέγχουµε για ανάπτυξη µούχλας.
Τα πέτρινα αντικείµενα εφόσον έχουν λεία επιφάνεια χρησιµοποιούµε
στυπόχαρτα για την αποµάκρυνση του νερού και στεγνώνουµε µε τη µέθοδο air
drying. Αν η επιφάνεια παρουσιάζει ανωµαλίες, δεν χρησιµοποιούµε
στυπόχαρτα ή άλλα χαρτιά για την αποµάκρυνση του νερού. Το τυλίγουµε µε
πλαστική επιφάνεια και µετά στεγνώνουµε µε τη µέθοδο air drying.
Τα µεταλλικά αντικείµενα ξεπλένονται και στεγνώνονται µε στυπόχαρτα ή άλλα
µη τυπωµένα χαρτιά και έπειτα για αφύγρανση χρησιµοποιείται η µέθοδος air
dry. Αν τα αντικείµενα έχουν στην επιφάνεια τους επεξεργασία, δεν στεγνώνουµε
µε χαρτιά ούτε και καθαρίζουµε. Air-dry είναι η καλύτερη µέθοδος. Κρατάµε
τυχόν αποφλοιωµένες επιφάνειες σε οριζόντια θέση.

Οργανικά υλικά.
∆ερµάτινα κατεργασµένα και ακατέργαστα πρέπει να στεγνώσουν µε τη µέθοδο
air dry µέσα σε 48 ώρες για την αποφυγή ανάπτυξης µούχλας. Χειριζόµαστε και
µετακινούµε τα αντικείµενα αυτά µε µεγάλη προσοχή, γιατί σε υγρή κατάσταση
είναι πολύ ευαίσθητα. . Ξεπλένουµε και στεγνώνουµε µε καθαρό νερό για την
αποµάκρυνση λάσπης ή βρωµιάς. Στεγνώνουµε µε χρήση χαρτιών και
στυπόχαρτων για την αποµάκρυνση του νερού. Τυλίγουµε µε χαρτιά µη
τυπωµένα ή υφάσµατα, προκειµένου να διατηρηθούν στο αρχικό τους σχήµα.

Οστέινα και από ελεφαντόδοντο ή κέλυφος αντικείµενα πρέπει να στεγνώσουν
µέσα σε 48 ώρες. Χειριζόµαστε και µεταφέρουµε µε προσοχή διότι αυτού του
είδους τα αντικείµενα είναι πολύ εύθραυστα σε υγρή µορφή. Ξεπλένουµε,
στεγνώνουµε και ταµπονάρουµε µε χαρτιά . Η µέθοδος Air-drying είναι η
καταλληλότερη επάνω σε επίπεδες επιφάνειες.
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Posters
Καταψύχουµε ή στεγνώνουµε αµέσως. Η µέθοδος Vacuum freeze-drying
προτιµάται για γυαλιστερά χαρτιά. Αν χρησιµοποιηθεί η air drying µέθοδος
διαχωρίζουµε, εάν είναι εφικτό, τις σελίδες και διαστρωµατώνουµε. Τα κρατάµε
υγρά σε κιβώτια που είναι επιστρωµένα µε σακούλες σκουπιδιών.
Περιοδικά
Η µέθοδος vacuum freeze drying θεωρείται η καταλληλότερη. ∆εν
ανοιγοκλείνουµε βρεγµένους τόµους και δεν αφαιρούµε καλύµµατα. Για
συσκευασία διαχωρίζουµε τους τόµους µε freezer paper και τοποθετούµε µε τη
ράχη προς τα κάτω σε κιβώτια και σε µονές σειρές.
Περιοδικά µε γυαλιστερό χαρτί πρέπει να καταψυχθούν ή να στεγνώσουν
αµέσως εφόσον υπάρχει κίνδυνος να κολλήσουν οι σελίδες µεταξύ τους. Η
µέθοδος Vacuum freeze drying προτιµάται, αν και η air drying µε χρήση
ανεµιστήρων και διαστρωµάτωση των σελίδων που έχει προηγηθεί, µπορεί
επίσης να χρησιµοποιηθεί. ∆εν ανοιγοκλείνουµε σελίδες και δεν αποµακρύνουµε
καλύµµατα. Αν πρόκειται να µετακινηθούν, τα κρατάµε σε υγρή κατάσταση και
συσκευάζουµε µε τη ράχη προς τα κάτω που είναι επιστρωµένη µε σακούλες
σκουπιδιών.

4.2.7.

Χάρτες κτηρίου
Στους Χάρτες του κτιρίου έχουν σηµειωθεί:

Έξοδοι κινδύνου
Ο διακόπτης κεντρικής παροχής νερού.
Ο διακόπτης λειτουργίας καταιονιστήρων(sprinkler)
O διακόπτης λειτουργίας της ∆ΕΗ
Ο διακόπτης των συστηµάτων θέρµανσης-ψύξης
Σηµεία στα οποία βρίσκονται οι πυροσβεστήρες
Σηµεία στα οποία βρίσκονται τα κλειδιά των θυρών των ορόφων
Σηµεία στα οποία βρίσκονται τα κιβώτια µε τους χειροκινήτους συναγερµούς
Σηµεία στα οποία βρίσκονται οι αισθητήρες καπνού και φωτιάς
Σηµείο στο οποίο βρίσκεται το κουτί µε τις πρώτες βοήθειες
Σηµείο στο οποίο βρίσκεται το κιβώτιο µε τον απαραίτητο εξοπλισµό
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4.3.∆ιαδικασίες ∆ιάσωσης/Αποκατάστασης αντικειµένων που
επλήγησαν από φωτιά 48

4.3.1. Γενικά. Οι συλλογές που υπέστησαν της επίδραση φωτιάς συνήθως έχουν
και ζηµιές από υγρά στοιχεία τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί ως µέσα
καταστολής της . Τα αποτελέσµατα ποικίλουν: από συλλογές ολοσχερώς ή
µερικώς απανθρακωµένες, έως συλλογές µε επικαλύψεις καπνού και καπνιάς ή
και µε οσµές.
Αν συλλογές ιδιαίτερης αξίας, είναι καµένες, αλλά µπορούν να διαβαστούν,
πρέπει να φωτοτυπηθούν ή να φωτογραφηθούν προκειµένου να διασωθούν οι
πληροφορίες που µεταφέρουν. Χρειάζονται εξαιρετικά προσεχτική µεταχείριση,
εφόσον τα αντικείµενα αυτά µπορεί να είναι πολύ εύθραυστα.
∆εµένοι τόµοι που έχουν υποστεί επίδραση καπνιάς ή έχουν καεί µόνο στις άκρες,
µπορεί να επαναβιβλιοδετηθούν ή να καθαριστούν µε σφουγγάρια latex .
Τα σπάνια βιβλία απαιτούν εξειδικευµένες εργασίες συντήρησης.
Απαραίτητη κρίνεται η καταγραφή σε ειδικές φόρµες (παράρτηµα 8) των
στοιχείων των διασωσµένων συλλογών.

Όσον αφορά στο κτήριο , µετά από µια καταστροφική φωτιά και την κατάσβεση
της είναι πιθανό το πάτωµα να έχει καλυφθεί από σπασµένα γυαλιά ,
απανθρακωµένα αντικείµενα , καπνιά και νερό.
Απαιτείται, λοιπόν, εξαρχής καθαρισµός του χώρου, προκειµένου να επιτευχθεί
µια αρχική σταθεροποίηση του περιβάλλοντος του οποίου η επικρατούσα
κατάσταση µπορεί να προκαλέσει ζηµιές στα εναποµείναντα αντικείµενα. Έτσι:
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4.3.2.Αν το προσωπικό αναλάβει τον καθαρισµό του χώρου
• Χρησιµοποιούνται ειδικές ηλεκτρικές σκούπες για την αποµάκρυνση της
ξηρής συστάσεως καπνιάς ( HEPΑ) και όλων των χηµικών
υπολειµµάτων.
•

Εάν είναι δυνατό (χωρίς να µπουν σε κίνδυνο οι συλλογές), γίνεται χρήση
ανεµιστήρων και οι πόρτες µένουν διάπλατα ανοικτές, για να φύγει η
µυρωδιά της καπνιάς.

•

Όλοι πρέπει να φορούν γάντια , µπότες και προστατευτικά γυαλιά, για τις
διαδικασίες καθαρισµού..

•

Τα στεγνά σφουγγάρια(ειδικά σφουγγάρια συντήρησης), λόγω της απαλής
επιφάνειάς τους, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποµάκρυνση της
καπνιάς από διάφορες επιφάνειες, όπως οροφές, τοίχους από latex κλπ. 10

•

Ξεκινάµε από την οροφή συνεχίζουµε µε τοίχους. Οι κινήσεις καθαρισµού
πρέπει να είναι µικρές και απαλές, για να µην απλώνεται η καπνιά.

•

Η χρήση των σφουγγαριών από καταστήµατα υλικών συντήρησης
εξυπηρετεί πολύ, εφόσον η µαυρισµένη επιφάνεια µπορεί να αφαιρεθεί ,
µε ψαλίδισµα. Τα σφουγγάρια αφήνουν µικρά σωµάτια κατά την χρήση
τους τα οποία πρέπει να αποµακρύνονται µε χρήση ηλ. σκούπας.

•

Τα σφουγγάρια αυτά δεν ενδείκνυνται για επιφάνειες µε ελαιώδεις βαφές,
ή βινυλικές ταπετσαρίες, Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιµοποιούµε
συνηθισµένα σφουγγάρια µε κατάλληλα απορρυπαντικά που
αποµακρύνουν αυτού του είδους τις επικαθίσεις.

•

Πολλά από αυτά είναι σκληρά απορρυπαντικά( έχουν PH =12) και πρέπει
πρώτα να δοκιµαστούν σε µικρές επιφάνειες, προκειµένου να δούµε την
αποτελεσµατικότητά τους , ενώ χρήσιµη θεωρείται η χρήση γαντιών και
άλλων προστατευτικών µέσων για τον υπάλληλο.

•

Εάν υπάρχουν δοµικές καταστροφές σε τµήµατα του κτιρίου, αυτά πρέπει
να αποκατασταθούν άµεσα.11

•

4.3.3. Αποµάκρυνση καπνού-καπνιάς
• Ακολουθεί η διαδικασία της αποµάκρυνσης της έντονης µυρωδιάς του
καπνού. Ένας τρόπος είναι η χρήση µαγειρικής σόδας για την
αποµάκρυνση απανθρακωµένων σωµατιδίων.
•

Για τα πληγέντα από φωτιά- καπνό αντικείµενα η διαδικασία
αποκατάστασης από εξειδικευµένο συντηρητή θεωρείται η καλύτερη
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λύση, αλλά και η ακριβότερη συνάµα, γι’ αυτό και χρησιµοποιείται για
αντικείµενα ιδιαίτερης αξίας και σπανιότητας.
•

Αν κάποια αντικείµενα έχουν και επιστρώσεις καπνιάς , µπορεί να
καθαριστούν µε χρήση ηλ. σκούπας, που περιέχει φίλτρο κατακράτησης
στερεών σωµατιδίων.(HEPA filter). Στεγνός καθαρισµός , ακόµα, µπορεί
να πραγµατοποιηθεί µε ειδικά για εργασίες συντήρησης, στεγνά
σφουγγάρια (dry-chemical sponges) , ή µε ξηρή σκόνη καθαρισµού( drycleaning powder) και γόµες. Όλα αυτά πρέπει να βρίσκονται στο κουτί µε
τον απαραίτητο για τέτοιες ανάγκες εξοπλισµό, αλλιώς τα
προµηθευόµαστε από καταστήµατα υλικών συντήρησης των οποίων τα
τηλέφωνα βρίσκονται στη λίστα µε τα επείγοντα.

•

Υγρός καθαρισµός δεν επιτρέπεται.

4.3.4.∆ιαδικασίες Αποκατάστασης πληγέντων από φωτιά αντικειµένων
Βιβλία µε καµένη βιβλιοδεσία
Α. Αν το περιβάλλον του ιδρύµατος κριθεί ακατάλληλο για διαδικασίες
συντήρησης , µετά το τέλος της φωτιάς, τα βιβλία πρέπει να συσκευαστούν και
να µεταφερθούν σε περιβάλλον που θα τους παρασχεθούν οι αναγκαίες ενέργειες
συντήρησης . Επειδή τα βιβλία είναι πολύ ευαίσθητα, απαιτούν πολύ προσεχτικό
χειρισµό. Πριν συσκευαστούν απαιτείται τεκµηρίωση: φωτογράφιση και
καταγραφή των στοιχείων τους.
Ακολούθως, όλα τα καµένα καλύµµατα πρέπει να αποµακρυνθούν, πριν από την
µεταφορά. Στην συνέχεια, τοποθετούνται σε κιβώτια στα οποία εξωτερικά
αναγράφεται το περιεχόµενο τους. Οι διαδικασίες συσκευασίας είναι ίδιες µε
αυτές που αναφέρθηκαν στην «συσκευασία βιβλίων»
Β. Αν το περιβάλλον θεωρηθεί κατάλληλο για διαδικασίες συντήρησης και
αποκατάστασης, ακολουθούµε τις διαδικασίες που αναφέρθηκαν στην
«συσκευασία και αποστολή σε άλλα ιδρύµατα»
Βιβλία µε επιστρώσεις καπνιάς
Αν η µοναδική ζηµιά , που έχουν υποστεί τα βιβλία , είναι επιστρώσεις
καπνιάς στα καλύµµατα ή στις σελίδες τους και αν υπάρχει κατάλληλος χώρος
στο ίδρυµα, µπορεί η διαδικασία καθαρισµού να πραγµατοποιηθεί σε αυτόν ως
εξής: Με ειδικά σφουγγάρια που πωλούνται στα καταστήµατα υλικών
συντήρησης αφαιρούµε την καπνιά κρατώντας το βιβλίο σφιχτά κλειστό και µε
απαλές κινήσεις, προς µια κατεύθυνση, σκουπίζουµε µε το σφουγγάρι από την
ράχη προς το επάνω τµήµα. Εάν ο καθαρισµός γίνεται εσωτερικά, σκουπίζουµε
από το κέντρο της σελίδας προς το κενό λευκό τµήµα της. Συνεχίζουµε το
καθαρισµό µέχρι να µην αποµακρύνεται άλλη καπνιά.
Χάρτινα αντικείµενα τέχνης: αν έχουν επιστρώσεις καπνιάς , αυτή µπορεί να
αποµακρυνθεί µε τη χρήση ειδικών σφουγγαριών συντήρησης ή ηλεκτρική
σκούπα, ειδική σε διαδικασίες συντήρησης.
Ξύλινα έπιπλα : Αν έχουν καπνιά στην επιφάνειά τους επιβάλλεται να
χρησιµοποιηθούν Χρήση βαµβακερών σφουγγαριών, νοτισµένα µε νέφτι .Μετά
πρέπει να προστατευθούν από µεταξωτά ή αλλά υφάσµατα ελευθέρα χνουδιού.
Η διαδικασία πρέπει να πραγµατοποιείται προσεχτικά προς αποφυγή
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καταστροφής στο λούστρο που µπορεί να έχει η ξύλινη επιφάνεια ή τα
επικαλυµµένα µε µπρούτζο τµήµατα.

4.3.5.ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΣΜΩΝ
Ωστόσο , πέρα από τις επικαθίσεις στα βιβλία, υπάρχει και το πρόβληµα των
οσµών . Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η αποµάκρυνση τους,
χρησιµοποιείται :
Άνθρακας ή µαγειρική σόδα .
Τοποθετούµε καρβουνά ή µαγειρική σόδα σε µπολ µέσα στο κιβώτιο που
τοποθετούµε τα βιβλία τα οποία ακουµπούν σε επιφάνεια που να µην είναι σε
άµεση επαφή µε τις ουσίες αυτές.
Ζεόλιθος.
Άλλος ένας τρόπος είναι η χρήση κιβωτίων που περιέχουν ζεόλιθο: Ο Ζεόλιθος
είναι ορυκτό που πήρε το όνοµά του από τα αρχαία Ελληνικά, Ζέω = βράζω και
Λίθος = πέτρα. Κι αυτό γιατί ,όταν θερµαίνεται, χάνει άµεσα όλο το νερό του υπό
µορφή φυσαλίδων, δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι βράζει. . Σύµφωνα µε
έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί κυρίως στο εξωτερικό αλλά και στη χώρα
µας -από το ΑΠΘ- ο ζεόλιθος µπορεί να βρει αρκετές εφαρµογές, όπως στα
φίλτρα για την δέσµευση του διοξειδίου του άνθρακα και άλλων βλαβερών
ενώσεων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στο φιλτράρισµα των υγρών βιοµηχανικών
αποβλήτων, δεσµεύοντας διάφορα τοξικά και ραδιενεργά ιόντα και στην
ανακύκλωση των νερών που προέρχονται από την βιοµηχανική δραστηριότητα.
Το σηµαντικότερο, όµως, είναι ότι µετά τη χρήση του και µε την κατάλληλη
επεξεργασία µπορούν να αποκατασταθούν οι ιδιότητές του, ώστε να µπορέσει να
επαναχρησιµοποιηθεί.
Όζον
Το όζον µπορεί να αποµακρύνει µυρωδιές, αλλά πρέπει να χρησιµοποιηθεί µε
µέγιστη προσοχή ή και καθόλου, αν τα βιβλία είναι βρεγµένα ή υγρά, επειδή το
όζον µε νερό δίνει υπεροξείδιο του υδρογόνου, το οποίο είναι ισχυρό λευκαντικό,
και δηµιουργεί προβλήµατα εξασθένησης, καθώς δρα µε την κυτταρίνη των
βιβλίων.
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4.4.Οι αποφάσεις που αφορούν την αποκατάσταση των πληγέντων από φωτιά
αντικειµένων , έχει πολλές παραµέτρους. Μπορεί κάποια να πεταχτούν, εφόσον
είναι εύκολα αντικαταστάσιµα ή φθηνά , µπορεί να πραγµατοποιηθεί
φωτοτύπηση , µικροφωτογράφηση, αντικατάσταση από άλλη έκδοση. Είναι
πολύ δύσκολο από πριν να καθορίσει κανείς τις ενέργειες αποκατάστασης σε
πληγέντα από φωτιά αντικείµενα, εφόσον δεν µπορεί να γνωρίζει το είδος της
καταστροφής και την έκτασή της .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Λίγα Λόγια για τους Πυροσβεστήρες
Οι πυροσβεστήρες είναι φορητά κυλινδρικά δοχεία, κατασκευασµένα από
χάλυβα, λαµαρίνα, ή αλουµίνιο, περιέχουν κατασβεστικά υλικά και
χρησιµοποιούνται για την κατάσβεση πυρκαγιών, όταν αυτές βρίσκονται στα
αρχικά στάδια εκδήλωσής τους.
Κατηγορίες Πυρκαγιών
Ανάλογα µε το καιγόµενο υλικό οι πυρκαγιές κατατάσσονται στις παρακάτω
κατηγορίες:
Κατηγορία Α
Πυρκαγιές που προέρχονται από στέρεα υλικά οργανικής σύνθεσης π.χ. ξύλο,
χαρτί, άχυρο, ελαστικά, υφάσµατα, διάφορα πλαστικά κλπ.
Κατηγορία B
Πυρκαγιές που προέρχονται από υγρά καύσιµα ή υγροποιηµένα σταθερά π.χ.
οινόπνευµα, βενζίνη, πετρέλαιο, έλαια, λίπη, παραφίνη, κλπ.
Κατηγορία C
Πυρκαγιές που προέρχονται από αέρια καύσιµα π.χ. µεθάνιο, βουτάνιο,
προπάνιο, υδρογόνο, ασετιλίνη κλπ.
Κατηγορία D
Πυρκαγιές που προέρχονται από µέταλλα π.χ. µαγνήσιο, τιτάνιο, ζιρκόνιο,
νάτριο, κάλιο κλπ.
Κατηγορία E
Πυρκαγιές που προέρχονται από καύσιµα των παραπάνω κατηγοριών A, B, C, D,
κοντά ή σε ηλεκτρικές συσκευές, εγκαταστάσεις που είναι υπό τάση.
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Χαρακτηρισµός πυροσβεστήρων
Ανάλογα µε το υλικό κατάσβεσης που περιέχουν, οι πυροσβεστήρες
χαρακτηρίζονται µε γράµµατα, όπως στον πίνακα που ακολουθεί:
Υλικό κατάσβεσης
Χαρακτηριστικό
Σύµβολο
Σκόνη

(κατηγορία A,B,C,E µέχρι 1000V) Pa

Σκόνη

(κατηγορία B,C,E µέχρι 80.000V)

P

Σκόνη

(κατηγορία D)

Pd

∆ιοξείδιο του
άνθρακα

(κατηγορία B,C,E)

C

Νερό

(κατηγορία A)

W

Αφρός

(κατηγορία A,B)

WF

ΕΙ∆Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
•
•

Πυροσβεστήρες Νερού (Water extinguishers)
Πυροσβεστήρες Αφρού (Foam extinguishers

Η βιβλιοθήκη του Π.Ι διαθέτει :
•

Πυροσβεστήρες Σκόνης (ABC Powder extinguishers)

Κατάλληλοι για ηλεκτρικές συσκευές, υγρά καύσιµα, ξύλο, χαρτί, ύφασµα

Πυροσβεστήρες ∆ιοξειδίου του Άνθρακα CO2(Carbon dioxide
extinguishers:
Κατάλληλοι για ηλεκτρικές συσκευές, υγρά καύσιµα, ξύλο, χαρτί, ύφασµα
•
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:Μέθοδοι Αποκατάστασης Πληγέντων από νερό Αντικειµένων
Η Αποκατάσταση των συλλογών αφορά στις διαδικασίες επαναφοράς τους49 σε
χρησιµοποιήσιµη κατάσταση από την στιγµή της διάσωσής τους. Όταν τα
βρεγµένα αντικείµενα της συλλογής στεγνώσουν, δεν πρέπει αµέσως να
τοποθετηθούν στα ράφια τους. Η φύση και έκταση της καταστροφής θα
καθορίσουν σε µέγιστο βαθµό την πορεία αποκατάστασης, η οποία µπορεί να
είναι εύκολη και γρήγορη ή χρονοβόρα, δύσκολη και να έχει µεγάλο κόστος. Στη
δεύτερη περίπτωση ίσως να είναι απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού .
∆υστυχώς η διαδικασία των αποφάσεων είναι αργή και αυτό γιατί απαιτείται
εξέταση και κατηγοριοποίηση των πληγέντων αντικειµένων ανάλογα µε τη
φθορά που έχει υποστεί το καθένα απ’ αυτά.
Κατάψυξη
Αν τα βρεγµένα αντικείµενα δεν γίνεται να στεγνώσουν µέσα σε 48 ώρες, πρέπει
να καταψυχθούν γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ανάπτυξης µούχλας.. Το νερό µπορεί
να προκαλέσει φθορές στις βιβλιοδεσίες, , φουσκώµατα σε χαρτιά, ξέβαµµα
βαφών, κόλληµα µεταξύ των γυαλιστερών χαρτιών καθώς στεγνώνουν και
γενικά µια σειρά φυσικοχηµικών φθορών. Η κατάψυξη διασώζει και
σταθεροποιεί βρεγµένα αντικείµενα από περαιτέρω καταστροφές, έως ότου
ληφθούν αποφάσεις από τους υπεύθυνους του ιδρύµατος για τον τρόπο χειρισµού
τους µελλοντικά. Για κάθε είδος αντικειµένου που φιλοξενείται στη βιβλιοθήκη
του Π.Ι., αναφέρουµε τις κατάλληλες µεθόδους χειρισµού παρακάτω.

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ
Βρίσκονται…
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Μέθοδοι Αφύγρανσης50,51

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 1: Αφύγρανση µε αέρα(Air drying )

Η µέθοδος αυτή είναι η παλαιότερη και πιο χρησιµοποιηµένη.
Στον πληγέντα χώρο χρησιµοποιούνται ανεµιστήρες και αφυγραντές, όχι σε
άµεση επαφή µε τα αντικείµενα, προκειµένου να επιτευχθούν συνθήκες
Σχ.Υγρασίας< 35% και Θερµοκρασίας µεταξύ 15-20Ο C.
Η µέθοδος ενδύκνειται για ένα ή αρκετά αντικείµενα τα οποία είναι υγρά ή πολύ
ελαφρώς βρεγµένα . ∆εν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισµό και θεωρείται φθηνή
µέθοδος αφύγρανσης. Ωστόσο είναι χρονοβόρα και κοπιαστική , απαιτεί πολύ
χώρο, και τα αποτελέσµατα της µπορεί να οδηγήσουν σε κακοποιηµένες
βιβλιοδεσίες που πιθανόν να απαιτείται εν συνεχεία αλλαγή µε αποτέλεσµα να
ανεβάσουν το κόστος Αποκατάστασης. Σπάνια επιτυγχάνεται η αφυγρανση
δεµένων τόµων µε χαρτί επικαλυµµένο.
Τα απλά χάρτινα φύλλα µπορεί να στεγνώσουν απλωµένα πάνω σε τραπέζια και
πατώµατα ή οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια . Αν κριθεί απαραίτητο, µπορεί να
είναι καλυµµένα µε απλά χαρτιά υγείας ή µη τυπωµένα χαρτιά. Απαιτούν µετά
την αφύγρανση, επιπεδοποίηση. ∆εν είναι βέβαιο πως θα αποφευχθεί η
ανάπτυξη µούχλας.
Οι τόµοι , επίσης, µπορεί να στεγνώσουν αφού καλυφθούν µε πλαστική
επιφάνεια, σε επίπεδη επιφάνεια καλυµµένη µε απορροφητικά χαρτιά, και
έχοντας χαρτιά κάθε περίπου 20-30 φύλλα, στηριγµένοι στο πάνω µέρος τους ,
ανοιχτοί σαν βεντάλια. Αν µόνο οι γωνίες των σελίδων είναι βρεγµένες, δεν
χρειάζεται η τοποθέτηση χαρτιών ανάµεσα στις σελίδες τους.
Όταν οι τόµοι έχουν σχεδόν στεγνώσει και είναι ακόµη κρύοι στο άγγιγµα,
τοποθετούνται οριζόντια σε επίπεδη επιφάνεια µε ελαφρύ βάρος πάνω τους.
Αν τα βρεγµένα αντικείµενα δεν στεγνώσουν σε 48 ώρες, πρέπει να
καταψυχθούν. Αν αυτό είναι αδύνατο, κρατούµε το περιβάλλον όσο πιο κρύο και
ξηρό γίνεται .
∆υνητικοί χώροι Αφύγρανσης µε Αέρα
Μέσα στο κτήριο: …..
Έξω από το κτήριο:….
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 2: Αφύγρανση µε χρήση αφυγραντήρων (DEHUMIDIFICATION)

Μεγάλοι αφυγραντές τοποθετούνται στους χώρους που βρίσκονται οι συλλογές .
Η θερµοκρασία και η σχετική υγρασία ρυθµίζονται στα επιθυµητά επίπεδα
Αυτή η µέθοδος αφύγρανσης είναι καλή για βιβλιοθήκες η κτήρια που
φιλοξενούν αρχεία και έχουν υποστεί µεγάλες ζηµιές από πληµµύρες . Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί ακόµα για συλλογές που έχουν υποστεί ελαφρές ζηµιές από το
νερό, είναι δηλαδή υγρές, αλλά δεν είναι ασφαλής για αντικείµενα ευαίσθητα
στο νερό και πιγµέντα. Ο αριθµός των αντικειµένων που µπορεί να αφυγρανθεί
µε την µέθοδο αυτή περιορίζεται µόνο από τον αριθµό των διατιθέµενων
αφυγραντών. Η µέθοδος αυτή, ακόµα, έχει το πλεονέκτηµα ότι οι συλλογές
παραµένουν στα ράφια τους ή στους χώρους που βρίσκονται και έτσι µειώνεται
το κόστος της µετακίνησης σε καταψύκτες ή σε συσκευές κενού.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 3:Αφύγρανση µε κατάψυξη (Freezer Drying )
Ένας µέτριος αριθµός βιβλίων που είναι υγρά ή ελαφρώς βρεγµένα µπορεί να
αφυγρανθεί µε χρήση καταψύκτη defrosting , εάν παραµείνουν εκεί για αρκετό
χρονικό διάστηµα. Η θερµοκρασία του καταψύκτη πρέπει να είναι κάτω από
-12βαθµούς Κελσίου . Τα αντικείµενα πρέπει να τοποθετηθούν στο καταψύκτη
όσο πιο γρήγορα γίνεται .Τα βιβλία θα αφυγρανθούν καλύτερα, αν οι ράχες τους
υποστηρίζονται σταθερά, προκειµένου να ανασταλεί η αρχική προδιάθεση
φουσκώµατος. Ένας από τους τρόπους είναι η υποστήριξη των βιβλίων µε
τοποθέτηση τους ανάµεσα σε ακρυλικά φύλλα στα οποία θα υπάρχουν οπές για
την αποµάκρυνση του νερού. Τα βιβλία µε τα ακρυλικά φύλλα µπορούν να
τυλιχθούν µε δυνατούς ελαστικούς σπάγκους . Τα έγγραφα µπορεί να
τοποθετηθούν στο καταψύκτη σε στοίβες. Μικρός αριθµός δερµάτινων και
περγαµηνών βιβλιοδεσιών µπορεί να στεγνώσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ο
τρόπος αυτός αναµένεται να διαρκέσει από µερικές εβδοµάδες έως µερικούς
µήνες, πράγµα που εξαρτάται από την θερµοκρασία του καταψύκτη, αλλά και
την έκταση της ζηµιάς, επειδή πρόκειται για παθητική µέθοδο αφύγρανσης.
Προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις χάρτινων αντικειµένων που έχουν
επιστρώσεις και τα οποία µπορεί να αφήσουν αποτυπώµατα το ένα στο άλλο,
καθώς στεγνώνουν.
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ 4:Αφύγρανση µε συνδυασµό Κατάψυξης -Κενού(Vacuum Freeze
Drying)
Αυτή η µέθοδος είναι κατάλληλη για µεγάλο αριθµό βρεγµένων βιβλίων και
αρχείων καθώς και για αντικείµενα µε στοιχεία διαλυτά στο νερό και
επικαλυµµένα χαρτιά. Τα καταψυγµένα αντικείµενα τοποθετούνται σε θάλαµο
κενού. Παράγεται πηγή θερµότητας και τα αντικείµενα στεγνώνουν σε
θερµοκρασίες κάτω από 0 βαθµούς Κελσίου, παραµένοντας παγωµένα. Στη
µέθοδο αυτή το νερό περνά κατευθείαν από την στερεή φάση(πάγος) στην αέρια,
αποφεύγοντας την υγρή φάση που θα µπορούσε να προκαλέσει ζηµιές στα
αντικείµενα. Πολλά χάρτινα αντικείµενα µε επικαλύψεις, επειδή θα έχουν
κολλήσει µετά το βρέξιµο ,είναι δύσκολο να στεγνώσουν . Γι’ αυτό θα πρέπει , σε
ιδανικές περιπτώσεις, να καταψυχθούν µέσα σε 6 ώρες από την ώρα που
βρέχονται στους -21 βαθµούς Κελσίου, πριν ξεκινήσει η διαδικασία ξήρανσης
στο θάλαµο κενού. Για τα δερµάτινα και περγαµηνά η µέθοδος δεν είναι
ασφαλής. Η µέθοδος είναι πολύ επιτυχηµένη αν και δαπανηρή. Ωστόσο, θα
µπορούσε κανείς να πει ότι, εφόσον τα βιβλία δεν θα επαναβιβλιοδετηθούν η
µέθοδος δεν είναι απαγορευτική από άποψη χρηµάτων.
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5. ΜΕΘΟ∆ΟΣ 5: Αφύγρανση µε συνδυασµό Θερµότητας-Κενού(Vacuum
Thermal Drying)

Τα βιβλία ή χάρτινα αντικείµενα από λίγο έως πολύ βρεγµένα τοποθετούνται ως
έχουν ή καταψυγµένα. Ο αέρας αφαιρείται, παράγεται θερµότητα . Η αφύγρανση
πραγµατοποιείται τυπικά πάνω από τους 35 βαθµούς Κελσίου,. Αυτό σηµαίνει
ότι τα αντικείµενα στεγνώνουν, ενόσω είναι βρεγµένα. Μερικές φορές
προκαλούνται διάφορες διαστροφές στα βιβλία, και σχεδόν πάντα, αν πρόκειται
για γυαλιστερά χαρτιά, κόλληµα µεταξύ τους. Για µεγάλο αριθµό βρεγµένων
αντικειµένων η µέθοδος αυτή θεωρείται ευκολότερη της air drying, αν και είναι
σχεδόν πάντα πιο δαπανηρή. Καλή θεωρείται για βιβλία κάτω των 100 ετών σε
ηλικία αν και προκαλείται ζηµιά στις βιβλιοδεσίες και γι’ αυτό θεωρείται σχεδόν
βέβαιη η επαναβιβλιοδέτηση µετά την ξήρανση,
Χρησιµοποιείται κυρίως για έγγραφα που δεν έχουν πλέον µακροπρόθεσµη αξία.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 6 :Thermaline or Cryogenic Drying

Νέα µέθοδος για σπάνια βιβλία µε δερµάτινη ή περγαµηνή βιβλιοδεσία και
χειρόγραφα. Απαιτεί την χρήση blast καταψυκτών σε πολύ χαµηλές
θερµοκρασίες , εναλλακτική της προηγούµενης µεθόδου, αλλά πιο γρήγορη και
µε πιο εξελιγµένη τεχνολογία. Θεωρείται η πιο ακριβή µέθοδος από όλες, αφού
τα αντικείµενα θα υποστούν και τις λιγότερες φθορές. Θεωρείται ασφαλής για
υλικά διαλυτά στο νερό καθώς και για επικαλυµµένα χάρτινα αντικείµενα. Τα
αντικείµενα δεν υφίστανται καµιά διαστροφή.

Blast freezer52
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 4 ,Με τον απαραίτητο εξοπλισµό για καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης

∆ίδεται κατάλογος 4 µε τα απαραίτητα υλικά και τον εξοπλισµό που µπορεί να
απαιτηθεί για τα στάδια αντίδρασης και αποκατάστασης σε περίπτωση που δεν
αποφευχθεί καταστροφή53
Υπάλληλος υπεύθυνος καταγραφής υλικών :Μ. Λυρατζή/4 φορές το χρόνο.

Κατάλογος 4
εξοπλισµός
Στυπόχαρτα

Γάντια
Μπότες
Μάσκες

Γάζες-επίδεσµοι

Φωτ.µηχανήβιντεοκάµερα
Ταινία

Επιφάνειες
πολυαιθυλενίου
Πλαστικές τσάντες

χρήση
Για στέγνωµα
ευαίσθητων
αντικειµένων
Προστασία
ανθρώπινου
δυναµικούαντικειµένων
Προστασία
ανθρώπινου
δυναµικούαντικειµένων
Για την προστασία
ευαίσθητων
αντικειµένων
τεκµηρίωση

ποσότητα
30 φύλλα

Για επικόλληση
πλαστικών
επιφανειών γύρω
από τα αντικείµενα

4 ρολά

4κουτιά , 2 small, 2
medium

10 πακέτα των 2

10 πακέτα

1

Συσκευασία των 100
Προστασία
αντικειµένων-πρώτα
σωστικά
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Συσκευασία των 10χ

Πλαστικά κουτιά

Χαρτιά τουαλέτας
Waxed
paper(κηρωµένο
χαρτί)-freezer paper

Σφουγγάρια ειδικά
για διαδικασίες
συντήρησης

10
5

Για µεταφορά
αντικειµένων
Πρώτα σωστικά για
πληγέντα
αντικείµενα
Πρώτα σωστικά για
πληγέντα
αντικείµεναµεταφορά
Πρώτα σωστικά για
πληγέντα
αντικείµεναµεταφορά

30 Ρολά

10 πακέτα των 100

5 chemical sponges

Σακούλες
σκουπιδιών
10 ρολά

Για χειρισµούς
βρεγµένων
αντικειµένων ,

Mylar η γενικά
πολυεστερικέςπολυαιθυλενικές
µεµβράνες σε
διάφορα µεγέθη

100 φύλλα
Πρώτα σωστικάκαθαρισµούς

Ψύχτρα –σκουπάκιαµπιντόνια –κάδοι
σκουπιδιών

Αποκατάσταση
χώρου

Χαρτοπολτός
βαµβακερός

Πρώτα σωστικά
Βοηθητικός
εξοπλισµός για το
προσωπικό

Ανεµιστήρες –
φορητοί υγραντήρες
αφυγραντές

Σχοινιά
Στυλό µε µελάνι
ανθεκτικό σε

Βοηθητικός
εξοπλισµός για το
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υγρασία και νερό

προσωπικό

Ψαλίδια

Κουτί πρώτων
βοηθειών

Σκοινιά απλώµατος
και
κλιπ(µανταλάκια)
Βίδες, σφυριά

Φορητή γεννήτρια
φακοί
γεννήτρια
πετρελαίου
φορητές λάµπες
Φορητές τουαλέτες
Ανεµόσκαλες

Για ατυχήµατα

Πρώτα σωστικά
µέσα/για
φωτογραφίες,
αρνητικά κλπ

Βοηθητικός
εξοπλισµός

Φορητές αντλίες
Καταψύκτες

µεγάφωνοντουντούκα
AM/FM ράδιο µε
µπαταρίες
2-way CB radio
µπαταρίες
Ψηφιακός δίσκος µε
οδηγίες που µπαίνει
σε λειτουργία µε την
έναρξη του

Πρώτα σωστικά
µέσα

Για επικοινωνία
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καταστροφικού
συµβάντος

λοστοί
µπουλόνια
φτυάρια

ανεµόσκαλες
rope σχοινιά

Για µπλοκαρισµένες
πόρτες και
περάσµατα

Μπλοκαρισµένες
σκάλες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Εξωτερικές Υπηρεσίες και Εφόδια

Π.4.1.∆ιαθέσιµοι Καταψύκτες
Α…..
Β…..

Π.4.2.Εταιρείες Αποκατάστασης Κτηρίων µετά από Καταστροφικό
γεγονός(νερό-φωτιά)
Α. Εταιρεία Alter Ego
Τηλεφωνική επικοινωνία σε 24ωρη βάση: 18123
Υπεύθυνος εταιρείας: κος Ζερµπίνος Γιώργος
Β. Εταιρεία Αττική Καθαριστική
Τηλεφωνική επικοινωνία: 210 8816440
Τηλεφωνική επικοινωνία σε 24ωρη βάση : 6972712183Υπεύθυνος εταιρείας: κος Θεοδωρόπουλος.
Π.4.3 Εταιρείες διάσωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και µέσων/Ανάκτηση
πληροφοριών
Εταιρεία Αποκατάστασης Η/Υ και ανάκτησης αρχείων:
TIC TAC DATA
Τηλεφωνική επικοινωνία: 6947-420046

Π.4.4.Εταιρείες µε υλικά συντήρησης /αποκατάστασης πληγέντων αντικειµένων
1.Εξαίρετον: Πουλοπούλου 18 Θησείο, τηλ.210-3453234
Προµήθεια υλικών αποκατάστασης/ χαρτιά/ πλαστικές επιφάνειες,
κ.λ.π/αφυγραντήρες/

2.In situ : Παπαγεωργίου 3, τηλ. 2310 251081

3. ΑΒΙΟ : ΑΣΣΕΡ ΜΠΡΥΝΙ
Ήλιδος 41 Αµπελόκηποι, 11527 Αθήνα
Τηλ.: 2107707587 Email: info@abio.gr

4.ANACO: Λ.Βουλιγµένης 117 και Κρίτωνος
Tηλέφωνο:210 9600915
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5:Πληροφορίες για Κρατικές Υπηρεσίες

1.Πυροσβεστική Υπηρεσία
Ηµεροµηνία τελευταίας επίσκεψης-εκπαίδευσης:
•

Υπάλληλος που θα επικοινωνήσει: όποιος βρίσκεται στο χώρο την ώρα
του καταστροφικού συµβάντος.

•

Τηλέφωνο: 199

•

Υπεύθυνος συνεννοήσεων µε Π.Υ. : Σ.Γκλαβάς

•

Αναπληρωτής Υπεύθυνος: Μ.Λυρατζή

2.Αστυνοµικό τµήµα
Όποιος υπάλληλος βρίσκεται στο χώρο την ώρα του καταστροφικού γεγονότος
θα επικοινωνήσει µε το αστυνοµικό τµήµα, τηλ. 100
Υπεύθυνος συνεννοήσεων µε αστυνοµικές αρχές: κος Σ.Γκλαβάς.
Αναπληρωτής: κος Ν.Σερδάρης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6:Φόρµες συµπλήρωσης αρχείων µετά από καταστροφή

Οι παρακάτω φόρµες θα διευκολύνουν την τεκµηρίωση για κάθε καταστροφικό
συµβάν που µπορεί να βλάψει το κτίριο ή τις συλλογές. Υπενθυµίζουµε ότι όλοι
οι υπάλληλοι του ιδρύµατος θα έχουν εφοδιαστεί µε αντίγραφα αυτών.
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Φόρµα 1:Περιγραφή στοιχείων καταστροφικού συµβάντος
Αυτή η φόρµα αφορά κάθε ατύχηµα στο χώρο της βιβλιοθήκης.

1.Υπάλληλος :
2.Hµεροµηνία συµπλήρωσης:
3.Ηµεροµηνία περιστατικού:
4.Ώρα περιστατικού:
5.Τύπος και αριθµός συλλογών που επλήγησαν:
6.Περιγραφή περιστατικού:

7.Ζηµιά που υπέστησαν οι συλλογές:

8.Ενέργειες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για ελαχιστοποίηση καταστροφών.
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Φόρµα 2. Χρονοδιάγραµµα διάσωσης
Μέθοδος διάσωσης( µε
αέρα/κατάψυξη/κλπ)

Περιγραφή
αντικειµένων

Ποσότητα

Ποιος θα
προβεί σε
ενέργειες
διάσωσης
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Ηµεροµηνία
έναρξης

Ηµεροµηνία
αποπεράτωσης

Φόρµα 3. Χρονοδιάγραµµα αποκατάστασης-σταθεροποίησης
Ηµεροµηνία καθαρισµού κατεστραµµένης περιοχής
Ξεκαθαρισµα/αντικατασταση/φωτο
τυπηση/καθαρισµοί/επιδιορθώσεις/
επαναβιβλιοδετήσεις

Περιγραφή
αντικειµένων

ποσότητα
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υπεύθυνος

Ηµεροµηνίες
αποκατάστασης

Ηµεροµηνία
τοποθέτησης στα
ράφια

Φόρµα 4: Καταγραφή προβληµάτων κτηρίου
Η φόρµα αυτή χρησιµοποιείται για προβλήµατα που αφορούν στο κτήριο ,
ανεξάρτητα από το αν επλήγησαν οι συλλογές .

1.Ηµεροµηνία:
2.Χώρος:
3.Υπεύθυνος για συµπλήρωση φόρµας:
4.Περιγραφή Προβλήµατος:
5.Περιγραφή ενεργειών που πραγµατοποιούνται:
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Φόρµα 5: Συσκευασία και καταγραφή αντικειµένων

Είδος
αντικειµένου

Χώρος
αποθήκευσης(1oς
όροφος)

Περιεχόµενα(π.χ.,
370-371 κλπ)

Ποσότητα(αριθµός
τόµων κλπ)
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Ζηµιά(βρεγµένουγρό κλπ)

Προτεραιότητες
διάσωσης(π.χ., 1,
2κλπ)

Προορισµός(κα
τάψυξη κλπ)

Φόρµα 6: Συµπληρώνεται από εθελοντές και προσωρινό προσωπικό

Όνοµα/διεύθυνση/τηλέφωνο Ώρα
εισόδου

Ώρα
εξόδου
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εργασία

ηµεροµηνία

Φόρµα 7 :Kαταγραφή µετρήσεων περιβαλλοντικών συνθηκών

θερµοκρασία

Σχ. υγρασία

Ηµέρα/ώρα
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Υπεύθυνος
µετρήσεων

εξοπλισµός

Φόρµα 8: Καταγραφή στοιχείων σε περίπτωση τηλεφωνικής απειλής για
τοποθέτηση βόµβας.
1.Ηµεροµηνία:
2.Ώρα:
3.Υπάλληλος που µίλησε:
4.Ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν:

•

Πού τοποθετήθηκε

•

Με τι µοιάζει

•

Γιατί τηλεφωνεί

•

Γιατί τοποθετήθηκε

5.Στοιχεία που πρέπει να καταγραφούν:
Ηλικία βοµβιστή:
•

Φύλο:

•

Τα ακριβή λόγια:

•

Περιγραφή φωνής/οµιλίας:

•

Περιγραφή του τι ακουγόταν τριγύρω:
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Παράρτηµα 7
Προτεραιότητες διάσωσης . Λίστες:
Λίστα 1: Ιστορική συλλογή . Θέση: ισόγειο , αριστερά του γραφείου κ. Ρογάρη.
Κατά προτεραιότητα δίδεται ο πίνακας.
Υπενθυµίζουµε ότι:
1=πρώτη προτεραιότητα
2=δεύτερη προτεραιότητα κλπ

Α= Αναντικατάστατα
Β= ∆ύσκολα Αντικαταστάσιµα
Γ= Εύκολα Αντικαταστάσιµα

Όλα θεωρούνται 1/Α

Λίστα 2. Βιβλία Γενικού ενδιαφέροντος. Ισόγειο

……
……
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Λίστα 3. Περιοδικά. Θέση: 1Ος όροφος
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
…..

…..

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

΄…….

………
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Λίστα 4 Αρχεία
∆ιοικητικά έγγραφα 1/Α
…..
Αρχεία βιβλίων σε µορφή ηλεκτρονική 1/Α
…..
Αρχεία περιοδικών σε /cd-rom records – cd roms 1/Γ
…..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

Χάρτες κτηρίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
Για εθελοντές και προσωρινό προσωπικό
Σε περίπτωση µεγάλης καταστροφής , πιθανόν να απαιτείται βοήθεια από
επιπλέον προσωπικό. Η υπεύθυνη της οµάδας αντίδρασης –αποκατάστασης, η κ.
Λυρατζή, πρέπει να καθορίσει τον αριθµό των ατόµων που θα απαιτηθεί.
Ωστόσο, ο αριθµός που θα απαιτηθεί, εξαρτάται από το είδος και την έκταση
της καταστροφής. Πράγµα που απαιτεί κάποιο χρόνο για την επιλογή των
εθελοντών.
Αν η δουλειά είναι αρκετή και εξειδικευµένη, πιθανό να απαιτηθεί η πρόσληψη
εξειδικευµένου προσωπικού και όχι εθελοντών. Αλλά και πάλι αυτό θα εξαρτηθεί
από το αν υπάρχουν διαθέσιµα χρηµατικά ποσά για κάτι τέτοιο.
Από την στιγµή που θα υπάρξουν εθελοντές ή προσωρινό προσωπικό, πρέπει να
πραγµατοποιηθεί καταγραφή των στοιχείων τους και να υιοθετηθεί ένα είδος
αναγνώρισης για όλους, όσοι εισέρχονται στο χώρο της αποκατάστασης.
Οι εθελοντές οφείλουν να υπογράφουν στη φόρµα κατά την είσοδο και έξοδο από
το χώρο εργασίας .
Για κάθε άτοµο πρέπει να διευκρινιστεί ποια προσόντα πρέπει να έχει,
προκειµένου να εργαστεί στο χώρο της αποκατάστασης.
Οι εθελοντές ή και το προσωρινό προσωπικό πρέπει να περάσουν από κάποιο
είδος εκπαίδευσης, προκειµένου να αναλάβουν καθήκοντα στους χώρους
εργασίας. Είναι ευνόητο πως πρέπει να τους δοθεί ο απαραίτητος
προστατευτικός εξοπλισµός όπως γάντια , µάσκες κλπ
∆υνητικοί εθελοντές:
Μέλη-συντηρητές άλλων ιδρυµάτων γνώστες του χειρισµού και αποκατάστασης
πληγέντων αντικειµένων.
Μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που θα εκπαιδευτούν σε θέµατα
αποκατάστασης µετά από καταστροφή
Προσωρινό προσωπικό (κυρίως συντηρητές) που µπορεί να προσληφθεί µε
«συµβάσεις εργασίας».
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Παράρτηµα 10: Εξεύρεση Χρηµατικών Πόρων

1. Χρηµατικοί πόροι για έκτακτη ανάγκη
….

1.1.Πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για εξεύρεση χρηµατικών πόρων
….

1.2. ∆ιαδικασίες εξεύρεσης χρηµάτων
….
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Παράρτηµα 11:Χώροι διοίκησης σε περίπτωση καταστροφικού
γεγονότος/προσωρινοί χώροι αποθήκευσης/αποκατάστασης.
Κατά την διάρκεια καταστροφικού γεγονότος θα απαιτηθεί ένας χώρος στο
οποίο θα πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες επικοινωνίες, αναφορές και
συζητήσεις που θα αφορούν τόσο στην πορεία του καταστροφικού γεγονότος όσο
και στην ανάληψη αποφάσεων για τους τρόπους αποκατάστασης.

1.Χώρος /Κέντρο αποφάσεων:
1. Αιγαίου
Πελάγους 2, 3Ος όροφος
2.Εναλλακτική λύση χώρου: Αιγαίου Πελάγους 2 , αίθουσα Παπανούτσου
2. Προσωρινοί χώροι αποθήκευσης πληγέντων αντικειµένων:
Χώροι µέσα στο ίδιο το κτήριο, σε άλλο κτήριο του ιδρύµατος η χώρο εκτός
ιδρύµατος, στους οποίους µπορεί να µεταφερθούν σε περίπτωση
καταστροφικού γεγονότος συλλογές του ιδρύµατος που δεν έχουν πληγεί.
Χώροι µέσα στο ίδιο το κτίριο:
1…
2…
Χώροι εκτός κτιρίου ανήκοντες στο ίδιο ίδρυµα:
1…
2…
Χώροι εκτός ιδρύµατος
1…
2…
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3.Χώροι αφύγρανσης
Οι χώροι αυτοί µπορεί να βρίσκονται εντός του κτηρίου που επλήγη, σε άλλον
χώρο του ιδρύµατος ή σε άλλο χώρο άλλου ιδρύµατος/ων.

Χώροι µέσα στο ίδιο το κτίριο:
1…
2…
Χώροι εκτός κτιρίου ανήκοντες στο ίδιο ίδρυµα:
1…
2…

Χώροι εκτός ιδρύµατος
1….
2…
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Παράρτηµα 12:Υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος σε περίπτωση καταστροφικού
γεγονότος
Στο παράρτηµα αυτό αναφέρονται άτοµα και υπηρεσίες που µπορεί να
παράσχουν προσωρινές πληροφορίες σε θέµατα ζηµιών ή προβληµάτων
γενικότερα :
Πληροφορίες για προβλήµατα σε θέµατα hardware και software)
Τεχνική Υποστήριξη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Τηλ. 210-6080541
Πληροφορίες προσωρινής αποθήκευσης για Backups
…..
Πληροφορίες για θέµατα προβληµάτων στο internet
…..

Back up δεδοµένων
1.Είδος: Αρχεία βιβλίων/ …….
Υπεύθυνος για back up: κος Μουχρίτσας
Χώρος αποθήκευσης εκτός βιβλιοθήκης: …..
Συχνότητα πραγµατοποίησης back up: Μια φορά το µήνα
2. Είδος: Αρχεία περιοδικών/cd-rom
Χώρος αποθήκευσης 1: ……
Υπεύθυνος για διαδικασίες back up: κα Χατζηστεφάνου
Χώρος αποθήκευσης εκτός βιβλιοθήκης: ……
Συχνότητα πραγµατοποίησης back up: Μια φορά το µήνα
5. Eντός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: κος Αγγελής/210-6080541
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