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1. Ειςαγωγι 
Θ Ελλάδα κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ από άποψθ ςειςμικότθτασ ςτθν Ευρϊπθ και τθν ζκτθ ςε παγκόςμιο 
επίπεδο. Είναι γενικά παραδεκτό ότι θ μείωςθ των επιπτϊςεων των ςειςμϊν μπορεί να επιτευχκεί 
όταν οι πολίτεσ ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τα μζτρα αντιςειςμικισ προςταςίασ που πρζπει να 
λάβουν πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά από ζναν ςειςμό. ε ότι αφορά ςτθ ςχολικι κοινότθτα, 
κακοριςτικισ ςθμαςίασ είναι θ ανάπτυξθ αντιςειςμικισ ςυνείδθςθσ και ςυμπεριφοράσ ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ και ςτουσ μακθτζσ με τθ διαρκι ευαιςκθτοποίθςθ, ενθμζρωςθ και εκπαίδευςι τουσ. 

τθν κατεφκυνςθ τθσ εκπόνθςθσ του Αντιςειςμικοφ χεδιαςμοφ τθσ ςχολικισ μασ μονάδασ για το 
παρόν ςχολικό ζτοσ κα υλοποιθκοφν τα ακόλουκα:  

- ςφνταξθ ι/και επικαιροποίθςθ του ιδθ υπάρχοντοσ χεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του χολείου  

- διοργάνωςθ αςκιςεων ετοιμότθτασ για ςειςμό 

- ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν, των μακθτϊν, των γονζων και κθδεμόνων.  

 

2. Σφνταξθ Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για Σειςμό 
Σο παρόν χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του …………………………………………………….……………….χολείου, το 
οποίο ςτεγάηεται ςτο επί τθσ οδοφ …………………………………………………………………….…. κτίριο (όροφοι: 
……………………………), ςυντάχκθκε το επτζμβριο του ……..…. με ευκφνθ του/τθσ 
Διευκυντι/Διευκφντριασ ……………………………………..……….……………………, ςφμφωνα με τισ 
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του Ο.Α..Π. και του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Κρθςκευμάτων 
και αφορά ςτθ ςχολικι περίοδο ………….....................   

Σο χζδιο αυτό, το οποίο περιγράφει τισ ενζργειεσ διαχείριςθσ του ςειςμικοφ κινδφνου τθσ ςχολικισ 
μασ μονάδασ (πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά από ςειςμό), κα επικαιροποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςχολικισ αυτισ χρονιάσ οποτεδιποτε κρικεί απαραίτθτο.  

Πρζπει να επιςθμανκεί ότι οι ενζργειεσ που αφοροφν ςτθ διαχείριςθ του ςειςμικοφ κινδφνου τθσ 
ςχολικισ μασ μονάδασ ςχετίηονται και με τισ αντίςτοιχεσ ενζργειεσ των ακόλουκων ςυςτεγαηόμενων 
ςτο ςυγκεκριμζνο κτίριο ςχολικϊν μονάδων:  

α. ………………………………………………………………………………..… 

β. …………………………………………………………………………………… 

Για το λόγο αυτό με ευκφνθ των Διευκυντϊν κα ςυηθτθκοφν τα κοινά κζματα των χεδίων Ζκτακτθσ 
Ανάγκθσ και κα λθφκοφν, όπου απαιτείται, αποφάςεισ για κοινζσ δράςεισ π.χ. διοργάνωςθ αςκιςεων 
ετοιμότθτασ.  

 

22..11..  ΕΕννζζρργγεειιεεσσ  ΡΡρριινν  ττοο  ΣΣεειιςςμμόό  
2.1.1. Γενικά Στοιχεία 
1. Σθν ευκφνθ εκπόνθςθσ του χολικοφ Αντιςειςμικοφ χεδιαςμοφ ζχει ο Διευκυντισ/Διευκφντρια 

του χολείου μασ, ο/θ οποίοσ/α μετά τθν ζγκριςθ του χεδιαςμοφ από το ςφλλογο διδαςκόντων 
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κα ενθμερϊςει για τθν εκπόνθςι του τθν οικεία Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ/Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ. Ο Αντιςειςμικόσ χεδιαςμόσ επικαιροποιείται ςτθν  αρχι κάκε ςχολικισ χρονιάσ και 
όποτε άλλοτε κρικεί αναγκαίο. 

2. Ο φλλογοσ των Εκπαιδευτικϊν κα εγκρίνει μετά από πρόταςθ του Διευκυντι τθ ςφνκεςθ των 
ομάδων εργαςίασ που περιγράφονται ςτθν επόμενθ παράγραφο και οι οποίεσ κα μεριμνιςουν 
για τισ ενζργειεσ διαχείριςθσ του ςειςμικοφ κινδφνου ςτο χολείο μασ (Παραρτιματα Γ και Δ).  

3. Ο φλλογοσ των Εκπαιδευτικϊν είναι υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι του χεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 
και κυρίωσ για το μζροσ των ενεργειϊν που του αναλογεί, πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά από 
κάκε ςειςμικό ςυμβάν ι άςκθςθ ετοιμότθτασ για περίπτωςθ ςειςμοφ. 

4. Ο φλλογοσ των Εκπαιδευτικϊν ςυμμετζχει ςτισ δοκιμαςτικζσ εφαρμογζσ του χεδίου και κάνει 
ςχετικζσ προτάςεισ για τθν επικαιροποίθςθ και τθ βελτίωςι του. 

5. Ο Διευκυντισ κα ενθμερϊςει τθν οικεία Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ/Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
για τθν υλοποίθςθ των προβλεπόμενων αςκιςεων ετοιμότθτασ ςτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ.  

 

2.1.2. Ανάθεςη Αρμοδιοτήτων ςτο Προςωπικό του Σχολείου  

Ο οριςμόσ αρμοδιοτιτων ςτο εκπαιδευτικό και διοικθτικό προςωπικό γίνεται ανάλογα με τθ βακμίδα 
εκπαίδευςθσ του ςχολείου και τισ ανάγκεσ του, τον αρικμό των μακθτϊν, του εκπαιδευτικοφ και 
διοικθτικοφ προςωπικοφ κ.λπ., και βαςίηεται ςτισ ακόλουκεσ αρχζσ: 

  Οι ρόλοι και αρμοδιότθτεσ του προςωπικοφ πρζπει να προςδιορίηονται τόςο για τθν 
προςειςμικι, όςο και για τθν άμεςθ μεταςειςμικι περίοδο. 

  Οι ρόλοι και οι αρμοδιότθτεσ πρζπει, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, να κακορίηονται 
ανάλογα με το χϊρο που βρίςκεται ο κάκε εκπαιδευτικόσ  τθν ϊρα του ςυμβάντοσ και όχι 
απαραίτθτα να ςυςχετίηονται με ςυγκεκριμζνο πρόςωπο.  

 Οι εκπαιδευτικοί που ζχουν διδακτικά κακικοντα τθν ϊρα τθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ ζχουν ωσ 
προτεραιότθτα τθν προςταςία τθ δικι τουσ και των μακθτϊν τουσ τθν ϊρα του ςειςμικοφ 
ςυμβάντοσ και τθν ςτθ ςυνζχεια αςφαλι εκκζνωςθ του κτιρίου μετά το τζλοσ του ςειςμοφ και 
τθ ςυγκζντρωςθ των μακθτϊν ςτο χϊρο καταφυγισ με τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτο χολικό 
χζδιο. 

 Οι ενζργειεσ μετά από ζναν ςειςμό ουςιαςτικά αποτελοφν προςειςμικζσ ενζργειεσ μιασ νζασ 
δόνθςθσ.  

Για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των εκτάκτων αναγκϊν ςε κάκε ςχολικι μονάδα 
προβλζπονται διάφορεσ ομάδεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ανάλογα με το διακζςιμο ανκρϊπινο δυναμικό 
και τισ ανάγκεσ τθσ.  τθ ςυνζχεια περιγράφονται ρόλοι και αρμοδιότθτεσ κάποιων ομάδων εργαςίασ, 
το ςχολείο όμωσ μπορεί να δθμιουργιςει και άλλεσ ομάδεσ εργαςίασ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του: 
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 όλοι- Αρμοδιότθτεσ Κακοριςμόσ  
Ατόμου   ι 
Ρεριγραφι 
Θζςθσ 

1 Γενικόσ 
Υπεφκυνοσ 

Προςειςμικά:  
- Ευκφνθ υλοποίθςθσ του Αντιςειςμικοφ χεδιαςμοφ. 

- Μζριμνα εκπόνθςθσ του χολικοφ χεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ ςτθν αρχι 
κάκε ςχολικοφ ζτουσ και ςυντονιςμοφ όλων των ςχετικϊν ενεργειϊν.  

- Μζριμνα για ευαιςκθτοποίθςθ, εκπαίδευςθ και προετοιμαςία του 
προςωπικοφ και των μακθτϊν.  

- Ευκφνθ πραγματοποίθςθσ των Αςκιςεων Ετοιμότθτασ, καταγραφισ 
τουσ ςτο Θμερολόγιο του χολείου και αποτίμθςισ τουσ. 

- Λιψθ αποφάςεων ςχετικά με τισ ελλείψεισ που παρατθρικθκαν. 

- Γνωςτοποίθςθ ςτουσ γονείσ και κθδεμόνεσ τθσ διαδικαςίασ που κα 
ακολουκθκεί ςε περίπτωςθ ςειςμοφ. Ενθμζρωςι τουσ για τον χϊρο 
καταφυγισ, και τθν παραλαβι  των παιδιϊν τουσ, εάν αποφαςιςτεί 
διακοπι τθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων.  

- Ενθμζρωςθ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ για τθν εκπόνθςθ του 
χεδίου, μετά από ςυηιτθςθ και ζγκριςι του από τον φλλογο 
Διδαςκόντων με τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ. 

- Ενθμζρωςθ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ για τθν υλοποίθςθ 
αςκιςεων ετοιμότθτασ ςτο τζλοσ κάκε ςχολικοφ ζτουσ.  

-  

Διευκυντισ/ντρια 

Μεταςειςμικά:  
- υντονιςμόσ όλων των ςχετικϊν ενεργειϊν για τθ μεταςειςμικι  

εφαρμογι του χολικοφ χεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ. 

- Επικοινωνία με τθν Προϊςταμζνθ Αρχι ι άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
αρμόδιουσ φορείσ για αλλθλοενθμζρωςθ. 

- Ενθμζρωςθ του προςωπικοφ για τισ ενζργειεσ διαχείριςθσ που κα 
ακολουκθκοφν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ. 

- Μζριμνα για υλοποίθςθ των αποφάςεων των αρμοδίων υπθρεςιϊν 
(Προϊςταμζνθ Αρχι, Διμοσ, Περιφζρεια κ.ά.).  

- υντονιςμόσ τθσ μετακίνθςθσ των μακθτϊν ςε άλλο προεπιλεγμζνο 
χϊρο καταφυγισ, εάν και εφόςον το προαφλιο του ςχολείου δεν είναι 
κατάλλθλο. 

- Εφαρμογι άλλων λφςεων επικοινωνίασ που ζχουν προεπιλεγεί (π.χ. 
αγγελιοφόροσ) ςε περίπτωςθ που οι γραμμζσ τθλεφωνίασ τεκοφν εκτόσ 
λειτουργίασ μετά από ζναν ιςχυρό ςειςμό.  

- Μζριμνα για αποτίμθςθ τθσ Διαχείριςθσ του ςυμβάντοσ και 
επικαιροποίθςθ του χεδιαςμοφ. 
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2 Ομάδα 
Σφνταξθσ 
Σχολικοφ 
Σχεδίου 
Ζκτακτθσ 
Ανάγκθσ 

 

Προςειςμικά:  
- φνταξθ ι Επικαιροποίθςθ του χεδίου του χολείου. 

- Διενζργεια τακτικοφ ελζγχου των χϊρων και καταγραφι των ελλείψεων 
ςχετικά με τθν τιρθςθ βαςικϊν προχποκζςεων όπωσ: 

- Επιςιμανςθ των οδεφςεων διαφυγισ  και των εξόδων του κτιρίου. 

- Εξαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ οδοφσ διαφυγισ και τισ εξόδουσ. 

- Προμικεια απαραίτθτων εφοδίων όπωσ: βαςικά είδθ παροχισ 
πρϊτων βοθκειϊν, τθλεβόασ κ.λπ. 

- Επιςιμανςθ και άρςθ των επικινδυνοτιτων ςτουσ χϊρουσ του 
ςχολείου.  

- Ανάρτθςθ του χεδίου ςτισ αίκουςεσ, ςτουσ διαδρόμουσ κ.λπ. 

- Επιλογι του κφριου και του δευτερεφοντα χϊρου καταφυγισ.  

- Μζριμνα ςε ότι αφορά ςτθν ενθμζρωςθ για τον Αντιςειςμικό χεδιαςμό 
των εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και γονζων, ςε ςυνεργαςία με το 
Διευκυντι. 

- Διοργάνωςθ Αςκιςεων Ετοιμότθτασ για ςειςμό. 
- Αποτίμθςθ Αςκιςεων  Ετοιμότθτασ. 
- Τποβολι προτάςεων για επικαιροποίθςθ του χεδιαςμοφ ςτον Διευκυντι 

του χολείου. 

- υνεχισ μζριμνα για επικαιροποίθςθ των γνϊςεων των μελϊν τθσ 
Ομάδασ.  

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
 

 Μεταςειςμικά:  

- Αποτίμθςθ τθσ Διαχείριςθσ του ςυμβάντοσ και υποβολι προτάςεων για 
Επικαιροποίθςθ του χεδιαςμοφ. 

3 Ομάδα 
Ραροχισ 
Ρρϊτων 
Βοθκειϊν  

 

Προςειςμικά:  

- Ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ Ομάδασ, κατά προτεραιότθτα, για κζματα 
παροχισ πρϊτων βοθκειϊν.  

- Μζριμνα για ενθμζρωςθ του εκπαιδευτικοφ και διοικθτικοφ 
προςωπικοφ ςε κζματα Πρϊτων Βοθκειϊν (ςε ςυνεννόθςθ με τον 
Διευκυντι). 

- Μζριμνα   για  τθν   πλθρότθτα  του φαρμακευτικοφ υλικοφ και   
ενθμζρωςθ του Διευκυντι για τθν ανάγκθ προμικειασ απαραίτθτων 
υλικϊν. 

- Προμικεια Ειδϊν Πρϊτων Βοθκειϊν. 

- Ενθμζρωςθ ςχετικά με το χϊρο αποκικευςθσ του φαρμακευτικοφ 
υλικοφ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

Εκπαιδευτικοί 
που ζχουν 
επιμορφωκεί ςε 
κζματα παροχισ 
Πρϊτων 
Βοθκειϊν  

 

Μεταςειςμικά:  
- Παροχι Πρϊτων Βοθκειϊν ςε όςουσ  ζχουν υποςτεί 

μικροτραυματιςμοφσ.  
- Ενθμζρωςθ του Διευκυντι για τουσ τυχόν τραυματιςμοφσ ϊςτε να 

επικοινωνιςει με  το Ε.Κ.Α.Β., εάν και εφόςον απαιτθκεί. 
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4 Ομάδα 
Ρυραςφά-
λειασ 

Προςειςμικά:  

- Ενθμζρωςθ ςχετικά με τα μζςα πυροπροςταςίασ  και τθ χριςθ τουσ.  

- Προμικεια των απαραίτθτων μζςων πυροπροςταςίασ  και μζριμνα για 
τθν τοποκζτθςι τουσ ςτο ςχολικό κτίριο.  

- υντιρθςθ των ςυςτθμάτων πυροπροςταςίασ (π.χ. αναγόμωςθ των 
πυροςβεςτιρων κ.λπ.). 

- Μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ των ςυναδζλφων τουσ ςε κζματα 
πυροπροςταςίασ και τθ χριςθ των πυροςβεςτικϊν μζςων, ςε 
ςυνεννόθςθ με τον Διευκυντι. 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

Μεταςειςμικά:  
- Κατάςβεςθ μικροεςτιϊν πυρκαγιάσ και ενθμζρωςθ του Διευκυντι για 

να καλζςει τθν Πυροςβεςτικι, ζχοντασ πάντοτε υπόψθ ότι προζχει θ 
ατομικι αςφάλεια. 

Όλο το προςω-
πικό (όποιοσ 
είναι πλθςιζ-
ςτερα ςτθν εςτία) 

5 Ομάδα 
Ελζγχου 
Δικτφων 

-  

Προςειςμικά:  

- Γνϊςθ τθσ κζςθσ των κεντρικϊν διακοπτϊν θλεκτροδότθςθσ και 
φδρευςθσ, κακϊσ και τθσ διαδικαςίασ διακοπισ τθσ θλεκτροδότθςθσ και 
τθσ υδροδότθςθσ. 

- φνταξθ προτάςεων προσ το Διευκυντι ϊςτε να γίνει προμικεια  
κατάλλθλου εξοπλιςμοφ μόνωςθσ (εάν δεν υπάρχει ιδθ), όπωσ 
μονωτικά γάντια κ.ά. 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

Μεταςειςμικά:  
- Μζριμνα για διακοπι θλεκτροδότθςθσ και υδροδότθςθσ και ενθμζρωςθ 

του Διευκυντι. 

 

6 Υπεφκυνοι 
Τμθμάτων  

Προςειςμικά:  
- Δθμιουργία καταλόγου με τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των γονζων και 

κθδεμόνων των μακθτϊν του τμιματόσ τουσ (επίκετο, διεφκυνςθ, τθλ. 
επικοινωνίασ κ.ά.), τα εφεδρικά πρόςωπα επικοινωνίασ κ.λπ. 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

7 Ομάδα 
Υποςτιρι-
ξθσ  ΑμεΑ 

Προςειςμικά:  
- Ενθμζρωςθ όλου του προςωπικοφ για το θμεριςιο ςχολικό πρόγραμμα 

και τισ ανάγκεσ του Ατόμου με Αναπθρία. 
- υηιτθςθ με το Άτομο για τισ ενζργειεσ προςταςίασ που πρζπει να κάνει 

ςε περίπτωςθ καταςτροφικοφ ςειςμικοφ γεγονότοσ.  
- χεδιαςμόσ τθσ διαδικαςίασ υποςτιριξισ του κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκκζνωςθσ και ενθμζρωςθ του Διευκυντι για τυχόν ενζργειεσ που 
πρζπει να γίνουν για τθν αςφαλι εκκζνωςθ του κτιρίου.  

- Ενθμζρωςθ του προςωπικοφ για τισ ενζργειεσ που προβλζπονται ςτο 
χολικό χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ και αφοροφν ςτο ΑμεΑ.  Όλο το 
προςωπικό του ςχολείου πρζπει να γνωρίηει: 
- ςε ποια αίκουςα βρίςκεται το Άτομο με Αναπθρία,  
- τισ ανάγκεσ του Ατόμου με Αναπθρία 
- τθ διαδικαςία εκκζνωςθσ που κα πρζπει να ακολουκθκεί. 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

Μετά τθν Καταςτροφι:  
- Τποςτιριξθ του Ατόμου με Αναπθρία κατά τθ διάρκεια τθσ εκκζνωςθσ. 

και κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ του ςτο χϊρο καταφυγισ. 

Όλο το προςωπι-
κό (όςοι δεν 
ζχουν διδακτικά 
κακικοντα)  
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2.1.3. Συμμετοχή Μαθητών  

Οι μακθτζσ: 
- ενθμερϊνονται για το φαινόμενο του ςειςμοφ και τα ενδεδειγμζνα μζτρα προςταςίασ πριν, 

κατά τθ διάρκεια και μετά από ζναν ςειςμό. 
- ενθμερϊνονται για το χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του ςχολείου. 
- ςυμμετζχουν με ςοβαρότθτα ςτισ αςκιςεισ ετοιμότθτασ και εκπαιδεφονται ςτθν εφαρμογι 

του χολικοφ χεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για περίπτωςθ ςειςμοφ.  
- εκπονοφν με τθ ςυνδρομι των εκπαιδευτικϊν εργαςίεσ και προγράμματα ςε ςχετικά κζματα. 
- ςυηθτοφν με το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τουσ για τισ ενζργειεσ πρόλθψθσ που 

ζμακαν ςτο ςχολείο. 

 

2.1.4. Επιςήμανςη & Άρςη Επικινδυνοτήτων  

Θ Ομάδα φνταξθσ του χολικοφ χεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ είναι υπεφκυνθ για τθν επιςιμανςθ των 
τυχόν επικινδυνοτιτων που υπάρχουν ςτουσ χϊρουσ του κτιρίου και του προαυλίου του ςχολείου και 
τθ ςφνταξθ προτάςεων για άρςθ τουσ.  

Ο όροσ επιςιμανςθ και άρςθ επικινδυνοτιτων αναφζρεται ςτισ απαραίτθτεσ προςειςμικζσ 
παρεμβάςεισ που πρζπει να γίνουν, με ςτόχο τθν αποφυγι του τραυματιςμοφ των μακθτϊν και του 
προςωπικοφ του ςχολείου, που μπορεί να προκλθκεί από βλάβεσ ςε μθ δομικά ςτοιχεία του κτιρίου 
και ςτον εξοπλιςμό του. Θ τοποκζτθςθ των επίπλων ςε κατάλλθλεσ κζςεισ ϊςτε να μθν προκαλοφνται 
επιπλζον προβλιματα κατά τθν εκκζνωςθ,  θ ςτιριξθ των επίπλων και του εξοπλιςμοφ με κατάλλθλο 
τρόπο ςτον τοίχο, ςτο δάπεδο ι πάνω ςε ζπιπλα κ.α., θ ςυντιρθςθ των φωτιςτικϊν, θ ςτερζωςθ 
κάδρων, πινάκων ι ραφιϊν, θ χωροκζτθςθ των κρανίων κ.λπ. είναι απαραίτθτεσ ενζργειεσ για να 
προςτατευτεί θ αςφάλεια των μακθτϊν και του προςωπικοφ.  

Σο παρακάτω ερωτθματολόγιο αποτελεί τμιμα του Δελτίου Αυτοψίασ για τον Ζλεγχο τθσ Μθ Δομικισ 
Σρωτότθτασ Κτιρίων που ζχει εκδϊςει ο Ο.Α..Π. και ζχει αναρτθκεί ςτο δικτυακό του τόπο: 
www.oasp.gr/userfiles / midomiki_frm.pdf.  

Τμιμα Δελτίου Αυτοψίασ για τον Ζλεγχο τθσ Μθ Δομικισ Τρωτότθτασ 
Κτιρίων 

Επιςιμανςθ Άρςθ 

Σα ψθλά ντουλάπια, τα ράφια κ.λπ. είναι ςτθριγμζνα με κατάλλθλο τρόπο ςτον 
τοίχο και/ι ςτο δάπεδο; 

  

Σα ςυρτάρια ι οι πόρτεσ των ντουλαπιϊν κλείνουν αςφαλϊσ;   

Τπάρχουν ελαςτικζσ ταινίεσ ζτςι ϊςτε να ςυγκρατοφνται τα βιβλία;   

Οι αναρτθμζνεσ τθλεοράςεισ, κάμερεσ, θχεία είναι επαρκϊσ ςτερεωμζνεσ;   

Οι οκόνεσ, οι κεντρικζσ μονάδεσ υπολογιςτϊν και οι εκτυπωτζσ είναι κατάλλθλα 
ςτερεωμζνοι πάνω ςτα γραφεία (με αυτοκόλλθτουσ ςυνδζςμουσ) ι βρίςκονται 
αρκετά μακριά από τθν άκρθ ϊςτε να μθν μποροφν να ανατραποφν ςε περίπτωςθ 
ςειςμοφ; 

  

http://www.oasp.gr/userfiles%20/%20midomiki_frm.pdf
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Σα καλϊδια ζχουν επαρκζσ μικοσ και εφκαμπτεσ ςυνδζςεισ με τισ θλεκτρικζσ 
ςυςκευζσ; 

  

Σα χθμικά, τα φάρμακα και τα υλικά εργαςτθρίων είναι τοποκετθμζνα αςφαλϊσ, 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των καταςκευαςτϊν ςε ράφια ι ςυρτάρια και ςε 
ικανι απόςταςθ μεταξφ τουσ ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχει κίνδυνοσ ανάμιξθσ; 

  

Οι πόρτεσ εξόδου ανοίγουν προσ τα ζξω;   

Ζχουν οι αυτόματεσ πόρτεσ κάποιο χειροκίνθτο ςφςτθμα λειτουργίασ για τθν 
περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ μετά από ζναν ςειςμό; 

  

Οι άκρεσ των βακμίδων ζχουν κάλυψθ από αντιολιςκθτικό υλικό;   

Τπάρχουν ράμπεσ με τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ για ΑμεΑ;   

Τπάρχει κουπαςτι που να επιτρζπει ςυνεχι ολίςκθςθ του χεριοφ πάνω ςε αυτι;     

Οι ψευδοροφζσ, ςωλθνϊςεισ, φωτιςτικά, χωρίςματα και διακοςμθτικά γφψινα 
ςτοιχεία είναι κατάλλθλα ςτερεωμζνα ϊςτε να αποφευχκεί θ πτϊςθ τουσ ςε 
περίπτωςθ ςειςμοφ κατά μικοσ των εξόδων διαφυγισ; 

  

Σα ζπιπλα και/θ τα περιεχόμενά τουσ είναι ικανοποιθτικά ςτερεωμζνα ϊςτε ςε 
περίπτωςθ ςειςμοφ να μθν κλείςουν τισ εξόδουσ διαφυγισ; 

  

Σα μθ ςτερεωμζνα ζπιπλα είναι τοποκετθμζνα μακριά από τισ πόρτεσ εξόδου;   

Σα τηάμια που χρθςιμοποιοφνται ςτισ προςόψεισ και ςτα παράκυρα είναι 
αςφαλείασ (από γυαλί οπλιςμζνο με πλζγμα ι με επικάλυψθ ειδικισ μεμβράνθσ); 

  

Σα ςτθκαία, τα γείςα, οι καμινάδεσ, τα κεραμίδια κ.λπ. είναι κατάλλθλα 
ςτθριγμζνα; 

  

Σα αναρτθμζνα προςαρτιματα, οι πινακίδεσ και τα λοιπά διακοςμθτικά ςτοιχεία 
είναι αγκυρωμζνα κατάλλθλα ςτο κτίριο; 

  

Σα ςϊματα κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ είναι αςφαλϊσ ςτθριγμζνα;   

Οι πυροςβεςτιρεσ είναι τοποκετθμζνοι ςε κατάλλθλεσ κζςεισ;   

υντθροφνται τακτικά τα ςυςτιματα ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ;   

Οι διακόπτεσ του θλεκτρικοφ και ειδικά ο γενικόσ διακόπτθσ που ςταματά τθν 
παροχι του θλεκτρικοφ βρίςκεται ςε προςβάςιμθ κζςθ; 

  

Τπάρχουν ςτθν είςοδο του κτιρίου όςο και ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 
ςχεδιαγράμματα και οδθγίεσ για τθ κζςθ των πυροςβεςτικϊν μζςων; 
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22..22..  ΕΕννζζρργγεειιεεσσ  ΚΚααττάά  ττθθ  ΔΔιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ΣΣεειιςςμμοοφφ  

2.2.1. Ενζργειεσ Εκπαιδευτικών και Διοίκηςησ   
 Διατθροφν τθν ψυχραιμία τουσ.  
 Ηθτοφν από τουσ μακθτζσ τουσ να καλυφκοφν κάτω από τα κρανία τουσ, κρατϊντασ με το χζρι 

τουσ το πόδι του κρανίου, δίνοντασ τθν οδθγία: «Παιδιά καλυφθείτε - Σειςμόσ». Οι ίδιοι 
προφυλάςςονται με τον ίδιο τρόπο κάτω από τθν ζδρα. 

 Προφυλάςςονται κατάλλθλα ανάλογα με τθ κζςθ που βρίςκονται τθν ϊρα του ςειςμοφ, 
ςφμφωνα με τθν οδθγία: «Μζνω ςτο χώρο που βρίςκομαι, Σκφβω, Καλφπτομαι, Κρατιζμαι», 
εάν δεν βρίςκονται ςε αίκουςα διδαςκαλίασ τθν ϊρα τθσ δόνθςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα εάν δεν 
υπάρχει γερό, ξφλινο τραπζηι ι γραφείο για να καλυφκοφν ςτο χϊρο που βρίςκονται, 
γονατίηουν ςτο μζςον του χϊρου όςο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότθτεσ και καλφπτουν 
το κεφάλι και τον αυχζνα με τα χζρια τουσ. 

 Παραμζνουν προφυλαγμζνοι για όςο χρόνο διαρκεί ο ςειςμόσ.  

 
2.2.2. Ενζργειεσ Μαθητών 
 Καλφπτονται αμζςωσ κάτω από τα κρανία τουσ κρατϊντασ με το χζρι τουσ το πόδι του 

κρανίου, εάν τθν ϊρα του ςειςμοφ βρίςκονται μζςα ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ. 
 Προφυλάςςονται κατάλλθλα ανάλογα με τθ κζςθ που βρίςκονται τθν ϊρα του ςειςμοφ (π.χ. 

διάδρομο, τουαλζτα), ςφμφωνα με τθν οδθγία: «Μζνω ςτο χώρο που βρίςκομαι, Σκφβω, 
Καλφπτομαι, Κρατιζμαι», εάν δεν βρίςκονται ςε αίκουςα διδαςκαλίασ. Εάν ςτο χϊρο που 
βρίςκονται δεν υπάρχει γερό, ξφλινο τραπζηι ι γραφείο για να καλυφκοφν, γονατίηουν ςτο 
μζςον του χϊρου όςο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότθτεσ και καλφπτουν το κεφάλι και 
τον αυχζνα με τα χζρια τουσ. 

 Παραμζνουν προφυλαγμζνοι για όςο χρόνο διαρκεί ο ςειςμόσ.  
 Παραμζνουν ςτον αφλειο χϊρο, μακριά από τισ όψεισ του κτιρίου, εάν βρίςκονται ςτο 

προαφλιο κατά τθ διάρκεια τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ.  

 
2.2.3. Ενζργειεσ Επιςκεπτών  

 Εφαρμόηουν τα μζτρα προςταςίασ που προαναφζρκθκαν, ανάλογα με το χϊρο που 
βρίςκονται.  
 

22..33..  ΕΕννζζρργγεειιεεσσ  ΜΜεεττάά  ττοο  ΤΤζζλλοοσσ  ττοουυ  ΣΣεειιςςμμοοφφ  

2.3.1. Ενζργειεσ Διευθυντή / Υποδιευθυντών  
 Διατθροφν τθν ψυχραιμία τουσ και μεριμνοφν για τθν ανφψωςθ του θκικοφ των μακθτϊν και 

του προςωπικοφ.  
 Επιτθροφν τθν εφαρμογι του προςειςμικοφ χολικοφ χεδιαςμοφ, δθλαδι τθν αςφαλι 

εκκζνωςθ των αικουςϊν και των άλλων χϊρων του κτιρίου και τθ ςυγκζντρωςθ των μακθτϊν 
ςτο προαφλιο του ςχολείου. 
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 Επικοινωνοφν με τθν Προϊςταμζνθ τουσ Αρχι και άλλουσ αρμόδιουσ φορείσ (εάν απαιτείται), 
για να ενθμερωκοφν για τισ ενζργειζσ τουσ ςε ότι αφορά ςτθ διακοπι ι όχι τθσ λειτουργίασ 
του ςχολείου ι για να ενθμερϊςουν για τυχόν προβλιματα που προζκυψαν από τον ςειςμό.  

 Παραμζνουν μαηί με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ και τουσ μακθτζσ τουσ ςτον χϊρο καταφυγισ για 
όςο χρόνο απαιτθκεί. ε περίπτωςθ που ανακοινωκεί από τον Διμο, τθν Περιφζρεια κ.λπ. 
απόφαςθ διακοπισ τθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων κα πρζπει να παραμείνουν ςτο 
χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου παραλθφκοφν όλοι οι μακθτζσ από τουσ γονείσ ι τουσ κθδεμόνεσ 
τουσ.  

 Λαμβάνουν, κατά τθν κρίςθ τουσ, κάκε μζτρο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ηωισ και τθσ 
ακεραιότθτασ διδαςκομζνων και διδαςκόντων, κακϊσ και τθσ περιουςίασ του Δθμοςίου. 
 

 

2.3.2. Ενζργειεσ Εκπαιδευτικών  
 Διατθροφν τθν ψυχραιμία τουσ και μεριμνοφν για τθν ανφψωςθ του θκικοφ των μακθτϊν τουσ 

και των ςυναδζλφων τουσ. 
 Μετά το τζλοσ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ ηθτοφν από τουσ μακθτζσ να προετοιμαςτοφν για τθν 

εκκζνωςθ τθσ αίκουςά τουσ.  
 Ηθτοφν από τουσ μακθτζσ τουσ να μθν τρζχουν, να κινοφνται γριγορα αλλά με θρεμία και τάξθ 

κατά τθν εκκζνωςθ του κτιρίου. 
 Ανοίγουν τθν πόρτα τθσ αίκουςάσ τουσ, ελζγχουν για τυχόν επικινδυνότθτεσ, παρακολουκοφν 

τθν εκκζνωςθ των αικουςϊν που προθγοφνται τθσ δικισ τουσ και δίνουν το ζναυςμα τθσ 
εκκζνωςθσ όταν ζρκει θ ςειρά τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίκουςασ, ςφμφωνα με το χζδιο Ζκτακτθσ 
Ανάγκθσ του χολείου (Παράρτθμα Α).  

 Παίρνουν μαηί τουσ το απουςιολόγιο και τθν κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των γονζων και 
κθδεμόνων των μακθτϊν που υπάρχει ςτθν αίκουςα, πριν τθν εκκενϊςουν. 

 Βεβαιϊνονται ότι δεν ζμεινε κανζνασ μακθτισ μζςα ςτθν αίκουςα και φεφγουν τελευταίοι από 
τθν αίκουςα πίςω από τουσ μακθτζσ, κατευκυνόμενοι προσ τον αςφαλι προκακοριςμζνο 
χϊρο ςυγκζντρωςθσ. Προςζχουν τισ επικινδυνότθτεσ που βρίςκονται ςτθ διαδρομι τουσ. 

 Καταμετροφν τουσ μακθτζσ τουσ όταν ςυγκεντρωκοφν ςτο προαφλιο. Όςοι εκπαιδευτικοί δεν 
είχαν κακικοντα διδαςκαλίασ τθν ϊρα τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ ενεργοφν ςφμφωνα με τισ 
αρμοδιότθτεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί ςτο χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ. 

 Παραμζνουν μαηί με τουσ  ςυναδζλφουσ τουσ και μακθτζσ τουσ ςτο χϊρο καταφυγισ για όςο 
χρόνο απαιτθκεί. ε περίπτωςθ που ανακοινωκεί από το Διμο, τθν Περιφζρεια κ.λπ. απόφαςθ 
διακοπισ τθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων κα πρζπει να παραμείνουν ςτο χϊρο 
καταφυγισ ζωσ ότου όλοι οι μακθτζσ τουσ παραλθφκοφν από τουσ γονείσ ι τουσ κθδεμόνεσ 
τουσ.  
 

2.3.3. Ενζργειεσ Μαθητών  
 Μετά το τζλοσ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ, βγαίνουν από τα κρανία κάτω από τα οποία είχαν 

προφυλαχκεί, και προετοιμάηονται για τθν εκκζνωςθ τθσ αίκουςάσ τουσ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του εκπαιδευτικοφ τουσ.  

 Εκκενϊνουν το ςχολικό κτίριο, ςφμφωνα με το χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του χολείου, χωρίσ 
να τρζχουν, γριγορα και με τάξθ.  
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 υγκεντρϊνονται ανά τμιμα ςτον χϊρο καταφυγισ και βοθκοφν τον εκπαιδευτικό τουσ να 
ολοκλθρϊςει τθν καταμζτρθςι τουσ.   

 Ακολουκοφν με ςοβαρότθτα τισ οδθγίεσ που τουσ δίνονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ. 
 Παραμζνουν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου παραλθφκοφν από τουσ γονείσ ι τουσ κθδεμόνεσ 

τουσ, ςε περίπτωςθ που ανακοινωκεί απόφαςθ διακοπισ τθσ λειτουργίασ του χολείου.  
 Εάν οι μακθτζσ βρεκοφν μόνοι τουσ εντόσ του ςχολικοφ κτιρίου π.χ. διάδρομο, τουαλζτα (εκτόσ 

αίκουςασ διδαςκαλίασ) τθν ϊρα του ςειςμοφ, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί παραπάνω 
προφυλάςςονται κατάλλθλα ανάλογα με το χϊρο που βρίςκονται τθν ϊρα του ςειςμοφ και 
εκκενϊνουν το ςχολικό κτίριο μετά το πζρασ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ ςφμφωνα με το χζδιο του 
χολείου, δθλαδι κατευκφνονται ςτο προκακοριςμζνο ςθμείο ςυγκζντρωςθσ του προαφλιου 
του χολείου όπου ςυναντοφν το τμιμα τουσ. 

 Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ εκκζνωςθσ του κτιρίου εκδθλωκεί νζα ςειςμικι δόνθςθ ςταματά 
αμζςωσ θ διαδικαςία εκκζνωςθσ, οι μακθτζσ προφυλάςςονται κατάλλθλα ςτθ κζςθ που 
βρίςκονται (αίκουςα, κλιμακοςτάςιο, διάδρομο κ.α.), ςφμφωνα πάντοτε με τθν οδθγία: 
«Μζνω ςτο χώρο που βρίςκομαι, Σκφβω, Καλφπτομαι, Κρατιζμαι». Μετά το πζρασ και του 
ςειςμοφ αυτοφ ςυνεχίηουν κανονικά τθν εκκζνωςθ του ςχολικοφ κτιρίου από το ςθμείο που 
βρίςκονται. 
 

2.3.4. Ενζργειεσ Επιςκεπτών  

 Εφαρμόηουν τον Αντιςειςμικό χεδιαςμό του χολείου, χωρίσ να παρακωλφουν τθν ζξοδο των 
μακθτϊν.  
 

2.3.5. Ενζργειεσ Ομάδων  

Όπωσ περιγράφονται ςτον ςχετικό πίνακα τθσ ςελ. 6. 
 

33..  ΔΔιιοορργγάάννωωςςθθ  ΑΑςςκκιιςςεεωωνν  ΕΕττοοιιμμόόττθθτταασσ  
Οι αςκιςεισ ετοιμότθτασ δίνουν τθ δυνατότθτα να αποκτθκεί θ ενδεδειγμζνθ αντιςειςμικι ςτάςθ και 
ςυμπεριφορά των μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν και διοικθτικοφ προςωπικοφ και να βελτιωκοφν οι 
δεξιότθτζσ τουσ. Θ πρϊτθ άςκθςθ ετοιμότθτασ του ςχολείου πρζπει να πραγματοποιθκεί με τθν 
ζναρξθ κάκε ςχολικοφ ζτουσ και κα πρζπει να ακολουκιςουν τουλάχιςτον δφο ακόμα, μία ανά 
τρίμθνο, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ και τα αντίςτοιχα ζγγραφα.  

Κατά τθ διάρκεια των αςκιςεων μποροφν να προβλζπονται διάφορα πικανά  ςενάρια (ςειςμόσ ςε 
ϊρα μακιματοσ, ςειςμόσ ςε ϊρα διαλείμματοσ, ςειςμόσ όταν  βρίςκονται όλοι οι μακθτζσ ςτθν 
αίκουςα εκδθλϊςεων, αδυναμία επικοινωνίασ με τθν Προϊςταμζνθ Αρχι λόγω βλαβϊν ςτο δίκτυο 
τθλεφωνίασ κ.λπ.). 

το θμερολόγιο αςκιςεων ετοιμότθτασ (Παράρτθμα Ε) κα πρζπει να καταγράφονται οι 
πραγματοποιθκείςεσ αςκιςεισ.  

Θ ζναρξθ τθσ άςκθςθσ/τθσ προςομοίωςθσ τθσ δόνθςθσ κακϊσ και το τζλοσ τθσ προςομοίωςθσ τθσ 
δόνθςθσ γίνεται με τον ακόλουκο προαποφαςιςμζνο, ςυνκθματικό ιχο ………………….…………… 
……………………………………………….  
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ε περίπτωςθ πραγματικοφ ςειςμοφ θ ίδια θ δόνθςθ αποτελεί το ζναυςμα εκκίνθςθσ ςχετικϊν 
ενεργειϊν, οπότε δεν κα θχιςει κανζνασ ςυνκθματικόσ ιχοσ.  

 

3.1. Άςκθςθ κατά τθ διάρκεια διδαςκαλίασ  
Εφαρμόηεται ο αντιςειςμικόσ ςχεδιαςμόσ του ςχολείου. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Ο εκπαιδευτικόσ διατθρεί τθν ψυχραιμία του και ηθτά να καλυφκοφν οι μακθτζσ κάτω από τα 
κρανία κρατϊντασ με το χζρι τουσ το πόδι του επίπλου και να μείνουν ςε αυτι τθ κζςθ μζχρι 
να τελειϊςει ο ςειςμόσ. Ο ίδιοσ καλφπτεται κάτω από τθν ζδρα με αντίςτοιχο τρόπο. 

 Οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί που δεν βρίςκονται ςε αίκουςα διδαςκαλίασ και δεν 
υπάρχει τραπζηι, γραφείο ι κρανίο ςτο χϊρο που βρίςκονται, πρζπει να ςκφψουν και να 
γονατίςουν ςτο κζντρο του χϊρου, όςο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότθτεσ, 
προςτατεφοντασ το κεφάλι και τον αυχζνα με τα χζρια τουσ.  

 Μόλισ ακουςτεί ο προαναφερόμενοσ ςυνκθματικόσ ιχοσ λιξθσ του ςειςμοφ, ο εκπαιδευτικόσ 
ηθτά από τουσ μακθτζσ να ςθκωκοφν και ο ίδιοσ κατευκφνεται προσ τθν πόρτα ειςόδου-
εξόδου τθσ αίκουςασ για να ελζγξει το διάδρομο. 

 Κακθςυχάηει και ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ που ζχουν ζντονεσ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ. 

 Όταν ζρκει θ ςειρά του ςυγκεκριμζνου Σμιματοσ να εκκενϊςει το κτίριο (ςφμφωνα με το 
χολικό χζδιο), ηθτά από τουσ μακθτζσ να είναι ιρεμοι και προςεκτικοί, και να τουσ 
παροτρφνει να ακολουκιςουν τθν προςχεδιαςμζνθ πορεία με τάξθ και ψυχραιμία, 
προκειμζνου να βγουν ςτο προαφλιο, μζνοντασ ο ίδιοσ πίςω απ’ αυτοφσ. Πρϊτα εκκενϊνουν 
οι μακθτζσ τθν αίκουςα ζχοντασ τα χζρια κάτω, και παίρνοντασ μαηί τουσ μόνο το κατάλλθλο 
ζνδυμα ανάλογα με τθν εποχι και τελευταίοσ αποχωρεί ο εκπαιδευτικόσ. Ο εκπαιδευτικόσ 
εκκενϊνει τθν αίκουςα αφοφ πρϊτα πάρει μαηί του το απουςιολόγιο και τθν κατάςταςθ με 
τα ςτοιχεία των γονζων και κθδεμόνων των μακθτϊν. Λδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθ 
διαδικαςία εκκζνωςθσ του Σμιματοσ που κα εκκενϊςει πρϊτο κάκε όροφο, ϊςτε τα παιδιά 
να κινθκοφν με τάξθ. 

 Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ εκκζνωςθσ του ςχολικοφ κτιρίου εκδθλωκεί κάποιοσ νζοσ ςειςμόσ 
ςταματά άμεςα θ εκκζνωςθ του κτιρίου, και κα πρζπει να ακολουκθκεί από όλουσ εκ νζου θ 
βαςικι οδθγία αυτοπροςταςίασ: "Μζνω ςτο χώρο που βρίςκομαι, Σκφβω, Καλφπτομαι και 
παραμζνω ςτη θζςη μου μζχρι να τελειώςει ο ςειςμόσ". Μετά το πζρασ του ςειςμοφ κα 
ςυνεχιςτεί θ διαδικαςία εκκζνωςθσ. 

 Όταν οι μακθτζσ ςυγκεντρωκοφν ςτο προαφλιο, ο εκπαιδευτικόσ τουσ καταμετρά.  

 Εάν το προαφλιο δεν αποτελεί τον κατάλλθλο χϊρο καταφυγισ κα πρζπει να μετακινθκοφν οι 
μακθτζσ ςτον δεφτερο προεπιλεγμζνο χϊρο καταφυγισ, ανά ομάδεσ των 30 - 40 ατόμων 
περίπου, με τθ ςυνοδεία εκπαιδευτικϊν. Προςοχι πρζπει να δοκεί ςε επικινδυνότθτεσ που 
τυχόν υπάρχουν κατά τθ διαδρομι προσ το δεφτερο χϊρο καταφυγισ. 

 Οι Ομάδεσ ενεργοφν ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί ςτο χζδιο, 
λαμβάνοντασ πάντοτε υπόψθ ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν διδαςκαλία τθν ϊρα του 
ςειςμοφ, ζχουν ωσ προτεραιότθτα τθν κακοδιγθςθ και τθν προςταςία των μακθτϊν κατά τθ 
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διάρκεια του ςειςμοφ, κατά τθν εκκζνωςθ του κτιρίου και τθν παραμονι τουσ ςτο προαφλιο, 
και όχι τυχόν άλλα κακικοντα ςε Ομάδεσ.  

 Οι μακθτζσ παραμζνουν ςτο προαφλιο ζωσ ότου υπάρξει ςχετικι ενθμζρωςθ από τθν 
Προϊςταμζνθ Αρχι για τισ περαιτζρω ενζργειεσ. τθν περίπτωςθ που αποφαςιςτεί διακοπι 
τθσ λειτουργίασ των ςχολείων οι μακθτζσ πρζπει να παραλθφκοφν από τουσ γονείσ ι τουσ 
κθδεμόνεσ τουσ από τουσ προκακοριςμζνουσ ςτο χολικό χζδιο χϊρουσ καταφυγισ.   

3.2. Άςκθςθ κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ  

 Οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτον αφλειο χϊρο παραμζνουν εκεί και 
απομακρφνονται  από τισ προςόψεισ του κτιρίου και άλλεσ επικινδυνότθτεσ. 

 Οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί ςτουσ ορόφουσ, οι επιμελθτζσ τουσ και οι τυχόν 
υπάρχοντεσ μακθτζσ εφαρμόηουν τισ ςχετικζσ οδθγίεσ αυτοπροςταςίασ ανάλογα με τον 
χϊρο που βρίςκονται. 

 Μόλισ ακουςτεί ο προαναφερόμενοσ ςυνκθματικόσ ιχοσ λιξθσ τθσ άςκθςθσ, οι 
εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί και οι επιμελθτζσ εκκενϊνουν το κτίριο ςφμφωνα με το χζδιο 
του χολείου. Οι επιμελθτζσ παίρνουν μαηί τουσ το απουςιολόγιο.  

 Προςειςμικά οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί κα πρζπει να μεριμνοφν κακθμερινά για τθν 
υποχρεωτικι εκκζνωςθ των αικουςϊν, κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ, ϊςτε να μθν 
υπάρχουν μακθτζσ ςτισ αίκουςεσ πζραν των επιμελθτϊν. 

 Οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί κάκε ορόφου κα πρζπει μετά τθ λιξθ του ςειςμοφ και πριν 
εκκενϊςουν το κτίριο να ελζγξουν τισ αίκουςεσ και τουσ άλλουσ χϊρουσ του ορόφου για να 
επιβεβαιϊςουν ότι ζχουν εκκενωκεί. 

 

3.3. Διαδικαςία Εκκζνωςθσ του κτιρίου  
ε ότι αφορά ςτθ διαδικαςία εκκζνωςθσ όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υπεφκυνοι για τθν εκκζνωςθ τθσ 
αίκουςασ ςτθν οποία διδάςκουν τθν ϊρα του ςειςμοφ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που υπάρχουν ςτο 
χολικό χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ.  

Μετά το πζρασ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ εφαρμόηεται θ διαδικαςία εκκζνωςθσ των αικουςϊν ανά 
όροφο που περιγράφεται ςτο Παράρτθμα Α, ακολουκϊντασ τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των αικουςϊν ςε 
ςχζςθ με τθν ζξοδο, δθλαδι εκκενϊνονται πρϊτα τα τμιματα και οι πτζρυγεσ που βρίςκονται 
πλθςιζςτερα ςτο κάκε κλιμακοςτάςιο.  

Πιο ςυγκεκριμζνα: 
 Σα τμιματα ....................................... κα φφγουν από τθν κεντρικι είςοδο - ζξοδο του ςχολείου 

με τθ ςειρά που αναφζρονται. 
 Σα τμιματα ....................................... από τθν ......................... ζξοδο με τθ ςειρά που 

αναφζρονται.  

 Σα  τμιματα ....................................... από τθν ......................... ζξοδο με τθ ςειρά που 
αναφζρονται. 
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 Ο πρϊτοσ χϊροσ καταφυγισ των μακθτϊν μετά τον ςειςμό είναι το προαφλιο, όπου κα γίνει 
και καταμζτρθςι τουσ. ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι το προαφλιο δεν είναι αςφαλζσ, οι 
μακθτζσ μπορεί να χρειαςτεί να μετακινθκοφν ςτο δεφτερο χϊρο καταφυγισ που είναι το: 
..............................................  

 Οι μακθτζσ που κατά τθν εκδιλωςθ του ςειςμοφ βρίςκονται μόνοι τουσ ςε διαδρόμουσ, ςτο 
γυμναςτιριο ι ςτισ τουαλζτεσ κα πρζπει να προςτατευτοφν τθν ϊρα τθσ δόνθςθσ ςτο χϊρο 
που βρίςκονται και μετά το πζρασ του ςειςμοφ κα πρζπει να κατευκυνκοφν προσ το προαφλιο 
με μεγάλθ προςοχι, αποφεφγοντασ να προςεγγίςουν τισ προςόψεισ του κτιρίου. 

 Αμζςωσ μετά τθν ζξοδο των μακθτϊν από το κτίριο και τθ ςυγκζντρωςι τουσ ςτο 
προκακοριςμζνο χϊρο του προαυλίου  (Παράρτθμα Α), ο εκπαιδευτικόσ κάκε τμιματοσ κα 
καταμετριςει τουσ μακθτζσ, προκειμζνου να βεβαιωκεί ότι όλοι οι παρόντεσ ςτθν αίκουςα 
μακθτζσ βρίςκονται ςτο προαφλιο. ε περίπτωςθ ςειςμοφ κατά τθν ϊρα του διαλείμματοσ ο 
κακθγθτισ που κα κάνει τθν καταμζτρθςθ των μακθτϊν κα είναι ο διδάςκων τθσ επόμενθσ 
ϊρασ. 

 τθ ςυνζχεια ο κάκε εκπαιδευτικόσ κα αναφζρει ςτον Διευκυντι και ςτθν Ομάδα Αναηιτθςθσ 
Ατόμων τθν τυχόν απουςία μακθτϊν από τον χϊρο καταφυγισ, ϊςτε να ελεγχκοφν εάν είναι 
δυνατόν οι διάδρομοι, οι αίκουςεσ και οι τουαλζτεσ για τθν ανεφρεςθ των απόντων μακθτϊν 
ι/και να γίνει επικοινωνία με τθν Πυροςβεςτικι Τπθρεςία. 

 Οι Ομάδεσ ενεργοφν ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί ςτο χζδιο.  

 Εάν διαπιςτωκεί ότι το προαφλιο δεν είναι αςφαλζσ, οι μακθτζσ μπορεί να χρειαςτεί να 
μετακινθκοφν ςτο δεφτερο, προαποφαςιςμζνο χϊρο καταφυγισ ανά ομάδεσ των 30 – 40 
ατόμων περίπου με τθ ςυνοδεία εκπαιδευτικϊν. 

 Οι μακθτζσ παραμζνουν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου υπάρξει ςχετικι ενθμζρωςθ από τθν 
Προϊςταμζνθ Αρχι για τισ περαιτζρω ενζργειεσ. τθν περίπτωςθ που αποφαςιςτεί διακοπι τθσ 
λειτουργίασ των ςχολείων οι μακθτζσ πρζπει να παραλθφκοφν από τουσ γονείσ ι τουσ 
κθδεμόνεσ τουσ από τουσ προκακοριςμζνουσ ςτο χολικό χζδιο χϊρουσ καταφυγισ.   

Ρροςοχι: Οι μακθτζσ δεν κα πάρουν μαηί τουσ τισ τςάντεσ τουσ κατά τθν εκκζνωςθ του κτιρίου, παρά 
μόνο τα κατάλλθλα για τθν εποχι ροφχα κ.λπ. 

3.4. Αποτίμθςθ Άςκθςθσ Ετοιμότθτασ 
Μετά από κάκε άςκθςθ ακολουκεί αποτίμθςι τθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ, ζτςι ϊςτε να 
επιςθμανκοφν τυχόν προβλιματα ι αδυναμίεσ ςτο επί χάρτου χολικό χζδιο και να προτακοφν 
βελτιϊςεισ. Είναι ςτθν κρίςθ του Διευκυντι θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν αποτίμθςθ τθσ άςκθςθσ. 

Για τθν καλφτερθ αξιολόγθςθ τθσ άςκθςθσ μπορεί να ζχουν οριςτεί εκ των προτζρων εκπαιδευτικοί ι 
μακθτζσ ωσ «Αξιολογθτζσ», οι οποίοι κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ κα καταγράφουν τισ ςτάςεισ και 
ςυμπεριφορζσ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν και να τισ ςυγκρίνουν με τισ τυποποιθμζνεσ 
διαδικαςίεσ, ϊςτε να επιςθμανκοφν τυχόν  αδυναμίεσ και να γίνουν βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ. 
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Σο παρακάτω  ερωτθματολόγιο μπορεί να ςυμπλθρωκεί από τον Διευκυντι του ςχολείου, όλουσ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ που ζλαβαν μζροσ, το διοικθτικό προςωπικό, τουσ «Αξιολογθτζσ» κ.λπ. και να 
αξιοποιθκεί για τθν αποτίμθςθ τθσ άςκθςθσ ετοιμότθτασ για ςειςμό.  
 

 Ερωτηματολόγιο Αποτίμηςησ Άςκηςησ Ετοιμότητασ για Σειςμό  Ναι Όχι 
1 Ιταν ενθμερωμζνοι οι εκπαιδευτικοί για τθ διενζργεια τθσ άςκθςθσ;   

2 Ιταν ενθμερωμζνοι οι μακθτζσ για τθ διενζργεια τθσ άςκθςθσ;   

3 Ιταν όλοι ενθμερωμζνοι για το ςενάριο τθσ άςκθςθσ;   

4 Γνϊριηαν οι εκπαιδευτικοί τουσ ρόλουσ τουσ;   

5 Όταν ακοφςτθκε το προαποφαςιςμζνο θχθτικό ςιμα οι μακθτζσ 
ςυνειδθτοποίθςαν ότι ξεκίνθςε θ άςκθςθ;  

  

6 Σο θχθτικό ςιμα ιταν γνωςτό ςε όλουσ;    

7 Παρζμειναν οι μακθτζσ ςτθν τάξθ τουσ όταν ξεκίνθςε θ άςκθςθ;    

8 Ζλαβαν οι μακθτζσ τα απαραίτθτα μζτρα αυτοπροςταςίασ;    

9 Ζγινε αντιλθπτό από όλουσ το θχθτικό ςιμα τθσ λιξθσ του ςειςμοφ;    

10 Γνϊριηαν οι μακθτζσ τι ζπρεπε να κάνουν μετά τθ λιξθ του ςειςμοφ;    

11 Ζδωςε τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ εκκζνωςθσ ο εκπαιδευτικόσ;    

12 Σο Σμιμα εκκζνωςε το ςχολικό κτίριο ςφμφωνα με τθ ςειρά που ορίηεται ςτο 
χολικό χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ;  

  

13 Ακολοφκθςαν οι μακθτζσ τισ οδθγίεσ του εκπαιδευτικοφ;     

14 Ιταν οι μακθτζσ ςυνεργάςιμοι και προςεκτικοί;   

15 Πιρε ο απουςιολόγοσ/ι ο εκπαιδευτικόσ το απουςιολόγιο μαηί του;   

16 Τπιρχε Άτομο με Αναπθρία ςτο Σμιμα; Εάν ναι, ιρκε εγκαίρωσ θ Ομάδα 
Τποςτιριξθσ του ΑμεΑ για να το βοθκιςει κατά τθν εκκζνωςθ; 

  

17 Γνϊριηε θ Ομάδα Τποςτιριξθσ του ΑμεΑ τθν διαδικαςία εκκζνωςθσ που κα 
ζπρεπε να ακολουκθκεί; 

  

18 Εκκζνωςαν οι μακθτζσ το κτίριο με γριγορο βιμα, χωρίσ να τρζχουν;   

19 Ακολουκοφςε ο εκπαιδευτικόσ το Σμιμα του κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
εκκζνωςθσ;  

  

20 Γνϊριηαν οι μακθτζσ τθ διαδρομι που ζπρεπε να ακολουκιςουν για να 
εκκενϊςουν το κτίριο;  

  

21 Ζχει γίνει άρςθ επικινδυνοτιτων ςτισ οδεφςεισ διαφυγισ;   

22 Είναι γνωςτόσ ςε όλουσ ο χϊροσ καταφυγισ;   
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23 Τπάρχει ςιμανςθ ςτον χϊρο καταφυγισ για το κάκε Σμιμα;    

24 Είναι αςφαλισ ο χϊροσ καταφυγισ;   

25 υγκεντρϊκθκαν άμεςα οι μακθτζσ ςτον χϊρο καταφυγισ;    

26 Ζγινε καταμζτρθςθ των μακθτϊν ςτον χϊρο καταφυγισ;    

27 Διαπιςτϊκθκαν απόντεσ μακθτζσ ι εκπαιδευτικοί;   

28 Παρατθρικθκαν τραυματιςμοί;   

29 Θ Ομάδα Παροχισ Πρϊτων Βοθκειϊν ενιργθςε ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα; 

  

30 Γνωρίηουν όλοι οι εκπαιδευτικοί τισ βαςικζσ οδθγίεσ για Παροχι Πρϊτων 
Βοθκειϊν; 

  

31 Γνωρίηουν όλοι οι εκπαιδευτικοί τισ οδθγίεσ για τθ χριςθ του πυροςβεςτιρα;   

32 Γνωρίηουν οι γονείσ των μακθτϊν το χϊρο από τον οποίο κα παραλάβουν τα 
παιδιά τουσ ςε περίπτωςθ ςειςμοφ; 

  

33 Ιταν κατά τθ γνϊμθ ςασ ικανοποιθτικι θ διοργάνωςθ τθσ άςκθςθσ;   

34 Είχε θ άςκθςθ τα προςδοκϊμενα για εςάσ αποτελζςματα;   

35 Κεωρείτε απαραίτθτθ τθ διοργάνωςθ αςκιςεων ετοιμότθτασ ςτο ςχολείο;   

36 Επικυμείτε να ςυμμετζχετε πάλι ςε άςκθςθ ετοιμότθτασ;   
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44..  ΕΕννθθμμζζρρωωςςθθ  ΜΜαακκθθττϊϊνν  --  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκϊϊνν  --  ΓΓοοννζζωωνν    
Για τθν εμπζδωςθ των προαναφερομζνων πρζπει να υπάρξει ςχετικι ενθμζρωςθ των μακθτϊν και 
των εκπαιδευτικϊν για τισ ενδεδειγμζνεσ οδθγίεσ προςταςίασ ςτθν περίπτωςθ εκδιλωςθσ ςειςμοφ, 
ϊςτε να αποφευχκεί τυχόν πανικόσ και τραυματιςμοί (Παράρτθμα Β).  

Οι γονείσ και κθδεμόνεσ κα πρζπει να γνωρίηουν ότι ςε περίπτωςθ που ανακοινωκεί από τισ Αρχζσ 
διακοπι τθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων κα πρζπει να παραλάβουν τα παιδιά τουσ από τον 
προεπιλεγμζνο χϊρο καταφυγισ του ςχολείου.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α 
 Διαδικαςία Εκκζνωςθσ τθσ Σχολικισ Μονάδασ 

 
Ιςόγειο: Εκκενϊνεται με τθν ακόλουκθ ςειρά: 
 
Αίκουςα 1 
Αίκουςα 2 
Αίκουςα 3 
Αίκουςα Τπολογιςτϊν 
……………… 
 
 
1οσ Προφοσ: Εκκενϊνεται με τθν ακόλουκθ ςειρά: 
Αίκουςα ….. 
Αίκουςα .. 
Αίκουςα …. 
Αίκουςα ….. 
 
 
2οσ Προφοσ: Εκκενϊνεται με τθν ακόλουκθ ςειρά: 
Αίκουςα ….. 
Αίκουςα ….. 
Αίκουςα ….. 
Αίκουςα ….. 
Αίκουςα ….. 
 
 
3οσ Προφοσ: Εκκενϊνεται με τθν ακόλουκθ ςειρά: 
Αίκουςα ….. 
Αίκουςα ….. 
Αίκουςα ….. 
Αίκουςα ….. 
 
 
Χϊροσ Καταφυγισ 
Οριοκετείται μεταξφ ………………………………………........................................................... 
 
2οσ Χϊροσ Καταφυγισ 
Οριοκετείται μεταξφ ………………………………………........................................................... 
 
Θ διαδικαςία εκκζνωςθσ απεικονίηεται και ςτισ ακόλουκεσ κατόψεισ.  
τθν κάκε αίκουςα του ςχολείου κα αναρτθκεί και θ αντίςτοιχθ κάτοψθ του ορόφου με τθν πορεία 
διαφυγισ που κα ακολουκιςουν οι μακθτζσ του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ. 
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Κάτοψθ Ιςογείου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάτοψθ 1ου Ορόφου 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάτοψθ 2ου Ορόφου 
 
 
 
 
 
Κάτοψθ 3ου Ορόφου 
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Κάτοψθ Χϊρου Καταφυγισ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάτοψθ 2ου Χϊρου Καταφυγισ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  Β 
Ρίνακασ Μζτρων Αντιςειςμικισ Ρροςταςίασ - Ανάρτθςθ ςε αίκουςεσ 
 
Κατά τη διάρκεια του ςειςμοφ 
 Διατιρθςε τθν ψυχραιμία ςου. 
 Ακολοφκθςε τισ οδθγίεσ του εκπαιδευτικοφ. 
 Καλφψου αμζςωσ κάτω από το κρανίο ςου κρατϊντασ με το χζρι ςου το πόδι του, εάν τθν ϊρα 

του ςειςμοφ βρίςκεςαι μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ. 
 Προφυλάξου κατάλλθλα ανάλογα με τθ κζςθ που βρίςκεςαι τθν ϊρα του ςειςμοφ (π.χ. διάδρομο, 

τουαλζτα), ςφμφωνα με τθν οδθγία: «Μζνω ςτο χώρο που βρίςκομαι, Σκφβω, Καλφπτομαι, 
Κρατιζμαι», εάν δεν βρίςκεςαι ςε αίκουςα διδαςκαλίασ. Εάν δθλαδι ςτο χϊρο που βρίςκεςαι 
δεν υπάρχει γερό, ξφλινο τραπζηι ι γραφείο για να καλυφκείσ, γονάτιςε ςτο μζςον του χϊρου 
που βρίςκεςαι (εάν αυτό είναι δυνατόν) μακριά από επικινδυνότθτεσ και κάλυψε το κεφάλι 
και τον αυχζνα με τα χζρια ςου. 

 Παράμεινε προφυλαγμζνοσ για όςα δευτερόλεπτα διαρκεί ο ςειςμόσ.  
 Παράμεινε ςτον αφλειο χϊρο, μακριά από τισ όψεισ του κτιρίου ι άλλα επικίνδυνα ςθμεία, εάν 

βρίςκεςαι ςτο προαφλιο κατά τθ διάρκεια τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ.  
 
Μετά το τζλοσ του ςειςμοφ  
 Προετοιμάςου για τθν εκκζνωςθ τθσ αίκουςασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του εκπαιδευτικοφ και 

όςα προβλζπονται ςτισ αςκιςεισ ετοιμότθτασ που ςυμμετείχεσ. 
 Εκκζνωςε τθν αίκουςά ςου και το ςχολικό κτίριο ςφντομα και με τάξθ, όταν δοκεί θ ςχετικι 

οδθγία, ςφμφωνα με το χζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του χολείου ςου, χωρίσ να τρζχεισ.  
 Παράμεινε μαηί με το τμιμα ςου ςτο προαφλιο και βοικθςε τον εκπαιδευτικό να πάρει 

παρουςίεσ. ε περίπτωςθ που ανακοινωκεί απόφαςθ διακοπισ τθσ λειτουργίασ του χολείου κα 
παραμείνεισ ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου να ζρκουν οι γονείσ ι ο κθδεμόνασ ςου να ςε 
παραλάβει.  

 Εάν βρεκείσ μόνοσ ςου εντόσ του ςχολικοφ κτιρίου π.χ. διάδρομο, τουαλζτα (εκτόσ αίκουςασ 
διδαςκαλίασ), και δεν υπάρχει γερό, ξφλινο τραπζηι ι γραφείο για να καλυφκείσ, γονάτιςε ςτο 
μζςον του χϊρου που βρίςκεςαι (εάν αυτό είναι δυνατόν) μακριά από επικινδυνότθτεσ και 
κάλυψε το κεφάλι και τον αυχζνα με τα χζρια ςου τθν ϊρα του ςειςμοφ. Μετά το πζρασ τθσ 
ςειςμικισ δόνθςθσ εκκζνωςε το ςχολικό κτίριο ςφμφωνα με το χζδιο του χολείου, δθλαδι 
κατευκφνςου ςτο προαφλιο του χολείου ϊςτε να βρεισ το τμιμα ςου. 

 Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ εκκζνωςθσ του κτιρίου εκδθλωκεί νζα ςειςμικι δόνθςθ, προφυλάξου 
κατάλλθλα ανάλογα με τθ κζςθ που βρίςκεςαι (αίκουςα, κλιμακοςτάςιο, διάδρομο κ.α.), 
ςφμφωνα με τθν οδθγία: «Μζνω ςτο χώρο που βρίςκομαι, Σκφβω, Καλφπτομαι, Κρατιζμαι». Μετά 
το πζρασ του ςειςμοφ αυτοφ ςυνζχιςε κανονικά τθν εκκζνωςθ του ςχολικοφ κτιρίου.  

 Ακολοφκθςε τισ οδθγίεσ των εκπαιδευτικϊν ςου και μθν πλθςιάηεισ επικίνδυνα ςθμεία 
(προςόψεισ του κτιρίου, ςτφλουσ κ.λπ.). 

 Γνϊριηε ότι ςτθν περίπτωςθ που αποφαςιςτεί διακοπι τθσ λειτουργίασ των ςχολείων οι μακθτζσ 
πρζπει να παραλθφκοφν από τουσ γονείσ ι τουσ κθδεμόνεσ τουσ από τουσ προκακοριςμζνουσ 
ςτο χολικό χζδιο χϊρουσ καταφυγισ.   
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ΡΑΑΤΘΜΑ  Γ 
Ρίνακασ εκπαιδευτικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ  

του ςχολείου  
 

 

Α/Α Εκπαιδευτικοί Ζλαβε Γνϊςθ 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Α/Α Διοικθτικό Ρροςωπικό Ζλαβε Γνϊςθ 
   

   

   

   



OO 

 

Ο. Α. Σ. Ρ.  

25 

 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ  Δ 

 Ρίνακασ Ομάδων Εργαςίασ 

 

α/α Ομάδεσ Εργαςίασ 

1. Γενικόσ Υπεφκυνοσ για τισ Ενζργειεσ Διαχείριςθσ του Σειςμικοφ 
Κινδφνου  

α. Διευκυντισ/ντρια του χολείου  

β. Τποδιευκυντισ/ντρια  

ι ο αναπλθρωτισ τουσ 

2. Ομάδα Σφνταξθσ του Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για Σειςμό 

α. ………………………………………………………………………………………. 

β. ………………………………………………………………………………………. 

γ. ………………………………………………………………………………………. 

δ. ………………………………………………………………………………………. 

3. Ομάδα Ραροχισ Ρρϊτων Βοθκειϊν 

α. ………………………………………………………………………………………. 

β. ………………………………………………………………………………………. 

γ. ………………………………………………………………………………………. 

δ. ………………………………………………………………………………………. 

ε. ………………………………………………………………………………………. 

4. Ομάδα Ρυραςφάλειασ 

Προςειςμικά:  

α. ………………………………………………………………………………………. 

β. ………………………………………………………………………………………. 

γ. ………………………………………………………………………………………. 

δ. ………………………………………………………………………………………. 

ε. ………………………………………………………………………………………. 

Μεταςειςμικά:  

Όλο το προςωπικό του χολείου είναι θ Ομάδα Πυραςφάλειασ 
μετά από ζναν ςειςμό. Όποιοσ είναι πιο κοντά ςτθ μικροεςτία 



OO 

 

Ο. Α. Σ. Ρ.  

26 

πυρκαγιάσ παρεμβαίνει για τθν κατάςβεςι τθσ, ζχοντασ όμωσ 
υπόψθ ότι προζχει θ ατομικι αςφάλεια. 

5. Ομάδα Ελζγχου Δικτφων 

α. ………………………………………………………………………………………. 

β. ………………………………………………………………………………………. 

γ. ………………………………………………………………………………………. 

δ. ………………………………………………………………………………………. 

6. Υπεφκυνοι Τμθμάτων 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

7. Ομάδα Υποςτιριξθσ Ατόμου με Αναπθρία  

Προςειςμικά:  

α. …………………………………………………………………… 

β. …………………………………………………………………… 

γ. …………………………………………………………………… 

Μεταςειςμικά:  

ε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν ςτο ςχολείο διακζςιμα άτομα με 
αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθν υποςτιριξθ του Ατόμου με 
Αναπθρία, τθ μεταςειςμικι περίοδο τα μζλθ του εκπαιδευτικοφ 
προςωπικοφ του ςχολείου που δεν είχαν κακικοντα διδαςκαλίασ 
τθν ϊρα του ςειςμοφ και το διοικθτικό προςωπικό του ςχολείου 
αποτελοφν τθν Ομάδα Τποςτιριξθσ του Ατόμου.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ  Ε 
 Θμερολόγιο Αςκιςεων Ετοιμότθτασ 

 
Α/Α Θμερομθνία Άςκθςθσ Ϊρα Άςκθςθσ Αξιολόγθςθ 
1    

2    

3    

 

 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ  ΣΤ 
 Χριςιμα Τθλζφωνα 

Φορζασ  Τθλζφωνο  Διεφκυνςθ Δικτυακόσ 
Τόποσ 

email 

Γ.Γ.Ρ.Ρ. - 
Ευρωπαϊκόσ 
Αρικμόσ Ζκτακτθσ 
Ανάγκθσ  

112    

Ελλθνικι 
Αςτυνομία  

100    

Ρυροςβεςτικι 
Υπθρεςία 

199    

Ε.Κ.Α.Β. 166    

Διεφκυνςθ Α/κμιασ 
ι Β/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ 

    

Ρεριφερειακι 
Διεφκυνςθ 
Εκπαίδευςθσ 

    

Διμοσ     

Ρεριφερειακι 
Ενότθτα 

    

Ρεριφζρεια     

Λιμεναρχείο     

 
………………………….. 

    

 
………………………….. 
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Εξοπλιςμόσ, Εφόδια και Συςτιματα Ρυροπροςταςίασ                                                                                                                         
 

Ρεριγραφι 

Είδθ Πρϊτων Βοθκειϊν  α. 
β. 
γ. 
δ. 
ε. 
ςτ. 
η. 
θ. 
ι. 
 

Εφόδια Ζκτακτθσ Ανάγκθσ (φακόσ, μπαταρίεσ, τθλεβόασ κ.λπ.) 
 

α. 
β. 
γ. 
δ. 
ε. 
ςτ. 
η. 
θ. 
ι. 
 
 

υςτιματα Ενεργθτικισ Πυροπροςταςίασ ανά χϊρο α. 
β. 
γ. 
δ. 
ε. 
ςτ. 
η. 
θ. 
ι. 

υςτιματα προειδοποίθςθσ, ςυναγερμοφ κ.ά.  

υςτιματα παροχισ εφεδρικισ ενζργειασ  

Σρόποι επικοινωνίασ με τισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ  

 

Καταγραφι Εξοπλιςμοφ και Μζςων 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  Η 
  Ρθγζσ 

 
 Ο.Α.Σ.Π. (2014). «Οδθγίεσ Προςταςίασ – Μεταςειςμικι Περίοδοσ», 15 ςελ. 

 Ο.Α.Σ.Π. (2012). «Προετοιμάςου από Σϊρα για το ειςμό», 8 ςελ. 

 Ο.Α.Σ.Π. (2008).«Μακαίνοντασ για το ειςμό &  τα  Μζτρα Προςταςίασ», 32 ςελ. 

 Ο.Α.Σ.Π. (2007). «ειςμόσ  - Θ Γνϊςθ είναι Προςταςία», (Βϋ Ζκδοςθ), 103 ςελ. 

  Ο.Α.Σ.Π. (2000). «ειςμόσ  - Ασ είμαςτε προετοιμαςμζνοι», (Εϋ Ζκδοςθ), 10 ςελ.  

   www.oasp.gr  

 

ΡΑΑΤΘΜΑ  Θ 
  Σχετικζσ Εγκφκλιοι – Ζγγραφα 
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