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1 Δηζαγσγή 
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 ςει-
ςμϊν μπορεί να επιτευχκεί εάν οι πολίτεσ ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τα μζτρα αντι-
ςειςμικισ προςταςίασ που πρζπει να λάβουν πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά από ζνα 
ςειςμό. Σε 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. 

Στθν κατεφκυνςθ τθσ εκπόνθςθσ του Αντιςειςμικοφ Σχεδιαςμοφ τθσ ςχολικισ μασ μο-
νάδασ για το παρόν ςχολικό ζτοσ κα υλοποιθκοφν τα ακόλουκα:  

- ςφνταξθ ι/και επικαιροποίθςθ του ιδθ υπάρχοντοσ Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 
του Σχολείου  

- διοργάνωςθ αςκιςεων ετοιμότθτασ για ςειςμό 

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

 

2 ύληαμε ρεδίνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα εηζκό 
Το παρόν Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του 2ου Ολοιμερου Δθμοτικοφ Σχολείου Αλιβερίου 
το οποίο ςτεγάηεται ςτο επί τθσ οδοφ Κουβαρά ςτα Κοκκινόγια Αλιβερίου ςε ιδιόκτθτο 
κτίριο (όροφοι: δφο - 2), ςυντάχκθκε το Σεπτζμβριο του 2014 με ευκφνθ του Διευκυντι 
του Σχολείου Αρβανίτθ Νικόλαου, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του 
Ο.Α.Σ.Ρ. και του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων και αφορά ςτθ ςχολικι περί-
οδο 2014-15  

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

 

2.1 Ενζργειεσ Πριν το Σειςμό 

 

 

 

1. Τθν ευκφνθ εκπόνθςθσ του Σχολικοφ Αντιςειςμικοφ Σχεδιαςμοφ ζχει ο Διευκυντισ 
του Σχολείου μασ, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια κα το υποβάλει ςτθν οικεία Διεφκυνςθ 
Ρρωτοβάκμιασ/Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  Ο Αντιςειςμικόσ Σχεδιαςμόσ επι-
καιροποιείται ςτθν  αρχι κάκε ςχολικισ χρονιάσ και όποτε άλλοτε κρικεί αναγκαίο. 

2. Ο Σφλλογοσ των Εκπαιδευτικϊν είναι υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ του 
Σχεδίου και κυρίωσ για το μζροσ των ενεργειϊν που τουσ αναλογοφν, πριν, κατά τθ 
διάρκεια και μετά από κάκε ςειςμικό ςυμβάν ι άςκθςθ ετοιμότθτασ. 

3. Ο Σφλλογοσ των Εκπαιδευτικϊν ςυμμετζχει ςτισ δοκιμαςτικζσ εφαρμογζσ του Σχε-
δίου και κάνει ςχετικζσ προτάςεισ για τθν επικαιροποίθςθ και τθ βελτίωςι του. 

2.1.1 Γεληθά ηνηρεία 
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4. Ο Σφλλογοσ 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 
Σχολείο μασ.  

 

2.2 Ανάκεςθ Αρμοδιοτιτων ςτο Προςωπικό του Σχολείου  

Οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου: 
- ενθμερϊνονται για τον Αντιςειςμικό Σχεδιαςμό του Σχολείου και ειδικότερα για το 

Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ και το μελετοφν ϊςτε να γνωρίηουν τα κακικοντά τουσ. 
- εκπαιδεφονται και εκπαιδεφουν και τουσ μακθτζσ ςχετικά με τισ ενζργειεσ που  

προβλζπονται για τθν εφαρμογι του Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για Σειςμό, ςυμμε-
τζχοντασ ςτισ προβλεπόμενεσ αςκιςεισ ετοιμότθτασ. 

- μεριμνοφν για τθ βελτίωςθ του Σχεδίου κάνοντασ ςχετικζσ προτάςεισ. 

Για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των ςειςμικϊν ςυμβάντων, ςτο παρόν Σχζδιο 
προβλζπονται ενδεικτικά οι ακόλουκεσ ομάδεσ εργαςίασ:         

α/α Ομάδεσ Εργαςίασ 
1. Γενικόσ Υπεφκυνοσ για τισ Ενζργειεσ Διαχείριςθσ του Σειςμικοφ Κινδφνου  

2. Ομάδα Σφνταξθσ του Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για Σειςμό 

3. Ομάδα Ραροχισ Ρρϊτων Βοθκειϊν 

4. Ομάδα Ρυραςφάλειασ & Ελζγχου Δικτφων 

5. Ομάδα Αναηιτθςθσ Ατόμων που δεν ζχουν παρουςιαςτεί ςτο χϊρο καταφυγισ 
&   Ελζγχου Ρροςζγγιςθσ μακθτϊν ςε επικίνδυνα ςθμεία 

6. Ομάδα Φφλαξθσ του Αρχείου του ςχολείου 

7. Υπεφκυνοι Επικοινωνίασ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ 

8. Ομάδα Υποςτιριξθσ Ατόμων με Αναπθρία  

 

 

Γενικόσ υπεφκυνοσ:  
Ο Διευκυντισ του ςχολείου με αναπλθρωτι τθν Υποδιευκφντρια.  

Αρμοδιότθτεσ:  

- Υλοποίθςθ του Αντιςειςμικοφ Σχεδιαςμοφ του ςχολείου. 

- Ευκφνθ εκπόνθςθσ του Σχολικοφ Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ και ςυντονιςμοφ 
όλων των ςχετικϊν ενεργειϊν.  

- Ευκφνθ για εκπαίδευςθ, προετοιμαςία & ςυντονιςμό του προςωπικοφ και των 
μακθτϊν.  

- Ευκφνθ πραγματοποίθςθσ των απαραίτθτων Αςκιςεων Ετοιμότθτασ, καταγρα-
φισ τουσ ςτο Θμερολόγιο του Σχολείου και αξιολόγθςισ τουσ. 

2.2.1 Γεληθόο Τπεύζπλνο γηα ηηο Δλέξγεηεο Γηαρείξηζεο ηνπ εηζκηθνύ Κηλδύλνπ 
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- Υποβολι του Σχεδίου ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ / Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, μετά τθν ζγκριςι του από το εκπαιδευτικό προςωπικό κατά τθ 
διάρκεια τθσ πρϊτθσ  ςυνεδρίαςθσ.  

- Λιψθ αποφάςεων ςχετικά με τισ ελλείψεισ που παρατθρικθκαν κατά τθ διάρ-
κεια του ςχετικοφ ελζγχου από τθν Ομάδα Σφνταξθσ του Σχεδίου (περιςςότερα 
ςτθν επόμενθ παράγραφο), κακϊσ και τισ προτάςεισ των υπολοίπων Ομάδων 
Εργαςίασ - εκπαιδευτικϊν. 

- Γνωςτοποίθςθ ςτουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν τθσ διαδικαςίασ δια-
χείριςθσ του ςειςμικοφ κινδφνου όταν το ςχολείο είναι ςε λειτουργία. Ενθμζρω-
ςι τουσ για τον προαποφαςιςμζνο χϊρο καταφυγισ και για τισ δικζσ τουσ ενζρ-
γειεσ μετά από ζνα ςειςμικό ςυμβάν, ςχετικά με τθν παραλαβι  των παιδιϊν  
τουσ από το χϊρο καταφυγισ του ςχολείου, εάν αποφαςιςτεί από τουσ αρμοδί-
ουσ φορείσ θ διακοπι τθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων.  

 
 

 
 

Αρμοδιότθτεσ:  

- Εκπόνθςθ του Σχολικοφ Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για Σειςμό.  

- Διενζργεια τακτικοφ ελζγχου των χϊρων του κτιρίου κατά τθ διάρκεια τθσ ςχο-
λικισ χρονιάσ και καταγραφι των ελλείψεων που παρατθροφνται ςχετικά με τθν 
τιρθςθ βαςικϊν προχποκζςεων για τθν εφαρμογι του Σχεδίου όπωσ: 

- Ανάρτθςθ του Σχεδίου ςτισ αίκουςεσ, ςτουσ διαδρόμουσ, ςτο χϊρο ειςόδου 
του ςχολείου κ.λπ. 

- Επιςιμανςθ των οδεφςεων διαφυγισ και των εξόδων του κτιρίου. 

- Εξαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ ςτισ οδοφσ διαφυγισ και τισ εξόδουσ 
του κτιρίου. 

- Ρρομικεια απαραίτθτων εφοδίων όπωσ: βαςικά είδθ παροχισ πρϊτων βοθ-
κειϊν, τθλεβόασ, ραδιόφωνο με μπαταρίεσ, κ.λπ. 

- Επιςιμανςθ και άρςθ των επικινδυνοτιτων ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου. 

- Επιλογι του χϊρου καταφυγισ των μακθτϊν. Ο πρϊτοσ χϊροσ καταφυγισ εί-
ναι ςυνικωσ το προαφλιο του ςχολείου. Κα πρζπει όμωσ να επιλεγεί και ζνασ 
δεφτεροσ, κοντινόσ χϊροσ καταφυγισ (πάρκο, πλατεία κ.λπ.) που να μπορεί να 
αξιοποιθκεί ςε περίπτωςθ που το προαφλιο καταςτεί ακατάλλθλο. Για τθν επι-
λογι αυτοφ του δεφτερου χϊρου καταφυγισ μπορεί να γίνει ερϊτθμα ςτο Δι-
μο (Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ) για το ποιοι είναι οι κοντινοί ςτο ςχολείο 
χϊροι καταφυγισ.  

- Ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και γονζων – κθδεμόνων για τον Α-
ντιςειςμικό Σχεδιαςμό του Σχολείου, ςε ςυνεργαςία με το Διευκυντι. 

- Επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων των γονζων και κθδεμόνων των μακθτϊν. Δθ-
μιουργία ςχετικϊν καταλόγων και τοποκζτθςι τουσ ςε ειδικό φάκελο ςε ςυ-

2.2.2 Οκάδα ύληαμεο ηνπ ρεδίνπ  
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γκεκριμζνθ κζςθ εντόσ του Γραφείου του Διευκυντι ι και ςε κάκε αίκουςα 
(εάν είναι δυνατόν), ϊςτε να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ο εκπαιδευτικόσ. 

- Μζριμνα για πρόςβαςθ ςτουσ κεντρικοφσ διακόπτεσ θλεκτροδότθςθσ κ.ά. 

- Συνεχισ ενθμζρωςθ και επικαιροποίθςθ των γνϊςεϊν τουσ από τον Ο.Α.Σ.Ρ., 
ςε κζματα που αφοροφν ςτισ ενζργειεσ αντιςειςμικισ προςταςίασ.  

- Ρραγματοποίθςθ, ςε ςυνεργαςία με το Διευκυντι των προβλεπόμενων αςκι-
ςεων ετοιμότθτασ και αξιολόγθςι τουσ. 

- Ενθμζρωςθ του Διευκυντι του Σχολείου για τισ καταγεγραμμζνεσ ελλείψεισ και 
κατάκεςθ προτάςεων για λιψθ μζτρων. 

 
2.2.3 Οκάδα Παξνρήο Πξώησλ Βνεζεηώλ  

Θ Ομάδα αυτι ςυγκροτείται από τουσ κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ και τουσ εκπαι-
δευτικοφσ που ζχουν επιμορφωκεί ςε κζματα παροχισ Ρρϊτων Βοθκειϊν. Εάν δεν 
υπάρχει ικανοποιθτικόσ αρικμόσ εκπαιδευτικϊν που να γνωρίηουν κζματα Ραρο-
χισ Ρρϊτων Βοθκειϊν κα πρζπει να υπάρξει ςχετικι μζριμνα για επιμόρφωςθ από 
τουσ αρμόδιουσ φορείσ. 

Αρμοδιότθτεσ:  

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

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

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

- Μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ των ιδίων και των ςυναδζλφων τουσ ςε κζματα 
παροχισ πρϊτων βοθκειϊν (με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Διευκυντι), ςυν-
διοργανϊνοντασ θμερίδεσ ι ςεμινάρια με τον αρμόδιο φορζα τθσ Ρολιτείασ για 
ςχετικά κζματα. Πλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου πρζπει να γνωρίηουν τισ 
βαςικζσ οδθγίεσ Ρρϊτων Βοθκειϊν. 

- Ραροχι πρϊτων βοθκειϊν ςε μακθτζσ ι μζλθ του προςωπικοφ του ςχολείου ςε 
περίπτωςθ τραυματιςμοφ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ 
του ςχολείου.  

 
2.2.4 Οκάδα Ππξαζθάιεηαο & Διέγρνπ Γηθηύσλ 

    Αρμοδιότθτεσ πυραςφάλειασ:  

- Ενθμζρωςθ ςχετικά με τα μζςα πυρόςβεςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

- Ρρομικεια των απαραίτθτων μζςων πυρόςβεςθσ και μζριμνα για τθν τοποκζ-
τθςι τουσ ςτο ςχολικό κτίριο.  

- Τακτικόσ ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ των πυροςβεςτικϊν μζςων και του καυςτιρα 
τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ και υλοποίθςθ των απαραίτθτων ενεργειϊν για τθ 
βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τουσ. 
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- Γνϊςθ τθσ χριςθσ των μζςων πυρόςβεςθσ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ.  

- Μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ των ιδίων και των ςυναδζλφων τουσ ςε κζματα 
πυρόςβεςθσ ςυνδιοργανϊνοντασ θμερίδεσ με τον αρμόδιο φορζα τθσ Ρολιτεί-
ασ, κακϊσ και εκπαίδευςι τουσ ςτθ χριςθ των πυροςβεςτικϊν μζςων, μζςω 
πρακτικισ εφαρμογισ. Πλο το προςωπικό του Σχολείου πρζπει να γνωρίηει τισ 
βαςικζσ οδθγίεσ πυροπροςταςίασ και τθ χριςθ των πυροςβεςτικϊν μζςων, για-
τί ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ υπεφκυνοσ για τθν κατάςβεςθ τυχόν μικροε-
ςτίασ είναι όποιοσ είναι πιο κοντά ςε αυτιν.  

Αρμοδιότθτεσ ελζγχου δικτφων:  

- Γνϊςθ τθσ κζςθσ των κεντρικϊν διακοπτϊν θλεκτροδότθςθσ και φδρευςθσ, κα-
κϊσ και τθσ διαδικαςίασ διακοπισ τθσ θλεκτροδότθςθσ και τθσ υδροδότθςθσ 
του Σχολείου με αςφάλεια ςε περίπτωςθ ςειςμοφ. 

- Μζριμνα ενεργειϊν για αποκατάςταςθ βλαβϊν κατά τθ διάρκεια τθσ κακθμερι-
νισ λειτουργίασ του ςχολείου, ςε ςυνεργαςία με τον Διευκυντι.  

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

 
2.2.5 Οκάδα Αλαδήηεζεο Αηόκσλ πνπ δελ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζην ρώξν θαηαθπγήο  & 

Διέγρνπ Πξνζέγγηζεο καζεηώλ ζε επηθίλδπλα ζεκεία  

 
Αρμοδιότθτεσ:  

- Αναηιτθςθ πρόςφατων - επικαιροποιθμζνων κατόψεων του ςχολείου και ενθ-
μζρωςθ όλων των μελϊν ςχετικά με  όλουσ τουσ χϊρουσ του ςχολικοφ κτιρίου. 

- Διενζργεια ςχετικοφ ελζγχου για να αποκτιςει θ Ομάδα πλιρθ γνϊςθ των επι-
μζρουσ χϊρων ϊςτε να είναι αποτελεςματικι ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί.  

Ζλεγχοσ προςζγγιςθσ ςε επικίνδυνα ςθμεία:  
Τα μζλθ τθσ Ομάδασ είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κακορίηονται μεταςειςμικά από 
το Διευκυντι του Σχολείου ι τον αναπλθρωτι του, δθλαδι όταν οι μακθτζσ εκκενϊ-
ςουν το ςχολικό κτίριο και ςυγκεντρωκοφν ςτο χϊρο καταφυγισ. 

Αρμοδιότθτεσ:  

- Δεν υπάρχει προςειςμικι δράςθ.  
 

2.2.6 Οκάδα Φύιαμεο ηνπ Αξρείνπ ηνπ ζρνιείνπ  

Αρμοδιότθτεσ:  

- Γνϊςθ του χϊρου και των περιεχομζνων ειδϊν του αρχείου τθσ ςχολικισ μονά-
δασ.  
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- Ενθμζρωςθ για τα ςτοιχεία που εμπεριζχονται ςτουσ υπολογιςτζσ τθσ γραμμα-
τείασ του ςχολείου, κακϊσ και για τα μζςα αποκικευςθσ των εφεδρικϊν αντι-
γράφων τθσ βάςθσ δεδομζνων. 

- Επεξεργαςία ςτοιχείων και κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ που κα ακολουκείται 
ανά τακτά χρονικά διαςτιματα για αποκικευςθ των απαραίτθτων ψθφιακϊν 
δεδομζνων ςε αποκθκευτικά μζςα.  

 

2.2.7 Τπεύζπλνη Δπηθνηλσλίαο κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο 

Αρμοδιότθτεσ:  

- Καταγραφι των τθλεφϊνων των εμπλεκομζνων φορζων – υπθρεςιϊν ςτθ δια-
χείριςθ τθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ (Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ/ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων, ΕΛΑΣ, Ρυροςβεςτικι 
Υπθρεςία, ΕΚΑΒ κ.ά.), ϊςτε να είναι εφικτι θ επικοινωνία με τουσ αρμόδιουσ 
φορείσ εάν απαιτθκεί μετά τθν εκδιλωςθ ενόσ ςειςμοφ και τθν εκκζνωςθ τθσ 
ςχολικισ μονάδασ.  

- Επεξεργαςία εναλλακτικϊν λφςεων επικοινωνίασ (π.χ. αγγελιοφόροσ) ςε περί-
πτωςθ που οι γραμμζσ τθλεφωνίασ τεκοφν εκτόσ λειτουργίασ μετά από ζναν ι-
ςχυρό ςειςμό. 

- Ενθμζρωςθ των εμπλεκομζνων υπθρεςιϊν ςχετικά με τον τρόπο επικοινωνίασ 
που ζχει κακοριςτεί ςε περίπτωςθ ςειςμικισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτο Σχολικό Σχζ-
διο. 

 

2.2.8 Οκάδα Τπνζηήξημεο ΑκεΑ  

Τθν προςειςμικι περίοδο τα μζλθ τθσ Ομάδασ αυτισ είναι τα κακοριηόμενα.  Σε πε-
ρίπτωςθ που δεν υπάρχουν ςτο ςχολείο διακζςιμα άτομα με αποκλειςτικι αρμοδιό-
τθτα 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 Ο-
μάδα Υποςτιριξθσ του Ατόμου.  

Οπότε όλοι κα πρζπει να γνωρίηουν τισ ενζργειεσ που προβλζπονται ςτο Σχζδιο του 
ςχολείου για τθν υποςτιριξθ του ΑμεΑ. 

Αρμοδιότθτεσ:  

- Ενθμερϊνονται για το θμεριςιο ςχολικό πρόγραμμα και τισ ανάγκεσ του Ατόμου 
με Αναπθρία.  

- Μεριμνοφν για τθν κάλυψθ τυχόν κακθμερινϊν αναγκϊν του ςτο χϊρο του ςχο-
λείου. 

- Ενθμερϊνουν τον Διευκυντι για τυχόν ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν για τθν 
αςφαλι εκκζνωςθ του κτιρίου από το ΑμεΑ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ.  
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- Ενθμερϊνουν τουσ ςυναδζλφουσ τουσ για τισ ενζργειεσ που προβλζπονται ςτο 
Σχολικό Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ και αφοροφν ςτο Άτομο με Αναπθρία.  Πλο το 
εκπαιδευτικό και το διοικθτικό προςωπικό του ςχολείου πρζπει να γνωρίηει: 

- ςε ποια αίκουςα βρίςκεται το Άτομο με Αναπθρία, γιατί αμζςωσ μετά το 
τζλοσ τθσ δόνθςθσ κα πρζπει να κατευκυνκοφν ςτθν ςυγκεκριμζνθ αίκουςα 
για να το βοθκιςουν να τθν εκκενϊςει 

- τισ ανάγκεσ του Ατόμου με Αναπθρία 

- τθ διαδικαςία εκκζνωςθσ που κα πρζπει να ακολουκθκεί. 

 

2.3  Συμμετοχι Μακθτϊν  

Οι μακθτζσ: 
- ενθμερϊνονται για το φαινόμενο του ςειςμοφ και τα ενδεδειγμζνα μζτρα προ-

ςταςίασ πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά από ζνα ςειςμό. 
- ενθμερϊνονται για το Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του ςχολείου. 
- ςυμμετζχουν ςτισ αςκιςεισ ετοιμότθτασ και εκπαιδεφονται ςτθν εφαρμογι του 

Σχολικοφ Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για περίπτωςθ ςειςμοφ.  
- εκπονοφν με τθ ςυνδρομι των εκπαιδευτικϊν τουσ εργαςίεσ και προγράμματα 

ςε ςχετικά κζματα. 
 
2.4  Επιςιμανςθ & Άρςθ Επικινδυνοτιτων  

Θ Ομάδα Σφνταξθσ του Σχεδίου είναι υπεφκυνθ για τθν επιςιμανςθ των τυχόν επικιν-
δυνοτιτων 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 προςει-
ςμικζσ 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. 

Αίκουςεσ Διδαςκαλίασ, Εργαςτιρια, Αμφικζατρα, Γυμναςτιρια Επιςιμανςθ Άρςθ 

Απομάκρυνςθ κρανίων και εδρϊν από τισ τηαμαρίεσ και τισ εξόδουσ   

Στερζωςθ των βιβλιοκθκϊν  ι άλλων επίπλων κατάλλθλα ςτουσ 
τοίχουσ  

  

Τοποκζτθςθ των βιβλιοκθκϊν ι άλλων επίπλων μακριά από τισ κζ-
ςεισ των μακθτϊν  
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Τοποκζτθςθ των βαριϊν και εφκραυςτων αντικειμζνων ςε χαμθλά 
και αςφαλι ςθμεία 

  

Στερζωςθ με κλειςτά άγκιςτρα των πινάκων και των κάδρων   

Στερζωςθ των φωτιςτικϊν, των μεγαφϊνων κ.λπ. με κατάλλθλο 
τρόπο 

  

Αςφάλιςθ των κυρϊν και των ςυρταριϊν των ντουλαπιϊν, ϊςτε να 
μθν ανοίγουν 

  

Αποκικευςθ των τοξικϊν και εφφλεκτων υλικϊν ςε κλειςτά ντου-
λάπια 

  

Οδεφςεισ Διαφυγισ   

Διατιρθςθ των διαδρόμων ελεφκερων από ντουλάπεσ, κρανία ι 
άλλα ζπιπλα  

  

Στερζωςθ με μεταλλικζσ γωνιζσ ςτουσ τοίχουσ, των βιβλιοκθκϊν, 
προκθκϊν, ραφιϊν  

  

Τοποκζτθςθ  ειδικϊν ιμάντων  μπροςτά από τα βιβλία, ςε ανοιχτζσ 
βιβλιοκικεσ και ράφια  

  

Μζριμνα ϊςτε οι πόρτεσ εξόδου να ανοίγουν προσ τα ζξω    

Στερζωςθ κατάλλθλα των ψευδοροφϊν, χωριςμάτων, ςωλθνϊςεων 
κ.λπ. που βρίςκονται κατά μικοσ των διαδρόμων διαφυγισ  

  

Στιριξθ των κιγκλιδωμάτων ςε κλιμακοςτάςια, εξϊςτεσ κ.ά.    

Εγκαταςτάςεισ, Δίκτυα, Συςκευζσ, Πρϊτεσ Βοικειεσ   

Στερζωςθ  των ςωμάτων κζρμανςθσ, κλιματιςμοφ, των ανεμιςτι-
ρων, κ.λπ. με κατάλλθλο τρόπο 

  

Ενθμζρωςθ για τθ κζςθ και τθ λειτουργία των διακοπτϊν θλεκτρι-
κοφ, νεροφ ι φυςικοφ αερίου  

  

Τοποκζτθςθ των πυροςβεςτιρων -με οδθγίεσ χριςθσ- ςε κατάλ-
λθλεσ κζςεισ και ςτιριξι τουσ με ελαςτικοφσ ιμάντεσ  

  

Τοποκζτθςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ι των τθλεοράςεων   
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2.5  Ενζργειεσ Κατά τθ Διάρκεια του Σειςμοφ 

 
   

 
 Διατθροφν τθν ψυχραιμία τουσ.  
 Ηθτοφν από τουσ μακθτζσ τουσ να καλυφκοφν κάτω από τα κρανία τουσ, κρατϊ-

ντασ με το χζρι τουσ το πόδι του κρανίου, δίνοντασ τθν οδθγία: «Ραιδιά καλυφ-
κείτε - Σειςμόσ». Οι ίδιοι προφυλάςςονται με τον ίδιο τρόπο κάτω από τθν ζ-
δρα. 

 Ρροφυλάςςονται κατάλλθλα ανάλογα με τθ κζςθ που βρίςκονται τθν ϊρα του 
ςειςμοφ, ςφμφωνα με τθν οδθγία: «Μζνω ςτο χϊρο που βρίςκομαι, Σκφβω, Κα-
λφπτομαι, Κρατιζμαι», εάν δεν βρίςκονται ςε αίκουςα διδαςκαλίασ τθν ϊρα τθσ 
δόνθςθσ. Ριο 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 αυχζ-
να με τα χζρια τουσ. 

 Ραραμζνουν προφυλαγμζνοι για όςο χρόνο διαρκεί ο ςειςμόσ.  

 
 

 
 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 δι-
δαςκαλίασ. 

 Ρροφυλάςςονται κατάλλθλα ανάλογα με τθ κζςθ που βρίςκονται τθν ϊρα του 
ςειςμοφ (π.χ. διάδρομο, τουαλζτα), ςφμφωνα με τθν οδθγία: «Μζνω ςτο χϊρο 

ςε αςφαλείσ κζςεισ και ςτιριξθ αυτϊν κατάλλθλα πάνω ςτα γρα-
φεία κ.λπ.  

Τοποκζτθςθ του φαρμακείου ςε αςφαλι και εφκολα προςβάςιμθ 
κζςθ  

  

Πποαύλιο σολείος, Υώποι Καηαθςγήρ 

  

Στερζωςθ όλων των αναρτθμζνων ςτοιχείων ςτουσ εξωτερικοφσ 
τοίχουσ του κτιρίου, όπωσ μάρμαρα, μαρκίηεσ, μεγάφωνα, προβο-
λείσ, πινακίδεσ, κ.λπ. με κατάλλθλο τρόπο  

  

Μζριμνα για τθν κατάλλθλθ ςτιριξθ και ςυντιρθςθ των καλακό-
ςφαιρων, ςτφλων, καλωδίων, ςτεγάςτρων, κρουνϊν κ.λπ. που 
βρίςκονται ςτο προαφλιο του ςχολείου  

  

2.5.1  Δλέξγεηεο Δθπαηδεπηηθώλ θαη Γηνίθεζεο 

2.5.2  Δλέξγεηεο Μαζεηώλ 
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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 χζ-
ρια τουσ. 

 Ραραμζνουν προφυλαγμζνοι για όςο χρόνο διαρκεί ο ςειςμόσ.  
 Ραραμζνουν ςτον αφλειο χϊρο, μακριά από τισ όψεισ του κτιρίου, εάν βρίςκο-

νται ςτο προαφλιο κατά τθ διάρκεια τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ.  

 
 

 

 

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

2.6 Ενζργειεσ Μετά το Τζλοσ του Σειςμοφ 

 

 

 
 

 Διατθροφν τθν ψυχραιμία τουσ και μεριμνοφν για τθν ανφψωςθ του θκικοφ των 
μακθτϊν και του προςωπικοφ.  

 Επιτθροφν τθν εφαρμογι του προςειςμικοφ Σχολικοφ Σχεδιαςμοφ, δθλαδι τθν 
 αςφαλι εκκζνωςθ των αικουςϊν και των άλλων χϊρων του κτιρίου και τθ ςυ-
γκζντρωςθ των μακθτϊν ςτο προαφλιο του ςχολείου. 

 Επικοινωνοφν με τθν Ρροϊςταμζνθ τουσ Αρχι και άλλουσ αρμόδιουσ φορείσ εάν 
απαιτείται, για να ενθμερωκοφν για τισ ενζργειζσ τουσ ςε ότι αφορά ςτθ διακο-
πι ι όχι τθσ λειτουργίασ του ςχολείου ι για να ενθμερϊςουν για τυχόν προβλι-
ματα που προζκυψαν από το ςειςμό.  

 Ραραμζνουν μαηί με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ και τουσ μακθτζσ τουσ ςτο χϊρο 
καταφυγισ για όςο χρόνο απαιτθκεί. Σε περίπτωςθ που ανακοινωκεί από το Δι-
μο, τθν Ρεριφζρεια κ.λπ. απόφαςθ διακοπισ τθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν μο-
νάδων κα πρζπει να παραμείνουν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου όλοι οι μακθ-
τζσ τουσ παραλθφκοφν 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. 
 

 
 

 

  

2.5.3 Δλέξγεηεο Δπηζθεπηώλ  

2.6.1 Δλέξγεηεο Γηεπζπληή / Τπνδηεπζύληξηαο  

2.6.2  Δλέξγεηεο Δθπαηδεπηηθώλ  
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 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 προετοιμα-
ςτοφν 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 αί-
κουςασ, ςφμφωνα με το Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του Σχολείου (Ραράρτθμα Α).  

 Ραίρνουν μαηί τουσ το απουςιολόγιο και τθν κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των γο-
νζων και κθδεμόνων των μακθτϊν που υπάρχει ςτθν αίκουςα, πριν τθν εκκενϊ-
ςουν. 

 Βεβαιϊνονται ότι δεν ζμεινε κανζνασ μακθτισ μζςα ςτθν αίκουςα και φεφγουν 
τελευταίοι από τθν αίκουςα, κατευκυνόμενοι προσ τον αςφαλι προκακοριςμζ-
νο χϊρο ςυγκζντρωςθσ. Ρροςζχουν τισ επικινδυνότθτεσ που βρίςκονται ςτθ δι-
αδρομι τουσ. 

 Καταμετροφν τουσ μακθτζσ τουσ όταν ςυγκεντρωκοφν ςτο προαφλιο. Ενεργοφν 
ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί ςτο Σχζδιο Ζκτακτθσ 
Ανάγκθσ όςοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν κακικοντα διδαςκαλίασ τθν ϊρα τθσ ςει-
ςμικισ δόνθςθσ. 

 Ραραμζνουν μαηί με τουσ  ςυναδζλφουσ τουσ και μακθτζσ τουσ ςτο χϊρο κατα-
φυγισ για όςο χρόνο απαιτθκεί. Σε περίπτωςθ που ανακοινωκεί από το Διμο, 
τθν Ρεριφζρεια 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.  

 
 

 
 

 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 Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του 
Σχολείου, χωρίσ να τρζχουν, γριγορα και με τάξθ.  

 Συγκεντρϊνονται ανά τμιμα ςτο χϊρο ςυγκζντρωςθσ και βοθκοφν τον εκπαι-
δευτικό τουσ να τουσ καταμετριςει.   

 Ακολουκοφν τισ οδθγίεσ που τουσ δίνονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ. 
 Ραραμζνουν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου παραλθφκοφν από τουσ γονείσ ι 

τουσ κθδεμόνεσ τουσ, ςε περίπτωςθ που ανακοινωκεί απόφαςθ διακοπισ τθσ 
λειτουργίασ του Σχολείου.  

 Εάν οι μακθτζσ βρεκοφν μόνοι τουσ εντόσ του ςχολικοφ κτιρίου π.χ. διάδρομο, 
τουαλζτα (εκτόσ αίκουςασ διδαςκαλίασ), τθν ϊρα του ςειςμοφ, όπωσ ζχει ιδθ 

2.6.3 Δλέξγεηεο Μαζεηώλ  
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αναφερκεί παραπάνω προφυλάςςονται κατάλλθλα ανάλογα με το χϊρο που 
βρίςκονται τθν ϊρα του ςειςμοφ και εκκενϊνουν το ςχολικό κτίριο μετά το πζ-
ρασ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ ςφμφωνα με το Σχζδιο του Σχολείου, δθλαδι κατευ-
κφνονται ςτο προκακοριςμζνο ςθμείο ςυγκζντρωςθσ του προαφλιου του Σχο-
λείου και ενςωματϊνονται με το τμιμα τουσ. 

 Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ εκκζνωςθσ του κτιρίου εκδθλωκεί νζα ςειςμικι δόνθ-
ςθ ςταματά αμζςωσ θ διαδικαςία εκκζνωςθσ, οι μακθτζσ προφυλάςςονται κα-
τάλλθλα ςτθ κζςθ που βρίςκονται (αίκουςα, κλιμακοςτάςιο, διάδρομο κ.α.), 
ςφμφωνα πάντοτε με τθν οδθγία: «Μζνω ςτο χϊρο που βρίςκομαι, Σκφβω, Κα-
λφπτομαι, Κρατιζμαι». Μετά το πζρασ και του ςειςμοφ αυτοφ ςυνεχίηουν κανο-
νικά τθν εκκζνωςθ του ςχολικοφ κτιρίου. 
 

 

 
 

 Εφαρμόηουν τον Αντιςειςμικό Σχεδιαςμό του Σχολείου, χωρίσ να παρακωλφουν 
τθν ζξοδο των μακθτϊν.  

 
 

 
 

Γενικόσ Υπεφκυνοσ για τισ Ενζργειεσ Διαχείριςθσ του Σειςμικοφ Κινδφνου 
Ο/θ Διευκυντισ/ντρια με αναπλθρωτι τον/τθν Υποδιευκυντι/ντρια αναλαμβάνει: 

- Το ςυντονιςμό όλων των ςχετικϊν ενεργειϊν για τθν αςφαλι εκκζνωςθ του 
ςχολικοφ κτιρίου ςφμφωνα με το Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για Σειςμό.  

- Τθν επικοινωνία με τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι για να ενθμερϊςει για τυχόν προ-
βλιματα που ζχουν προκφψει και για  να ενθμερωκεί ςχετικά με τθ διακοπι ι 
όχι τθσ λειτουργίασ του ςχολείου. Επικοινωνία γίνεται και με άλλουσ φορείσ  ό-
ταν κρικεί αναγκαίο.  

- Τθ μζριμνα για τθν παραμονι των μακθτϊν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου ενθ-
μερωκεί για τισ περαιτζρω ενζργειεσ από τουσ αρμοδίουσ. Σε περίπτωςθ που 
ανακοινωκεί απόφαςθ διακοπισ τθσ λειτουργίασ των ςχολείων μεριμνά για τθν 
αςφαλι παραμονι των μακθτϊν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου τουσ παραλά-
βουν οι γονείσ τουσ ι οι κθδεμόνεσ τουσ. 

- Το ςυντονιςμό τθσ μετακίνθςθσ των μακθτϊν ςε άλλο προεπιλεγμζνο χϊρο κα-
ταφυγισ, εάν και εφόςον το προαφλιο του ςχολείου δεν είναι κατάλλθλο. 

 

Ομάδα Παροχισ Πρϊτων Βοθκειϊν  
- Ραρζχει πρϊτεσ βοικειεσ ςε μακθτζσ ι μζλθ του προςωπικοφ του ςχολείου  

που ζχουν τραυματιςτεί. 
- Κακθςυχάηει τουσ μακθτζσ που εμφανίηουν ζντονεσ ςυναιςκθματικζσ αντιδρά-

ςεισ μετά το ςειςμό. 

2.6.4 Δλέξγεηεο Δπηζθεπηώλ  

2.6.5 Δλέξγεηεο Οκάδσλ  
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- Συγκεντρϊνει τουσ τραυματίεσ που μποροφν να μετακινθκοφν ςε πρόςφορο 
ςθμείο διακομιδισ, κοντά ςτθν ζξοδο του κεντρικοφ προαφλιου του ςχολείου, 
ενϊ παρζχει βοικεια ςτουσ τυχόν βαριά τραυματιςμζνουσ ςτθ κζςθ που βρί-
ςκονται ζωσ ότου φτάςει το Ε.Κ.Α.Β. 

 
Ομάδα Πυραςφάλειασ & Ελζγχου Δικτφων 

- Πλο το προςωπικό του Σχολείου είναι θ Ομάδα Ρυραςφάλειασ μετά από ζνα 
ςειςμό. Πποιοσ είναι πιο κοντά ςτθ μικροεςτία πυρκαγιάσ παρεμβαίνει για τθν 
κατάςβεςι τθσ.  

- Ελζγχεται θ κατάςταςθ του καυςτιρα κεντρικισ κζρμανςθσ και ενθμερϊνεται ο 
Διευκυντισ για τυχόν προβλιματα ι βλάβεσ. 

 
- Ελζγχει τα Δίκτυα.  
- Μεριμνά για τθ διακοπι τθσ θλεκτροδότθςθσ και τθσ υδροδότθςθσ του ςχολεί-

ου. 
- Ενθμερϊνει το Διευκυντι για τυχόν προβλιματα ι βλάβεσ ϊςτε να επικοινωνι-

ςει με τον αρμόδιο φορζα για τθν επιδιόρκωςι τουσ. 
 
Ομάδα Αναηιτθςθσ Ατόμων που δεν ζχουν παρουςιαςτεί ςτο χϊρο καταφυγισ  & 
Ελζγχου Προςζγγιςθσ μακθτϊν ςε επικίνδυνα ςθμεία 

- Συλλζγει ςτοιχεία για  μακθτζσ ι εκπαιδευτικοφσ που δεν ζχουν παρουςιαςτεί 
ςτο χϊρο καταφυγισ και ίςωσ είναι τραυματιςμζνοι ι εγκλωβιςμζνοι ςε κάποιο 
χϊρο του ςχολικοφ κτιρίου (τουαλζτα, εργαςτιριο κ.λπ.)  και τουσ αναηθτά.  

- Συνεργάηεται με τθν Ομάδα Ραροχισ Ρρϊτων Βοθκειϊν. 
- Ενθμερϊνει το Διευκυντι και ηθτά να επικοινωνιςει με τθν Ρυροςβεςτικι Υπθ-

ρεςία, που είναι ο αρμόδιοσ φορζασ για τον απεγκλωβιςμό παγιδευμζνων ατό-
μων. 

- Ρεριοριςμόσ των μακθτϊν ςτο χϊρο που ζχει οριςτεί ωσ αςφαλισ χϊροσ κατα-
φυγισ.  

- Αποτροπι τθσ προςζγγιςθσ των μακθτϊν ςε επικίνδυνα ςθμεία (προςόψεισ κτι-
ρίων, ςτφλουσ, θλεκτροφόρα καλϊδια κ.λπ.) για τθν αποφυγι τυχόν τραυματι-
ςμϊν. 

 
Ομάδα Φφλαξθσ του Αρχείου του ςχολείου  

- Εάν υπάρχει ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία αποκικευςθσ ψθφιακϊν ι άλλων αρχεί-
ων ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, τότε θ ομάδα αυτι δεν ζχει κάποιεσ επιπρό-
ςκετεσ αρμοδιότθτεσ τθ μεταςειςμικι περίοδο.  
 

Υπεφκυνοι Επικοινωνίασ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ 
Ο Διευκυντισ ι θ Υποδιευκφντρια εφαρμόηει τον προςειςμικό αντιςειςμικό ςχεδιαςμό 
του ςχολείου.  
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- Επικοινωνεί με τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι για τυχόν προβλιματα που ζχουν προ-
κφψει και για  να ενθμερωκεί ςχετικά με τθ διακοπι ι όχι τθσ λειτουργίασ του 
ςχολείου. 

- Επικοινωνεί με άλλουσ εμπλεκομζνουσ φορείσ – υπθρεςίεσ ςτθ διαχείριςθ τθσ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ εάν κρικεί αναγκαίο.  

- Εφαρμόηει τισ άλλεσ λφςεισ επικοινωνίασ που ζχουν προεπιλεγεί (π.χ. αγγελιο-
φόροσ) ςε περίπτωςθ που οι γραμμζσ τθλεφωνίασ τεκοφν εκτόσ λειτουργίασ με-
τά από ζναν ιςχυρό ςειςμό. 

 
Ομάδα Υποςτιριξθσ ΑμεΑ  

- 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 Υποςτιριξθσ του Ατόμου με Αναπθρία, ςε περίπτωςθ 
που δεν υπάρχουν ςτο ςχολείο διακζςιμα άτομα με αποκλειςτικι αρμοδιότθτα 
τθν υποςτιριξθ του Ατόμου αυτοφ. Οπότε όλοι κα πρζπει να γνωρίηουν τισ ε-
νζργειεσ που προβλζπονται ςτο Σχζδιο του ςχολείου για τθν υποςτιριξθ του 
ΑμεΑ και κα πρζπει άμεςα να ενεργιςουν. Ριο ςυγκεκριμζνα: τα μζλθ τθσ Ομά-
δασ Υποςτιριξθσ ΑμεΑ, εφαρμόηοντασ τον προςειςμικό ςχεδιαςμό:  

- Κατευκφνονται ςτθν αίκουςα που βρίςκεται το Άτομο με Αναπθρία. 

- Βοθκοφν το Άτομο με Αναπθρία να εκκενϊςει τθν αίκουςα διδαςκαλίασ και 
ςτθ ςυνζχεια το ςχολικό κτίριο μετά το πζρασ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ. 

- Μεριμνοφν για τθν κάλυψθ τυχόν αναγκϊν του Ατόμου ςτο χϊρο καταφυ-
γισ. 

- Ραραμζνουν μαηί του ζωσ ότου παραλθφκεί από τουσ γονείσ ι κθδεμόνεσ 
του ςε περίπτωςθ που λθφκεί απόφαςθ διακοπισ τθσ λειτουργίασ των ςχο-
λείων. 

 

3 Γηνξγάλσζε Αζθήζεσλ Δηνηκόηεηαο 
Οι αςκιςεισ ετοιμότθτασ δίνουν τθ δυνατότθτα να αποκτθκεί θ ενδεδειγμζνθ αντιςει-
ςμικι ςτάςθ και ςυμπεριφορά των μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν και διοικθτικοφ προςωπι-
κοφ 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 ακο-
λουκιςουν τουλάχιςτον δφο ακόμα, μία ανά τρίμθνο, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ εγκυ-
κλίουσ 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 Ρροϊςταμζ-
νθ Αρχι λόγω βλαβϊν ςτο δίκτυο τθλεφωνίασ κ.λπ.). 
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Στο θμερολόγιο αςκιςεων ετοιμότθτασ (Ραράρτθμα Στ) κα πρζπει να καταγράφονται 
οι πραγματοποιθκείςεσ αςκιςεισ.  

Θ ζναρξθ τθσ άςκθςθσ/τθσ προςομοίωςθσ τθσ δόνθςθσ κακϊσ και το τζλοσ τθσ προςο-
μοίωςθσ τθσ δόνθςθσ γίνεται με τον ακόλουκο προαποφαςιςμζνο, ςυνκθματικό ιχο 
τθσ φορθτισ ςειρινασ ςυναγερμοφ. 

Σε 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. Ριο ςυγκεκριμζνα: 
 Ο εκπαιδευτικόσ διατθρεί τθ ψυχραιμία του και ηθτά να καλυφκοφν οι μακθ-

τζσ 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 κά-
τω 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 ςυναιςκθματι-
κζσ αντιδράςεισ. 

 Πταν ζρκει θ ςειρά του ςυγκεκριμζνου Τμιματοσ να εκκενϊςει το κτίριο 
(ςφμφωνα με το Σχολικό Σχζδιο), 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. Ρρϊτα 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 εκκε-
νϊνει τθν αίκουςα αφοφ πρϊτα πάρει μαηί του το απουςιολόγιο και τθν κατά-
ςταςθ με τα ςτοιχεία των γονζων και κθδεμόνων των μακθτϊν. Λδιαίτερθ προ-
ςοχι πρζπει να δοκεί ςτθ διαδικαςία εκκζνωςθσ του Τμιματοσ που κα εκκε-
νϊςει 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 ακο-
λουκθκεί από όλουσ εκ νζου θ βαςικι οδθγία αυτοπροςταςίασ: "Μζνω ςτο 
χϊρο που βρίςκομαι, Σκφβω, Καλφπτομαι και παραμζνω ςτη θζςη μου μζχρι 
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να τελειϊςει ο ςειςμόσ". Μετά το πζρασ του ςειςμοφ κα ςυνεχιςτεί θ διαδικα-
ςία εκκζνωςθσ. 

 Πταν οι μακθτζσ ςυγκεντρωκοφν ςτο προαφλιο, ο εκπαιδευτικόσ τουσ καταμε-
τρά.  

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

 Οι Ομάδεσ ενεργοφν ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί 
ςτο Σχζδιο, λαμβάνοντασ πάντοτε υπόψθ ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν δι-
δαςκαλία τθν ϊρα του ςειςμοφ, ζχουν ωσ προτεραιότθτα τθν κακοδιγθςθ και 
τθν προςταςία των μακθτϊν τόςο κατά τθν εκκζνωςθ του κτιρίου όςο 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 Ρροϊςταμζνθ Αρχι για τισ περαιτζρω ενζργειεσ. Στθν περίπτωςθ που 
αποφαςιςτεί διακοπι τθσ λειτουργίασ των ςχολείων οι μακθτζσ πρζπει να 
παραλθφκοφν από τουσ γονείσ ι τουσ κθδεμόνεσ τουσ από τουσ προκακορι-
ςμζνουσ ςτο ςχολικό Σχζδιο χϊρουσ καταφυγισ.   

3.2 Άςκθςθ κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ  

 Οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτον αφλειο χϊρο παραμζ-
νουν εκεί και απομακρφνονται  από τισ προςόψεισ του κτιρίου και άλλεσ επι-
κινδυνότθτεσ. 

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

 Μόλισ ακουςτεί ο προαναφερόμενοσ ςυνκθματικόσ ιχοσ λιξθσ τθσ άςκθςθσ,  

οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί και οι επιμελθτζσ εκκενϊνουν το κτίριο 
ςφμφωνα με το Σχζδιο του Σχολείου. Οι επιμελθτζσ παίρνουν μαηί τουσ το 
απουςιολόγιο.  

 Ρροςειςμικά οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί κα μεριμνοφν κακθμερινά για 
τθν υποχρεωτικι εκκζνωςθ των αικουςϊν, κατά τθ διάρκεια του διαλείμμα-
τοσ, 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 άλ-
λουσ χϊρουσ του ορόφου για να επιβεβαιϊςουν ότι ζχουν εκκενωκεί. 
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4 Γηαδηθαζία Δθθέλσζεο ηνπ θηηξίνπ  
Σε ότι αφορά ςτθν 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 Σχολικό Σχζδιο.  

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

 Ο πρϊτοσ χϊροσ καταφυγισ των μακθτϊν μετά το ςειςμό είναι το προαφλιο, 
όπου κα γίνει και καταμζτρθςι τουσ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι το 
προαφλιο δεν είναι αςφαλζσ, οι μακθτζσ μπορεί να χρειαςτεί να μετακινθκοφν 
ςτο δεφτερο χϊρο καταφυγισ που είναι ο ελεφκεροσ χϊροσ που βρίςκεται  ΒΑ 
τθσ αυλισ του ςχολείου, ςτα αριςτερά τθσ κατεφκυνςθσ εξόδου από τθν κεντρι-
κι είςοδο του αφλειου χϊρου του ςχολείου.  

 Οι μακθτζσ που κατά τθν εκδιλωςθ του ςειςμοφ βρίςκονται μόνοι τουσ ςε δια-
δρόμουσ, 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  (Ραράρτθμα Α), ο εκπαιδευτικόσ κάκε 
τμιματοσ κα καταμετριςει τουσ μακθτζσ, προκειμζνου να βεβαιωκεί ότι όλοι οι 
παρόντεσ ςτθν αίκουςα μακθτζσ βρίςκονται ςτο προαφλιο. Σε περίπτωςθ ςει-
ςμοφ κατά τθν ϊρα του διαλείμματοσ ο κακθγθτισ που κα κάνει τθν καταμζτρθ-
ςθ των μακθτϊν κα είναι ο διδάςκων τθσ επόμενθσ ακριβϊσ ϊρασ. 

 Στθ ςυνζχεια ο κάκε εκπαιδευτικόσ κα αναφζρει ςτο Διευκυντι και ςτθν Ομάδα 
Αναηιτθςθσ Ατόμων τθν τυχόν απουςία μακθτϊν από το χϊρο καταφυγισ, ϊςτε 
να ελεγχκοφν οι διάδρομοι, οι αίκουςεσ και οι τουαλζτεσ για τθν ανεφρεςθ των 
απόντων μακθτϊν. Κατά τθν αναηιτθςθ των προαναφερόμενων Ατόμων λαμβά-
νεται πάντοτε υπόψθ θ αςφάλεια των εκπαιδευτικϊν που αποτελοφν τθν Ομάδα 
Αναηιτθςθσ. 

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

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

 Οι μακθτζσ παραμζνουν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου υπάρξει ςχετικι ενθμζ-
ρωςθ από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι για τισ περαιτζρω ενζργειεσ. Στθν περίπτωςθ 
που αποφαςιςτεί διακοπι τθσ λειτουργίασ των ςχολείων οι μακθτζσ πρζπει να 
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παραλθφκοφν από τουσ γονείσ ι τουσ κθδεμόνεσ τουσ από τουσ προκακοριςμζ-
νουσ ςτο ςχολικό Σχζδιο χϊρουσ καταφυγισ.   

Προςοχι: 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. 

5 Αμηνιόγεζε Άζθεζεο 
Μετά από κάκε άςκθςθ ακολουκεί αξιολόγθςι τθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευ-
τικοφσ, ζτςι ϊςτε να επιςθμανκοφν τυχόν προβλιματα ι αδυναμίεσ ςτο επί χάρτου 
Σχολικό Σχζδιο και να προτακοφν βελτιϊςεισ. Είναι ςτθν κρίςθ του Διευκυντι θ ςυμμε-
τοχι των μακθτϊν ςτθν αξιολόγθςθ τθσ άςκθςθσ. 

Για τθν καλφτερθ αξιολόγθςθ τθσ άςκθςθσ μπορεί να ζχουν οριςτεί εκ των προτζρων 
εκπαιδευτικοί ι μακθτζσ ωσ «Ραρατθρθτζσ», οι οποίοι δεν κα λάβουν μζροσ ςτθν ά-
ςκθςθ ακολουκϊντασ τον προςειςμικό ςχεδιαςμό, αλλά κα καταγράφουν τισ αδυναμί-
εσ ςτθν υλοποίθςθ του Σχολικοφ Σχεδίου ϊςτε να γίνουν βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ. Δφ-
ναται επίςθσ θ άςκθςθ να βιντεοςκοπείται προσ ειδικότερθ αξιολόγθςθ τθσ αποτελε-
ςματικότθτάσ τθσ. 

 

6 Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο 
  

6.1  Ενζργειεσ τθν ϊρα τθσ πυρκαγιάσ:  

 

 

Σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα μια μικρι πυρκαγιά μπορεί να γεμίςει τθν αίκουςα 
με καπνό και ανακυμιάςεισ. Για το λόγο αυτό μόλισ εντοπιςτεί εςτία πυρκαγιάσ μζςα 
ςε αίκουςα διδαςκαλίασ:  

 Ο εκπαιδευτικόσ δίνει εντολι ςτουσ μακθτζσ να εκκενϊςουν τθν αίκουςα κατά 
πτζρυγα – ομάδα, με τάξθ, χωρίσ φωνζσ, γριγορο βιμα και ο ζνασ πίςω από τον 
άλλο και να ςυγκεντρωκοφν ςτο Χϊρο Συγκζντρωςθσ που ζχει κακοριςτεί εκ 
των προτζρων και που υπενκυμίηεται ςτα παιδιά.  

 Ενθμερϊνονται αμζςωσ οι εκπαιδευτικοί των διπλανϊν αικουςϊν και ο Διευκυ-
ντισ. 

 Απομακρφνονται από το χϊρο τθσ πυρκαγιάσ εφφλεκτα υλικά που πικανό να 
υπάρχουν.  

 Αναηθτείται από τον εκπαιδευτικό ο πλθςιζςτεροσ πυροςβεςτιρασ και προςπα-
κεί να καταςβιςει τθ φωτιά. Σε βοικειά του ςπεφδουν και οι εκπαιδευτικοί των 
διπλανϊν αικουςϊν.  

 

6.1.1   Ππξθαγηά ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο  
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Αν θ φωτιά δεν περιοριςτεί αμζςωσ με τισ ενζργειεσ του εκπαιδευτικοφ τθσ αίκουςασ ι 
και άλλων μελϊν του προςωπικοφ, τότε ο Διευκυντισ οφείλει:  

 Να δϊςει εντολι εκκζνωςθσ του κτιρίου, ςφμφωνα με τθ Διαδικαςία Εκκζνωςθσ 
Κτιρίων που περιγράφεται ανωτζρω. 

 Να κλείςει το γενικό διακόπτθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

 Να ενεργοποιιςει ολόκλθρθ τθν ομάδα πυρόςβεςθσ και να τθν ενιςχφςει και με 
άλλο προςωπικό αν χρειαςτεί. 

 Να ειδοποιιςει τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, ενθμερϊνοντάσ τθν για τθν κατά-
ςταςθ που επικρατεί  

Στθν περίπτωςθ που θ φωτιά καταςβεςτεί από το προςωπικό του ςχολείου, ο Διευκυ-
ντισ κα αφιςει ζναν εκπαιδευτικό με πυροςβεςτιρα ςτο χϊρο που ξζςπαςε θ πυρκα-
γιά μζχρι να ζρκει θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, προσ αποφυγι αναηωπφρωςισ τθσ.  

Αν οι προςπάκειεσ του προςωπικοφ δεν είναι ικανζσ για να αποδυναμϊςουν και να ε-
ξαλείψουν τθν εςτία τθσ φωτιάσ ι υπάρχει κίνδυνοσ τθσ ακεραιότθτασ των μελϊν του 
προςωπικοφ, τότε κα πρζπει να κλειςτοφν τα παράκυρα και οι πόρτεσ και όλοι να εγκα-
ταλείψουν το χϊρο.  

Επιςθμαίνεται θ ανάγκθ εξαςφάλιςθσ τθσ άνετθσ διζλευςθσ των οχθμάτων Αϋ Βοθ-
κειϊν κακϊσ και των πυροςβεςτικϊν οχθμάτων από τθν κεντρικι είςοδο του προαυλί-
ου, ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτο κεφ. 2.1.4  

 

 

Στθν περίπτωςθ που ξεςπάςει πυρκαγιά ςε ϊρα διαλείμματοσ τότε:  

Ο εκπαιδευτικόσ που τθν εντόπιςε προςπακεί να τθν καταςβιςει με τα κατάλλθλα μζ-
ςα και ενθμερϊνει με κάποιουσ μακθτζσ το Διευκυντι και τουσ εκπαιδευτικοφσ των 
γειτονικϊν αικουςϊν για τθν εςτία τθσ φωτιάσ.  

Απομακρφνει από το χϊρο τυχόν εφφλεκτα υλικά και κλείνει τυχόν παροχζσ υγραερίου 
ι πετρελαίου.  

Ο Διευκυντισ κα πρζπει να κζςει ςε λειτουργία το ςφνθημα ςυναγερμοφ, ϊςτε οι μα-
κθτζσ να εγκαταλείψουν το κτίριο και να ςυγκεντρωκοφν ςτο χϊρο ςυγκζντρωςθσ. Κα 
λθφκοφν αμζςωσ παρουςίεσ και κα ενεργοποιθκοφν οι απαραίτθτεσ ομάδεσ, δίνοντασ 
μεγάλθ ςθμαςία πρϊτα ςτο χϊρο όπου ξζςπαςε θ πυρκαγιά.  

Οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί κα αποκλείςουν τισ ειςόδουσ των κτιρίων, εμποδίηο-
ντασ τθν πρόςβαςθ των μακθτϊν ςε αυτά.  

Ειδοποιείται θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία.  

Αν οι προςπάκειεσ του προςωπικοφ δεν είναι ικανζσ για να αποδυναμϊςουν και να ε-
ξαλείψουν τθν εςτία τθσ φωτιάσ ι υπάρχει κίνδυνοσ τθσ ακεραιότθτασ των μελϊν του 

6.1.2  Ππξθαγηά ζε ώξα δηαιείκκαηνο  
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προςωπικοφ, τότε κα πρζπει να κλειςτοφν τα παράκυρα και οι πόρτεσ και να εγκατα-
λειφκεί ο χϊροσ, μζχρι να καταφκάςει θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία για τθν κατάςβεςθ 
τθσ πυρκαγιάσ.  

 

ημείωςη:  

Αν ο χϊροσ που καίγεται είναι κοντά ςτο Χϊρο Συγκζντρωςθσ των μακθτϊν τότε χρθςι-
μοποιείται ο Εναλλακτικόσ Χϊροσ Συγκζντρωςθσπροκειμζνου να μθν υπάρχει κίνδυνοσ 
για τουσ μακθτζσ και το προςωπικό και να μθν παρακωλφεται θ κίνθςθ των πυροςβε-
ςτικϊν οχθμάτων. Αν θ κατεφκυνςθ του ανζμου φζρει τθν κάπνα προσ το χϊρο αυτό 
επιλζγεται άλλοσ κατάλλθλοσ αντιδιαμετρικά ωσ προσ αυτόν. Στθν περίπτωςθ αυτι οι 
εκπαιδευτικοί τθσ ομάδασ Ομάδα Αναηιτθςθσ Ατόμων που δεν ζχουν παρουςιαςτεί 
ςτο χϊρο καταφυγισ &   Ελζγχου Ρροςζγγιςθσ μακθτϊν ςε επικίνδυνα ςθμεία απο-
κλείουν τθν κυκλοφορία του κεντρικοφ δρόμου κακϊσ και του εναλλακτικοφ Χϊρου Συ-
γκζντρωςθσ, προκειμζνου να οδθγθκοφν ςε αυτόν με αςφάλεια οι μακθτζσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ οι διαδικαςίεσ εκκζνωςθσ κακϊσ και οι ενζργειεσ ςτον κφριο ι εναλλακτικό 
Χϊρο Συγκζντρωςθσ είναι ανάλογεσ όςων αναφζρκθκαν για τθν περίπτωςθ ςειςμοφ, 
με τισ απαραίτθτεσ προςαρμογζσ λόγω τθσ φφςθσ του γεγονότοσ τθσ πυρκαγιάσ. 

6.2   Ενζργειεσ μετά τθν πυρκαγιά  

1.  Ερχομόσ τησ Πυροςβεςτικήσ Υπηρεςίασ με την πυρκαγιά να εξακολουθεί να μαίνε-
ται. Ο Διευκυντισ κα πρζπει: 

 Να ελζγξει ότι θ δίοδοσ του πυροςβεςτικοφ οχιματοσ προσ το χϊρο τθσ πυρκα-
γιάσ είναι ελεφκερθ από κάκε εμπόδιο (κλειςτι κφρα περίφραξθσ, αυτοκίνθτα 
προςωπικοφ, μακθτζσ, όργανα γυμναςτικισ κ.ά.). 

 Να ορίςει κάποιο άτομο από το προςωπικό του το οποίο: 

o κα αναμζνει το όχθμα ςτθν είςοδο του ςχολείου  

o κα οδθγιςει τον οδθγό ςτο χϊρο τθσ πυρκαγιάσ  

o κα ενθμερϊςει τον υπεφκυνο του πυροςβεςτικοφ οχιματοσ για: 

 τα υλικά που καίγονται  

 αν ελλείπουν πρόςωπα που ιταν ςτο χϊρο που ξζςπαςε θ φωτιά 
ι υπάρχει υπόνοια ότι μετζβθςαν εκ των υςτζρων εκεί  

 Φροντίηει ϊςτε να παρζχει ςτθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία οποιαδιποτε ςτοιχεία 
και πλθροφορίεσ χρειαςτοφν. 

 Φροντίηει ϊςτε οι μακθτζσ και το προςωπικό να μθν πλθςιάςουν ςτο χϊρο που 
θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία εκτελεί το ζργο τθσ.  
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2.  Ερχομόσ τησ Πυροςβεςτικήσ Υπηρεςίασ με την πυρκαγιά να ζχει καταςβηςτεί από το 
προςωπικό του ςχολείου. Ο Διευκυντισ κα πρζπει: 

 Να ελζγξει ότι θ δίοδοσ του πυροςβεςτικοφ οχιματοσ προσ το χϊρο που ζγινε θ 
πυρκαγιά να είναι ελεφκερθ από κάκε εμπόδιο (κλειςτι κφρα περίφραξθσ, αυ-
τοκίνθτα προςωπικοφ, μακθτζσ, όργανα γυμναςτικισ κ.ά.)  

 Να ορίςει κάποιο άτομο από το προςωπικό που να αναμζνει το όχθμα ςτθν εί-
ςοδο του ςχολείου και να κακοδθγιςει τον οδθγό προσ το χϊρο που ξζςπαςε θ 
πυρκαγιά  

 Να υποδείξει ςτον υπεφκυνό τθσ το χϊρο που ξζςπαςε θ πυρκαγιά και να τον 
ενθμερϊςει για τισ ενζργειεσ που ζγιναν  

 Να παρζχει ςε αυτόν τισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται για να εξακριβωκοφν τα 
αίτια τθσ πυρκαγιάσ  

  Επιςτροφή ςτο κτίριο  

Επιςτροφι ςτο κτίριο γίνεται εφόςον θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ελζγξει το χϊρο που 
ξζςπαςε θ πυρκαγιά και αποφανκεί ότι δεν υπάρχει πλζον κίνδυνοσ από τθ ςυνζχιςθ 
των κανονικϊν εργαςιϊν του ςχολείου.  

6.3   Μετά από κάκε πυρκαγιά:  

Ο Διευκυντισ του ςχολείου κα πρζπει να ενθμερϊςει τθν προϊςτάμενθ υπθρεςία  και 
να ετοιμάςει ζκκεςθ για το ςχετικό ςυμβάν. Κα πρζπει επίςθσ να λάβει τα αναγκαία 
μζτρα, ϊςτε να εξαλειφκεί ι να ελαχιςτοποιθκεί ο κίνδυνοσ επανάλθψθσ παρόμοιου 
περιςτατικοφ.  

 

7 Ο ρώξνο ζπγθέληξσζεο 
 

Ωσ Χϊροσ Συγκζντρωςθσ ζχει οριςτεί το κεντρικό τμιμα του αφλειου χϊρου του ςχο-
λείου, διότι ζτςι: 

 Εξαςφαλίηεται  θ ανεμπόδιςτθ προςζγγιςι του από τουσ μακθτζσ.  

 Βρίςκεται μακριά από μαντρότοιχουσ και το ίδιο το ςχ. κτίριο (>10μ) αλλά και 
γραμμζσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

 Οι μακθτζσ δεν κινδυνεφουν από πτϊςεισ ςτοιχείων (ςτφλοι, δζντρα, κάγκελα 
κ.λπ.). 

 Θ δυναμικότθτα του χϊρου είναι τουλάχιςτον 2m2 ανά άτομο. 

 Εξαςφαλίηεται θ επιτιρθςθ, παρακολοφκθςθ και προςφορά βοικειασ ςτουσ 
μακθτζσ. 
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Ο Χϊροσ Συγκζντρωςθσ γνωςτοποιείται ςτουσ γονείσ των μακθτϊν και γίνεται  υπεν-
κφμιςθ ότι πρζπει να παραλάβουν τα παιδιά τουσ, προςερχόμενοι πεηοί ςτο χϊρο του 
ςχολείου, φροντίηοντασ να ςτακμεφςουν τα οχιματά τουσ κατά το δυνατόν μακριά από 
αυτό, ϊςτε να μθ παρεμποδίςουν τθ διζλευςθ των οχθμάτων Αϋ Βοθκειϊν ι των πυρο-
ςβεςτικϊν οχθμάτων. 

 

8 Δλεκέξσζε Μαζεηώλ - Δθπαηδεπηηθώλ - Γνλέσλ  
Για τθν εμπζδωςθ των προαναφερομζνων πρζπει να υπάρξει ςχετικι ενθμζρωςθ των 
μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν για τισ ενδεδειγμζνεσ οδθγίεσ προςταςίασ ςτθν περί-
πτωςθ εκδιλωςθσ ςειςμοφ, ϊςτε να αποφευχκεί τυχόν πανικόσ και τραυματιςμοί.  

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 παραλά-
βουν τα παιδιά τουσ από τον προεπιλεγμζνο χϊρο καταφυγισ του ςχολείου.  

Στο Ραράρτθμα ενςωματϊνεται επιςτολι προσ τουσ γονείσ των μακθτϊν. Θ επιςτολι 
αυτι δίδεται ςε ζντυπθ μορφι κάκε χρόνο ςτουσ γονείσ των μακθτϊν τθσ Α’ τάξθσ και 
το περιεχόμενό τθσ επικαιροποιείται και αναρτάται ςτο ςχολικό ιςτολόγιο ςε ειδικι 
δθμοςίευςθ. 

 

9 Πιεκκύξεο 

 

Οη πιεκκχξεο απνηεινχλ ηε δεχηεξε πην ζπρλή θπζηθή θαηαζηξνθή, κεηά ηηο δαζηθέο 

ππξθαγηέο θαη  ζπκβαίλεη ιφγσ ξαγδαίσλ βξνρνπηψζεσλ θαη ηζρπξψλ θαηαηγίδσλ, απφ ην 

αλέβαζκα ηεο ζηάζκεο ησλ πνηακψλ ή απφ ην ιηψζηκν ρηνληνχ. πκβαίλεη επίζεο απφ 

ππνρψξεζε θξαγκάησλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη ζπλέπεηεο είλαη πνιχ κεγάιεο. 

Ζ πιεκκχξα απφ θπζηθά αίηηα είηε παξνπζηάδεη βξαδεία εμέιημε είηε αλήθεη ζηελ θαηε-

γνξία ηεο μαθληθήο πιεκκχξαο, πνπ είλαη θαη ην πην ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ζηελ Διιά-

δα. ηνλ Διιεληθφ ρψξν νη πιεκκχξεο νθείινληαη ζε θαηαξξαθηψδεηο βξνρέο, πνπ ζπλν-

δεχνπλ ηε δηέιεπζε πθέζεσλ. 

Οη μαθληθέο πιεκκχξεο εκθαλίδνληαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ιίγσλ σξψλ ή ιηγφηεξν 

θαη έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηαρεία χςσζε λεξνχ, ην νπνίν ζην πέξαζκα ηνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζε θαηαζθεπέο, φπσο θηίξηα, γέθπξεο θιπ, λα παξαζχ-

ξεη απηνθίλεηα, λα μεξηδψζεη δέληξα. Σα πεξηζζφηεξα ζχκαηα εμαηηίαο πιεκκπξψλ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο μαθληθέο πιεκκχξεο. 

Έλα ζπαληφηεξα εκθαληδφκελν είδνο πιεκκχξαο ζηελ Διιάδα είλαη ε παξάθηηα πιεκκχ-

ξα, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ιφγσ ηνπ θπκαηηζκνχ ηεο ζάιαζζαο. Ο 

θπκαηηζκφο πξνθαιείηαη ζπλήζσο απφ ηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο πνπ πλένπλ ζηελ πεξηνρή. 

 

9.1 Οδθγίεσ Προςταςίασ για τισ πλθμμφρεσ. 
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 Πξνεηνηκαζία: 

ε πεξίπησζε πνπ ελεκεξσζείηε γηα ηελ εθδήισζε έληνλεο βξνρφπησζεο ζηελ πεξηνρή 

ζαο 

-Βεβαησζείηε φηη ηα θξεάηηα έμσ απφ ην ρνιείν δελ είλαη θξαγκέλα θαη νη πδξνξξνέο 

ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά. 

-Πεξηνξίζηε ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο θαη απνθχγεηε ηελ εξγαζία θαη ηελ παξακνλή ζε ππφ-

γεηνπο ρψξνπο 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πιεκκχξαο: 

Αλ είζηε κέζα ζην θηίξην 

-Δγθαηαιείςηε ππφγεηνπο ρψξνπο θαη κεηαθηλεζείηε ζε αζθαιέο πςειφ ζεκείν.  

Αλ βξίζθεζηε ζε αλνηθηφ ρψξν 

-Μείλεηε καθξηά απφ ειεθηξνθφξα θαιψδηα. 

Μελ πιεζηάδεηε ζε πεξηνρέο φπνπ έρνπλ ζεκεησζεί θαηνιηζζήζεηο. 

  

 Μεηά ηελ πιεκκχξα: 

Αλ βξίζθεζηε ζε αλνηθηφ ρψξν 

-  Μείλεηε καθξηά απφ πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεκκπξίζεη ή είλαη επηθίλδπλεο λα μαλα-

πιεκκπξίζνπλ ηηο επφκελεο ψξεο. 

 -  Ζ πιεκκχξα ελδέρεηαη λα έρεη κεηαβάιεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλψξηκσλ πεξηνρψλ θαη 

ηα λεξά λα έρνπλ παξαζχξεη κέξε ηνπ δξφκνπ, ησλ πεδνδξνκίσλ θιπ. 

 -  Δγθπκνλνχλ θίλδπλνη απφ ζπαζκέλα νδνζηξψκαηα, πεξηνρέο κε επηθίλδπλε θιίζε, ια-

ζπνξνέο θιπ. 

 -  Σα λεξά ελδέρεηαη λα είλαη κνιπζκέλα αλ έρνπλ παξαζχξεη καδί ηνπο απνξξίκκαηα, 

αληηθείκελα θαη λεθξά δψα. 

-Πξνζέμηε λα κελ εκπνδίδεηε ηα ζπλεξγεία δηάζσζεο. 

-Μελ πιεζηάδεηε ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί θαηνιηζζήζεηο θαη πηψζεηο βξάρσλ. 

-Απνθχγεηε ηα ιηκλάδνληα λεξά. Δλδέρεηαη λα απνηειέζνπλ θαινχο αγσγνχο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο θαζψο θξχβνπλ ππφγεηα θαιψδηα ή δηαξξνέο απφ εγθαηαζηάζεηο. 

-Αθνινπζείζηε πηζηά ηηο νδεγίεο ησλ αξκφδησλ Αξρψλ. 

-Θπκεζείηε φηη νη θίλδπλνη απφ ηελ πιεκκχξα δελ ππνρσξνχλ ακέζσο κεηά ηελ απφζπξ-

ζε ησλ πδάησλ. 

-Βεβαησζείηε απφ ηηο Αξρέο φηη ε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα ή ν ρψξνο 

εξγαζίαο ζαο είλαη πιένλ αζθαιήο θαη θαηφπηλ επηζηξέςηε ζε απηήλ εηδηθά αλ έρεη πξνε-

γεζεί εθθέλσζε. 

-Κιείζηε ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, αθφκα θαη αλ ζηελ πεξηνρή ζαο έρεη 

δηαθνπεί ην ειεθηξηθφ ξεχκα. 

-Κιείζηε ηελ παξνρή λεξνχ, γηα ην ελδερφκελν βιάβεο ζην δίθηπν χδξεπζεο. 
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10 Έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα 
10.1  Θυελλϊδεισ άνεμοι 

Άλεκνο είλαη ε θπζηθή θίλεζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα πνπ ξέεη γεληθά παξάιιεια πξνο 

ην έδαθνο. Αηηία ηνπ αλέκνπ είλαη ε νξηδφληηα δηαθνξά ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο. Όζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά πίεζεο κεηαμχ δχν δεδνκέλσλ ζεκείσλ ηφζν κεγαιχηεξε 

είλαη θαη ε έληαζε ηνπ αλέκνπ. 

 Πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζπειισδψλ αλέκσλ 

-Αζθαιίζηε αληηθείκελα ηα νπνία αλ παξαζπξζνχλ απφ ηνλ άλεκν ελδέρεηαη λα πξνθα-

ιέζνπλ θαηαζηξνθέο ή ηξαπκαηηζκνχο 

-ηεξεψζηε ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο πνπ ηπρφλ έρεηε αλαξηήζεη. 

-Αζθαιίζηε ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 

-Απνθχγεηε ηε δηέιεπζε θάησ απφ κεγάια δέληξα, θάησ απφ αλαξηεκέλεο πηλαθίδεο θαη 

γεληθά απφ πεξηνρέο, φπνπ ειαθξά αληηθείκελα (π.ρ. γιάζηξεο, ζπαζκέλα ηδάκηα θιπ.) 

κπνξεί λα απνθνιιεζνχλ θαη λα πέζνπλ ζην έδαθνο (π.ρ. θάησ απφ κπαιθφληα). 

 

10.2 Καταιγίδεσ 

Οη θαηαηγίδεο είλαη απφ ηα πην βίαηα αηκνζθαηξηθά θαηλφκελα θαη ζπλνδεχνληαη απφ ξα-

γδαίεο βξνρέο, ηζρπξνχο αλέκνπο κε κεηαβιεηή έληαζε θαη δηεχζπλζε, νη νπνίνη κπνξεί 

λα θηάζνπλ ηα 50 κε 80km/h ή αθφκα θαη ηα 100km/h, απφ ηζρπξέο ειεθηξηθέο εθθελψ-

ζεηο, δειαδή θεξαπλνχο θαη πνιιέο θνξέο απφ ραιάδη. 

Πψο λα εθηηκήζεηε ηελ απφζηαζε απφ κηα θαηαηγίδα 

Μεηξήζηε ην ρξφλν πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο αζηξαπήο θαη ηεο βξνληήο ζε δεπηεξφιε-

πηα. Γηαηξέζηε ην ρξφλν πνπ κεηξήζαηε κε ην 3 ψζηε λα ππνινγίζεηε ηελ απφζηαζε ηεο 

θαηαηγίδαο ζε ρηιηφκεηξα. 

Λάβεηε γξήγνξα ηα απαξαίηεηα κέηξα, πξηλ ε θαηαηγίδα ζαο πιεζηάζεη. Ζ απφζηαζε εί-

λαη ελδεηθηηθή θαζψο ε θαηαηγίδα κπνξεί λα εκθαληζηεί πνιχ γξήγνξα πάλσ απφ ηελ πε-

ξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεζηε. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαηγίδαο: 

Αλ βξίζθεζηε ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα 

-Αζθαιίζηε αληηθείκελα, πνπ κπνξεί λα παξαζπξζνχλ απφ ηνλ άλεκν ή ηε ξαγδαία βξν-

ρφπησζε θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ή ηξαπκαηηζκνχο. 

-Αζθαιίζηε ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα. 

-Μελ θξαηάηε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ή ην ηειέθσλν δηφηη ν θεξαπλφο κπνξεί λα πεξάζεη 

κέζα απφ ηα θαιψδηα. Απνζπλδέζηε ηηο ζπζθεπέο ηειεφξαζεο απφ ηελ θεξαία θαη ηελ 

παξνρή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

-Απνθχγεηε λα αγγίμεηε ηηο ζσιελψζεηο ησλ πδξαπιηθψλ (ηνπαιέηεο ,  βξχζεο ) θαζψο 

ζπληζηνχλ θαινχο αγσγνχο ηνπ ειεθηξηζκνχ. 

Αλ βξίζθεζηε ζε εμσηεξηθφ ρψξν 

-Καηαθχγεηε ζην ζρνιηθφ θηίξην ή δηαθνξεηηθά θαζίζηε ακέζσο ζην έδαθνο ρσξίο λα -

μαπιψζεηε. 

-Μελ θαηαθχγεηε πνηέ θάησ απφ έλα ςειφ δέληξν ζε αλνηρηφ ρψξν. 

-Απνθχγεηε ηα ρακειά εδάθε γηα ηνλ θίλδπλν πιεκκχξαο. 
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-Μελ πιεζηάδεηε κεηαιιηθά αληηθείκελα (π.ρ. απηνθίλεηα, πνδήιαηα, ζχλεξγα θαηαζθή-

λσζεο θιπ.) 

 

10.3 Χαλαηόπτωςθ 

Πξνθπιαρζείηε ακέζσο. Μελ εγθαηαιείςεηε ηνλ αζθαιή ρψξν, παξά κφλν φηαλ βεβαησ-

ζείηε φηη ε θαηαηγίδα πέξαζε.  

 

10.4 Χιονόπτωςθ / Δριμφ ψφχοσ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα ζεκεηψλνληαη ζηε ρψξα καο ρηνλνπηψζεηο πνπ δηαξθνχλ 

απφ κεξηθέο ψξεο κέρξη κεξηθέο εκέξεο θαη ζπρλά ζπλνδεχνληαη απφ ρακειέο ζεξκνθξα-

ζίεο θαη ηζρπξνχο αλέκνπο. 

Οη ρηνλνπηψζεηο κπνξεί λα είλαη ηνπηθέο ή λα επεξεάζνπλ κεγάιν κέξνο ηεο ρψξαο. π-

λήζσο, νη ηζρπξφηεξεο ρηνλνπηψζεηο ζεκεηψλνληαη ζηηο βφξεηεο θαη νξεηλέο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο, φπνπ ην ρηφλη παξακέλεη γηα φιε ζρεδφλ ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

 

 Πξνεηνηκαζία: 

-Φξνληίζηε γηα εμνπιηζκφ θαζαξηζκνχ ηνπ ρηνληνχ (π.ρ. θηπάξηα). 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρηνλφπησζεο: 

Αλ βξίζθεζηε ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα 

-Γηαηεξείζηε ην δεζηφ θαη παξακείλεηε ζε απηφ φζν κπνξείηε. 

-Μελ αθήλεηε ηα παηδηά λα βγνπλ έμσ αζπλφδεπηα. 

-Φνξέζηε θαηάιιεια ξνχρα θαη παπνχηζηα. 

Αλ βξίζθεζηε ζε εμσηεξηθφ ρψξν 

-Πεγαίλεηε ζε αζθαιέο κέξνο ρσξίο λα εθηεζείηε ζηε ρηνλνζχειια. 

-Νηπζείηε κε πνιιά ζηξψκαηα απφ ειαθξηά θαη δεζηά ξνχρα αληί γηα έλα βαξχ ξνχρν θαη 

θνξέζηε δεζηέο αδηάβξνρεο κπφηεο. Πξνηηκήζηε έλα αδηάβξνρν εμσηεξηθφ ξνχρν. 

-Πξνζέμηε ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο ζε πεξηνρέο φπνπ πξνβιέπνληαη ρηνλνπηψζεηο. 

 

10.5 Παγετόσ 

ε πεξηνρέο φπνπ έρεη δεκηνπξγεζεί παγεηφο απαηηείηαη πξνζνρή φηαλ καζεηέο βξίζθν-

ληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ απφ νιηζζεξφηεηα.  

 

10.6 Καφςωνασ 

Ζκέξεο κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο είλαη εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο νη ζεξκνθξαζίεο αλεβαί-

λνπλ ζε πςειά επίπεδα ηηο κεζεκβξηλέο θαη πξψηεο απνγεπκαηηλέο ψξεο.Καχζσλαο, γηα 

ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο, ζεσξείηαη κηα πεξίνδνο ηνπιάρηζηνλ 3 εκεξψλ, 

φπνπ νη ζεξκνθξαζίεο ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο μεπεξλνχλ ηνπο 37°C 

θαη ε κέζε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία είλαη ηνπιάρηζηνλ 31°C, δειαδή ε ζεξκνθξαζία δε 

κεηψλεηαη αξθεηά θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο (δελ πέθηεη θάησ απφ ηνπο 25-26°C). 

-Απνθχγεηε ηελ έθζεζε θαη παξακνλή ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη παξακείλεηε ζε ζθηε-

ξά θαη δξνζεξά κέξε καθξηά απφ ρψξνπο φπνπ επηθξαηεί ζπλσζηηζκφο. 

-Απνθχγεηε ην βάδηζκα γηα πνιχ ψξα ή ην ηξέμηκν θάησ απφ ηνλ ήιην. 
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-Πξνηηκήζηε ηα ειαθξά, άλεηα θαη αλνηρηφρξσκα ξνχρα απφ θπζηθφ πιηθφ γηα λα δηεπ-

θνιχλεηαη ν αεξηζκφο ηνπ ζψκαηνο θαη ε εμάηκηζε ηνπ ηδξψηα.  

-Φξνληίζηε ε δηαηξνθή ζαο λα απνηειείηαη απφ ειαθξά θαη κηθξά γεχκαηα, κε έκθαζε 

ζηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά. Πεξηνξίζηε ηα ιηπαξά. 

-Πίλεηε άθζνλα πγξά (λεξφ θαη ρπκνχο θξνχησλ).  

 

 

10.7  Κατολιςκιςεισ / Κακιηιςεισ 

Σν θαηλφκελν ηεο θαηνιίζζεζεο αλαθέξεηαη ζηε δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο κηαο κάδαο 

εδάθνπο ή βξάρνπ. Οη θαηνιηζζήζεηο απνηεινχλ κέξνο ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ εμέιη-

μεο ηνπ γήηλνπ αλάγιπθνπ, σζηφζν κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ θαη απφ εμσηεξηθέο παξεκ-

βάζεηο κε ηελ έκκεζε ή άκεζε ζπκβνιή ηνπ αλζξψπνπ.  

 

 Δλέξγεηεο πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο θαηνιίζζεζεο 

Οη θαηνιηζζήζεηο ζπκβαίλνπλ ζπλήζσο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ ζπκβεί θαη ζην παξειζφλ. 

Εεηήζηε πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηνιηζζήζεηο ζηελ πεξηνρή ζαο, θαη ελδερνκέλσο δεηήζηε 

κηα ιεπηνκεξή πξαγκαηνγλσκνζχλε ηεο πεξηνρήο ηνπ  ρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 

  

Ση λα θάλεηε αλ ππνςηάδεζηε φηη ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο θαηνιηζζήζεσλ. 

-Δπηθνηλσλήζηε κε ηηο ηνπηθέο Αξρέο, Ππξνζβεζηηθή, Αζηπλνκία ή Γηεχζπλζε Σερληθψλ 

Έξγσλ. Οη ηνπηθνί θνξείο είλαη νη πιένλ θαηάιιεινη λα εθηηκήζνπλ έλαλ ελδερφκελν 

θίλδπλν. 

-Αλ βξίζθεζηε ζε πεξηνρέο επηθίλδπλεο γηα θαηνιηζζήζεηο θαη ιαζπνξνέο, ελεκεξσζείηε 

γηα ηηο πηζαλέο νδνχο δηαθπγήο.  

-Δλεκεξσζείηε απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ην δηαδίθηπν γηα πξνεηδνπνηήζεηο 

ζρεηηθέο κε θαηλφκελα έληνλσλ ή παξαηεηακέλσλ βξνρνπηψζεσλ. Μεηά απφ πεξηφδνπο 

παξαηεηακέλσλ βξνρνπηψζεσλ απμάλεηαη ν θίλδπλνο εθδήισζεο θαηνιηζζήζεσλ. 

 

 Δλέξγεηεο θαηά ηελ δηάξθεηα εθδήισζεο θαηνιηζζήζεσλ 

-Απνκαθξπλζείηε ην ηαρχηεξν δπλαηφ απφ ηελ πεξηνρή εθδήισζεο ηεο θαηνιίζζεζεο. 

-Αλ παξακείλεηε ζην ρνιηθφ ζπγθξφηεκα, κεηαθηλεζείηε ζε ςειφηεξνπο νξφθνπο. 

-Δάλ είλαη αδχλαην λα απνκαθξπλζείηε θαζίζηε ζην πάησκα ζε εκβξπαθή ζηάζε θαη 

πξνζηαηέςηε ην θεθάιη ζαο. 

-Να είζηε έηνηκνη λα κεηαθηλεζείηε γξήγνξα. Γψζηε πξνηεξαηφηεηα ζηελ αζθάιεηα ηνπ 

εαπηνχ ζαο θαη φρη ησλ ππαξρφλησλ ζαο. 

  

 Δλέξγεηεο κεηά ηελ εθδήισζε θαηνιηζζήζεσλ 

-Μείλεηε καθξηά απφ ηελ πεξηνρή ηεο θαηνιίζζεζεο. Μπνξεί λα ππάξρεη θίλδπλνο εθδή-

ισζεο λέαο θαηνιίζζεζεο. 

-Παξαθνινπζείηε ηνπο ηνπηθνχο ξαδηνθσληθνχο ή ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο γηα ηηο ηειεπ-

ηαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ εθδήισζε ηεο θαηνιίζζεζεο. 
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-Διέγμηε γηα ηξαπκαηίεο θαη παγηδεπκέλα άηνκα πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ εθδήισζεο ηεο 

θαηνιίζζεζεο, ρσξίο λα εηζέιζεηε ζε απηφλ. Καηεπζχλεηαη ηα ζσζηηθά ζπλεξγεία ζηηο 

ζέζεηο ησλ παγηδεπκέλσλ. 

-Διέγμηε γηα βιάβεο ζε δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο. 

-Διέγμηε γηα δεκηέο ηα θξίζηκα ζεκεία γηα ηελ ζηαηηθφηεηα ηνπ ρνιηθνχ ζπγθξνηήκα-

ηνο. 

 

 

 

10.8 Γενικζσ Οδθγίεσ 

 

Φξνληίζηε λα ελεκεξψλεζηε δηαξθψο απφ ην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε γηα ηελ εμέ-

ιημε ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Οη επίζεκεο πεγέο ελεκέξσζεο είλαη ε Δζληθή Μεηεσ-

ξνινγηθή Τπεξεζία (Δ.Μ.Τ.) θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

ε πεξίπησζε αλάγθεο θαιέζηε ελαιιαθηηθά: Αζηπλνκία 100, Ππξνζβεζηηθφ ψκα 199, 

ΔΚΑΒ 166, ηνλ (δσξεάλ) Δπξσπατθφ Αξηζκφ Έθηαθηεο Αλάγθεο 112. 

Μφιηο πεξάζεη ε θαθνθαηξία 

Παξαθνινπζείηε ζπλερψο απφ ην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε ηηο επίζεκεο πξνεηδν-

πνηήζεηο ή ζπκβνπιέο. 

 

 

11 Σερλνινγηθά αηπρήκαηα 
 

Οη δηάθνξεο αλέζεηο θαη επθνιίεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη απηνλφεηεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ, νθείινληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη είλαη ην απνηέιε-

ζκα ησλ ζρεηηθψλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζπλεπάγνληαη 

ηαπηφρξνλα θαη ηελ δεκηνπξγία αληηζηνίρσλ λέσλ θηλδχλσλ γηα ηνλ πιεζπζκφ θαη ην πε-

ξηβάιινλ. ε εζληθφ επίπεδν, αιιά θαη δηεζλψο, έρνπλ ζεζπηζηεί θαη ζπλερψο αλαπξν-

ζαξκφδνληαη θαλνληζκνί θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ ζηνρεχνπλ θαη' αξρήλ ζηελ 

πξφιεςε, δειαδή ζηελ απνθπγή ησλ ζπκβάλησλ (αηπρεκάησλ), αιιά θαη ζηελ κείσζε 

ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηνλ πιεζπζκφ αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ. Οη ηερληθέο πξνδηαγξα-

θέο θαη νη θαλνληζκνί, θαζψο θαη ηα βειηησκέλα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, έρνπλ ζαλ απν-

ηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκβάλησλ, αιιά δελ εμαζθαιίδνπλ φηη δελ ζα 

ζπκβνχλ αηπρήκαηα. 

Οη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο νθείινληαη ζπλήζσο ζε ηερλνινγηθνχο θηλδχλνπο, νη νπνί-

νη δελ αληηκεησπίδνληαη θαη΄ αξρήλ κε ηνλ πξέπνληα ηξφπν ή ζε ηερλνινγηθά ζπκβάληα 

(αηπρήκαηα) ηα νπνία πξνθαινχληαη απφ αλζξψπηλα ιάζε, αζηνρίεο εμνπιηζκνχ, νξγα-

λσηηθέο ή δηνηθεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο, θιπ. θαη μεθεχγνπλ απφ ηνλ έιεγρν. Μπνξνχλ φ-

κσο λα είλαη θαη ην απνηέιεζκα είηε άιισλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (ζεηζκψλ, θεξαπλψλ, 

ηζρπξψλ βξνρνπηψζεσλ θιπ) είηε ζθφπηκσλ αλζξψπηλσλ ελεξγεηψλ. 

 

11.1 Οδθγίεσ αντιμετϊπιςθσ τεχνολογικϊν ατυχθμάτων 

Αλ ην ρνιείν ή ην ρνιηθφ ζπγθξφηεκα βξίζθεηαη ζε πεξηνρή ζηελ νπνία ππάξρνπλ ηε-

ρλνινγηθνί θίλδπλνη νη επηινγέο είλαη δχν: είηε λα παξακείλεηε/λα θαηαθχγεηε ζε θιεηζηφ 
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ρψξν είηε λα εθθελψζεηε ην ρψξν. Οη αξκφδηεο Αξρέο ζα απνθαζίζνπλ ηελ θαιχηεξε 

ιχζε. 

Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθφ: 

-Να αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 

-Να κειεηήζεηε, λα εμνηθεησζείηε θαη λα εθαξκφζεηε ηηο παξαθάησ γεληθέο νδεγίεο κέ-

ρξη λα ζαο δνζνχλ νη εηδηθέο νδεγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο αηπρήκαηνο. 

  

 Πξνεηνηκαζία: 

 πγθεληξψζηε ζηνλ ίδην ρψξν ή θξνληίζηε λα είλαη εχθνιν λα ζπγθεληξσζνχλ ζε ιίγν 

ρξφλν: 

  -  Κνιιεηηθή κνλσηηθή ηαηλία (ραξηνηαηλία). 

  -  Φαιίδηα. 

  -  Πιαζηηθά θχιια (θνκκέλα ζηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο) θαη πιαζηηθέο ζαθνχιεο 

ζθνππηδηψλ. 

  -  Πεηζέηεο θαη παλάθηα. 

  -  Ραδηφθσλν κε κπαηαξίεο (νη κπαηαξίεο λα κελ είλαη κέζα ζην ξαδηφθσλν αιιά λα 

βξίζθνληαη δίπια, αιιηψο ειέγρεηέ ηηο ζπρλά). 

  -  Φαθφο κε κπαηαξίεο (νη κπαηαξίεο λα κελ είλαη κέζα ζην θαθφ αιιά λα βξίζθνληαη 

δίπια, αιιηψο ειέγρεηέ ηηο ζπρλά). 

  -  Δπηπιένλ θαηλνχξγηεο κπαηαξίεο. 

  -  Δκθηαισκέλν λεξφ ζε κηθξέο πνζφηεηεο. 

  -  πζθεπαζκέλε ηξνθή ζε κηθξέο πνζφηεηεο. 

  -  απνχλη. 

  -  Βαιηηζάθη πξψησλ βνεζεηψλ. 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αηπρήκαηνο 

- Παξακείλεηε ή θαηαθχγεηε ζε θιεηζηφ ρψξν 

θνπφο είλαη λα δηαθπιάμεηε ηελ πγεία ζαο απφ επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ κπνξεί 

λα εηζέιζνπλ ζην ρνιείν, απφ πηζαλέο εθξήμεηο (πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ζξαχζκα-

ηα) θαη απφ ηε ζεξκηθή αθηηλνβνιία. 

-Αζθαιίζηε εξκεηηθά κε ραξηνηαηλία θαη πιαζηηθά θχιια φια ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο 

θαη ηηο εηζφδνπο απαγσγψλ θαη ζπζηεκάησλ εμαεξηζκνχ, ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα. 

-Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε θηάιεο πγξαεξίνπ. 

-Μελ πιεζηάδεηε ζε παξάζπξα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

-Μελ ρξεζηκνπνηείηε άζθνπα ην ηειέθσλν (θηλεηφ ή ζηαζεξφ). 

-Αλ παξ’ φιεο ηηο ελέξγεηέο ζαο, ηα επηθίλδπλα αέξηα εηζέιζνπλ ζην θηίξην, δηπιψζηε αξ-

θεηέο θνξέο κία πεηζέηα ή έλα παλί, θαιχςηε ην ζηφκα θαη ηε κχηε ζαο θαη πάξηε εια-

θξέο αλαπλνέο. 

 

Αλ δεηεζεί απφ ηηο Αξρέο λα εθθελψζεηε ηελ πεξηνρή 

-Γηαηεξείζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο. 

-Αθνινπζείζηε ηηο νδνχο δηαθπγήο πνπ ζα ζαο ππνδεηρζνχλ. 

-Έρεηε ην ξαδηφθσλν αλνηθηφ ψζηε λα παξαθνινπζείηε ηηο αλαθνηλψζεηο θαη λα εθαξκφ-

δεηε ηηο νδεγίεο ησλ Αξρψλ. 
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Αλ βξίζθεζηε έμσ απφ ην θηίξην θαη θνληά ζην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο: 

- Γηαηεξείζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο θαη πξνζπαζήζηε λα πξνθπιάμεηε θαηαξρήλ ηνλ εαπηφ 

ζαο. 

- Πξνζθέξεηε βνήζεηα ζε φπνηνπο ηε ρξεηάδνληαη κφλν εάλ γλσξίδεηε πψο πξέπεη λα ε-

λεξγήζεηε. 

- Απνκαθξπλζείηε απφ ην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 

- Μελ πεξπαηάηε θαη κελ αγγίδεηε άζθνπα εθεί πνπ βξίζθεηαη ε νπζία πνπ έρεη δηαξξεχ-

ζεη. 

- Μελ θαπλίδεηε. 

- Καιχςηε ην ζψκα ζαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. 

-«Φηιηξάξεηε» ηνλ αέξα πνπ αλαπλέεηε απφ επηθίλδπλα αέξηα, ζθφλε ή ζηαγνλίδηα θαιχ-

πηνληαο κε κία δηπισκέλε πεηζέηα ή παλί ην ζηφκα θαη ηε κχηε ζαο θαη παίξλεηε εια-

θξέο αλαπλνέο. 

Αλ εθηεζείηε ζε ρεκηθή νπζία: 

- Καιέζηε ακέζσο ηαηξηθή βνήζεηα 

- Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ: 210 7793777 

 - ΔΚΑΒ: 166 

 Γεληθέο νδεγίεο πνπ λα θαιχπηνπλ θάζε πεξίπησζε έθζεζεο ζε κία επηθίλδπλε νπζία 

(δειεηεξίαζε, ρεκηθφ έγθαπκα) δελ είλαη δπλαηφλ λα δνζνχλ. Αλ φκσο πξνβείηε ζε νξη-

ζκέλεο θαηάιιειεο ελέξγεηεο κεηψλεηε ηελ πηζαλφηεηα ηεο κφιπλζεο θαη ηηο επηπηψζεηο 

ηεο. 

Αλ κία επηθίλδπλε νπζία έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα ζαο ελεξγείζηε ΑΜΔΧ. Οπνηα-

δήπνηε θαζπζηέξεζε απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ζνβαξήο βιάβεο. Δθηφο θη αλ ελεκεξσζεί-

ηε φηη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε λεξφ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρεκηθή νπζία, θάληε ηα 

εμήο: 

 

  -  Ξεπιχλεηε ηα ρέξηα ζαο γξήγνξα.  

  -  Αλ θνξάηε θαθνχο επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο. 

  -  Ξεπιχλεηε θάζε κάηη μερσξηζηά ρσξίο ηδηαίηεξε πίεζε κε θαζαξφ ριηαξφ λεξφ θαη κε 

θαηεχζπλζε απφ ηελ κχηε πξνο ηα εμσ γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά. πλερίζηε ηε δηαδηθα-

ζία έσο φηνπ λα κελ αηζζάλεζηε ελφριεζε. 

  -  Εεηείζηε ηαηξηθή βνήζεηα. 

Αλ βάζηκα λνκίδεηε φηη έρεηε εθηεζεί ζε επηθίλδπλε νπζία: 

  -  Βγάιηε ακέζσο φπνηα ξνχρα ζεσξείηε φηη έρνπλ κνιπλζεί. 

  -  Γδπζείηε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα ξνχρα λα κελ έξζνπλ ζε επαθή κε ην πξφζσπφ ζαο. 

Γηαθνξεηηθά ζθίζηε ή θφςηε ηα κε ςαιίδη. 

  -  Βάιηε ηα ζε πιαζηηθέο ζαθνχιεο ή ζε δνρείν θαη θιείζηε ην θαιά. 

  -  Πιπζείηε πξνζεθηηθά κε λεξφ. 

  -  Πεξηκέλεηε ηαηξηθή βνήζεηα.  
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12 ΥΒΡΠ (Υεκηθά, Βηνινγηθά, Ραδηελεξγά, Ππξεληθά) ζπκβάληα 
 

Ζ πξνζπάζεηα πξφθιεζεο επηδεκηψλ, ε πξνζζήθε κνιπζκαηηθψλ, ξππνγφλσλ παξαγφ-

λησλ ζην ζχζηεκα χδξεπζεο θαη ε ρξήζε επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ κε ηειηθφ ζθνπφ 

ηελ επηθξάηεζε θαηά ηνπ αληηπάινπ ζε πνιεκηθέο ζπξξάμεηο είλαη θαηαγεγξακκέλε απφ 

αξραηνηάησλ ρξφλσλ. Σνλ πεξαζκέλν αηψλα ε κεγάιε αλάπηπμε ησλ ρεκηθψλ, βηνινγη-

θψλ θαη ππξεληθψλ φπισλ νδήγεζε ζηελ πεξηζηαζηαθή ρξήζε ηνπο θαηά ηνλ πξψην θαη 

δεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν θαη άιιεο πεξηθεξεηαθέο ζπξξάμεηο. Καηαγξάθεθαλ επίζεο 

αηπρήκαηα ζε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ΥΒΡΠ φπισλ. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαηα-

γξάθεθαλ πεξηζηαηηθά ρξήζεο ή πξνεηνηκαζίεο γηα πξαγκαηνπνίεζε επηζέζεσλ κε ΥΒΡ 

παξάγνληεο απφ ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο θαη εθηφο πιαηζίνπ πνιεκηθψλ ζπξξάμεσλ. 

Μεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001 ζηηο ΖΠΑ θαη ηα πεξηζηα-

ηηθά κε ηελ απνζηνιή επηζηνιψλ κε ζθφλε άλζξαθα, ην ζέκα ηεο ρξήζεο ΥΒΡΠ παξαγφ-

λησλ θαηά ηνπ πιεζπζκνχ βξέζεθε ζην επίθεληξν ηεο δεκνζηφηεηαο.  

ηε ρψξα καο θαη ζηελ Δ.Δ. ε πιεπξά ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ΥΒΡΠ πεξηζηαηη-

θψλ έρεη εληαρζεί ζην αληηθείκελν ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο καδί κε ηηο θπζηθέο θαη ηηο 

ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο (Νφκνο 3013/2002). Έλα ζπκβάλ θαηά ην νπνίν έλαο Υεκηθφο 

παξάγσλ ή κία βηνκεραληθή ρεκηθή νπζία ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ηξνκνθξαηηθφ φπιν νλν-

κάδεηαη Υεκηθφ Πεξηζηαηηθφ. Αληίζηνηρα νλνκάδεηαη Βηνινγηθφ/Ραδηνινγηθφ πεξηζηαηη-

θφ ην ζπκβάλ θαηά ην νπνίν έλαο βηνινγηθφο/ξαδηνινγηθφο παξάγσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 

ηξνκνθξαηηθφ φπιν. 

 Πξνεηνηκαζία: 

 Ζ αληηκεηψπηζε ελφο ΥΒΡΠ πεξηζηαηηθνχ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο (είδνο, 

πνζφηεηα θαη θαζαξφηεηα ΥΒΡΠ παξάγνληα, κέζνδνο δηαζπνξάο, ρψξνο, κεηεσξνινγη-

θέο ζπλζήθεο, θιπ.). Δπνκέλσο δελ είλαη ε ίδηα γηα θάζε πεξίπησζε. 

Παξφια απηά νη βαζηθέο ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

-Μεηψζηε ην ρξφλν παξακνλήο ζην επηθίλδπλν πεξηβάιινλ θαη επνκέλσο ηεο έθζεζεο 

ζηνλ ΥΒΡΠ παξάγνληα. 

-Απνκαθξχλεηε ην ΥΒΡΠ παξάγνληα απφ ην ζψκα ζαο. 

-Απνκαθξπλζείηε απφ ην ρψξν ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη παξακείλεηε ζε αζθαιή ρψξν. 

-Δθαξκφζηε ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ θαη ζπλεξγαζηείηε κε ην πξνζσπηθφ ηνπο. 

-ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη γεληθέο νδεγίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεηε έσο φηνπ 

ζαο δνζνχλ εηδηθέο νδεγίεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. Δπηπιένλ, ζπκβνπιεπηείηε θαη ηηο 

νδεγίεο γηα ηα ηερλνινγηθά αηπρήκαηα. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αηπρήκαηνο: 

 Αλ βξεζείηε ζε ρψξν φπνπ είλαη αληηιεπηή ε απειεπζέξσζε ΥΒΡΠ παξάγνληα 

-Γηαηεξείζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο θαη κελ παληθνβάιιεζηε. 

-Αλ ην πεξηζηαηηθφ ζπκβεί ζε αλνηθηφ ρψξν απνκαθξπλζείηε απφ ηελ πεξηνρή πεδή ρσξίο 

λα αγγίμεηε ηίπνηε. Μελ απνκαθξπλζείηε πάξα πνιχ θαη κελ ρξεζηκνπνηήζεηε δεκφζηα ή 

ηδησηηθά κέζα κεηαθνξάο (ιεσθνξεία, ηξφιετ, ειεθηξηθφ, κεηξφ, ηαμί, απηνθίλεηα, κερα-

λάθηα). Κάηη ηέηνην ίζσο πξνθαιέζεη δηαζπνξά ηνπ επηθίλδπλνπ παξάγνληα ζηα κέζα κε-

ηαθνξάο θαη ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. Ζ εμάπισζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα δπζρεξάλεη θαη 

ηελ πξνζθνξά βνήζεηαο πξνο εζάο. 
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-Αλ ην πεξηζηαηηθφ ζπκβεί ζε θιεηζηφ ρψξν, θιείζηε ηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα εμαεξη-

ζκνχ θαη ην θεληξηθφ, βγείηε απφ ην θηίξην θαη πεξηκέλεηε ηηο Aξρέο. 

-Πξνθπιαρζείηε κπαίλνληαο ζην πιεζηέζηεξν θηίξην πνπ δελ έρεη ππνζηεί δεκηέο. ε πε-

ξίπησζε έθξεμεο ζε αλνηρηφ ρψξν αλ παξακείλεηε ή θαηαθχγεηε ζε θιεηζηφ ρψξν κεηψ-

λεηαη ε έθζεζή ζαο ζε ΥΒΡΠ παξάγνληεο. 

-Αθνχ βξεζείηε ζε «αζθαιή» ρψξν βγάιηε ηα ξνχρα ζαο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Πξν-

ζέμηε λα κελ εθζέζεηε πεξηζζφηεξν ζηνπο ΥΒΡΠ παξάγνληεο ηα επαίζζεηα ζεκεία θαη 

ηηο πεξηνρέο εηζφδνπ ηνπ νξγαληζκνχ ζαο (κάηηα, κχηε θαη ζηφκα). Πιπζείηε κε άθζνλν 

λεξφ κφλνη ζαο ή θαιχηεξα αλά δχν ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν θαιχηεξνο θαζαξηζκφο ζηα 

δχζθνια ζεκεία θαη κέξε ηνπ ζψκαηνο (πίζσ απφ ηα απηηά, κάηηα, καζράιεο θιπ.). Σν-

πνζεηείζηε ηα ξνχρα ζε πιαζηηθή ζαθνχια πνπ θιείλεη θαιά. 

-Αλ δελ είλαη εθηθηφ λα βγάιεηε φζα ξνχρα είλαη δπλαηφλ (θαη αλ ην επηηξέπνπλ νη θαηξη-

θέο ζπλζήθεο) πεξηκέλεηε ηηο δπλάκεηο πνπ ζα αλαιάβνπλ ην έξγν ηεο απνιχκαλ-

ζεο/απνξξχπαλζήο ζαο. Να είζηε πξνεηνηκαζκέλνη φηη ζα πξέπεη λα βγάιεηε ή λα ζαο 

βγάινπλ ηα ξνχρα (κεξηθά απφ απηά ζθίδνληαο ηα ή θφβνληάο ηα κε ςαιίδη). Θα ρξεηα-

ζηεί λα ζηέθεζηε ρσξίο ξνχρα κπξνζηά ζε άγλσζηνπο θαη γλσζηνχο αλζξψπνπο. Δίλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζηαζία ηεο πγείαο ζαο. 

-πλεξγαζηείηε κε ην πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ σο απνζηνιή ηελ αληηκεηψ-

πηζε ηνπ ζπκβάληνο γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα (ηε δηθή ζαο πγεία). Αθνινπ-

ζείζηε πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ ζαο δίλνπλ θαη κελ δηαθσλείηε. 

-Μελ παξαμελεπηείηε αλ δείηε ην πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηαθψλ δπλάκεσλ λα θνξά πξν-

ζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ πνπ εζείο βέβαηα δελ έρεηε. Ζ πξνζηαζία ηνπο είλαη απαξαίηεηε 

γηα λα επηηεπρζεί ε κεγαιχηεξε πξνζθνξά βνήζεηαο ζε εζάο. 

-Μελ μερλάηε λα αλαθέξεηε ζηηο Aξρέο νηηδήπνηε παξαηεξείηε. 

  

Αλ εθηεζείηε ζε θάπνην ΥΒ παξάγνληα ρσξίο λα ην γλσξίδεηε 

-Ίζσο εκθαλίζεηε ζπκπηψκαηα πνπ κνηάδνπλ κε ίσζε ή θξπνιφγεκα δει. ππξεηφ, βήρα, 

θνηιηαθνχο ή κπτθνχο πφλνπο θιπ. (π.ρ. βηνινγηθφ παξάγνληα) ή ζπκπηψκαηα έθζεζεο ζε 

ηνμηθή ρεκηθή νπζία (π.ρ. «κνπζηάξδα», θπηνθάξκαθν). 

-Παξαθνινπζείζηε πξνζεθηηθά ηελ ελεκέξσζε (αλ έρεη γίλεη) απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο 

θαη δείηε αλ ηθαλνπνηνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλαθνηλψζεηο. Γηα-

θνξεηηθά ελεκεξψζηε ηηο Αξρέο. 

-Δπηθνηλσλήζηε ηειεθσληθά κε ηνλ ηαηξφ ζαο ή κε ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη κελ παξνπ-

ζηάδεζηε ζε ρψξν παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο (λνζνθνκείν, ηαηξείν) ρσξίο πξνεγνπκέ-

λσο λα έρεηε ελεκεξψζεη. 
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13 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 
13.1  Διαδικαςία Εκκζνωςθσ τθσ Σχολικισ Μονάδασ 

 

 
 
ΛΣΟΓΕΛΟ 

 
Ιςόγειο: Εκκενϊνεται με τθν ακόλουκθ ςειρά: 

Έξοδοσ από θφρα 1 Έξοδοσ από θφρα 2 

Αίκουςα 1 (ολοιμερο) Αίκουςα Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν 

Κυλικείο Αίκουςα 14 (Τμιμα Ζνταξθσ) 

Τουαλζτεσ και παραμζ-
νοντεσ μακθτζσ ςτο χϊρο 
του ιςογείου 

Γραφεία Δαςκάλων & Διευκυντι 

 
  

13.1.1 θαξίθεκα θηηξηαθώλ ρώξσλ 2
νπ

 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αιηβεξίνπ κε επηζήκαλζε 
νδώλ δηαθπγήο 
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1οσ ΟΟΦΟΣ 
 

 
1

οσ
 όροφοσ: Εκκενϊνεται με τθν ακόλουκθ ςειρά: 

Αίκουςεσ: 5, 8, 7, 6 Αίκουςεσ: 2Α, 2Β, 3, 4 

 
2οσ ΟΟΦΟΣ 
 

 
2

οσ
 όροφοσ: Εκκενϊνεται με τθν ακόλουκθ ςειρά: 

Αίκουςεσ 9, 12, 11, 10 
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13.1.2 Κάηνςε αύιεηνπ ρώξνπ θαη ρώξσλ ζπγθέληξσζεο 
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14 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Β 
 

14.1 Πίνακασ Μζτρων Αντιςειςμικισ Προςταςίασ - Ανάρτθςθ ςε αίκουςεσ 

 
ε κάθε αίθουςα αναρτάται η κάτοψη του ορόφου με επιςημαςμζνεσ τισ οδεφςεισ 
διαφυγήσ. 
 
Επίςησ το ακόλουθο ςχζδιο: 
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15 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ 

 
15.1 Πίνακασ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ  

 

Α/Α Διδικ. Ονομαηεπώνςμο Έλαβε γνώζη Ημεπομηνία 

1.  ΠΔ70 Αλησληάδε Νίηζα   

2.  ΠΔ70 Αξβαλίηεο Νίθνο   

3.  ΠΔ70  Γιάξνο Αληψληνο   

4.  ΠΔ70  αηήξε Γήκεηξα   

5.  ΠΔ70  Καπγά Γεσξγία   

6.  ΠΔ70  Λεβέληε Μαξία    

7.  ΠΔ70  Ξαλζνπνχινπ Μαξία   

8.  ΠΔ70 Υαηδεαζηεξίνπ Γαξπθαιηά   

9.  ΠΔ70  Πνιπρξνλίδνπ Αλαζηαζία   

10.  ΠΔ70 Λάκπξνπ Μαξία   

11.  ΠΔ70 Γεκνιηάλε Ησάλλα   

12.  ΠΔ71 Λνπθά Καιιηφπε   

13.  ΠΔ70.50 Μνπηζφγινπ Νηθνιέηα   

14.  ΠΔ11  Πάηηαο Γεκήηξηνο   

15.  ΠΔ06 Γεκεηξίνπ ηακαηνχια   

16.  ΠΔ05 Μαθξίδνπ Υξηζηίλα   

17.  ΠΔ07 Λακπνπζάθε Διεπζεξία   

18.  ΠΔ06 Απνζηφινπ Βαζηιηθή   

19.  ΠΔ19-20    

20.  ΠΔ16    
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16 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ 
16.1  Πίνακασ Ομάδων Εργαςίασ 

 

α/α Ομάδεσ Εργαςίασ 

1. Γενικόσ Υπεφκυνοσ για τισ Ενζργειεσ Διαχείριςθσ του Σειςμικοφ Κιν-
δφνου  

 Διευκυντισ του Σχολείου  

 Υποδιευκφντρια  ι ο αναπλθρωτισ τουσ 

2. Ομάδα Σφνταξθσ του Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για Σειςμό 

 Διευκυντισ του ςχολείου- Υποδιευκφντρια 

3. Ομάδα Παροχισ Πρϊτων Βοθκειϊν 

 Ράττασ Δθμιτριοσ 

 Ρολυχρονίδου Αναςταςία 

 Λάμπρου Μαρία 

 Λαμπουςάκθ Ελευκερία 

4. Ομάδα Πυραςφάλειασ & Ελζγχου Δικτφων 
Ρροςειςμικά:  

 Γλάροσ Αντϊνιοσ 

 Δθμολιάνθ Λωάννα 

 Καυγά Γεωργία 
Μεταςειςμικά:  

Πλο το προςωπικό του Σχολείου είναι θ Ομάδα Ρυραςφάλειασ με-
τά από ζνα ςειςμό. Πποιοσ είναι πιο κοντά ςτθ μικροεςτία πυρκα-
γιάσ παρεμβαίνει για τθν κατάςβεςι τθσ. 

5. Ομάδα Αναηιτθςθσ Ατόμων που δεν ζχουν παρουςιαςτεί ςτο χϊρο 
καταφυγισ  &   Ελζγχου Προςζγγιςθσ μακθτϊν ςε επικίνδυνα ςθ-
μεία 

 Δθμθτρίου Σταματοφλα 

 Ξανκοποφλου Μαρία 

 Αντωνιάδθ Ραγϊνα 

6. Ομάδα Φφλαξθσ του Αρχείου του ςχολείου 

 Χατηθαςτερίου Γαρυφαλιά 

 Σατιρθ Διμθτρα 

7. Υπεφκυνοι Επικοινωνίασ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ 

 Διευκυντισ 

 Υποδιευκφντρια  
 

8. Ομάδα Υποςτιριξθσ Ατόμων με Αναπθρία  
Ρροςειςμικά:  

 Λουκά Καλλιόπθ 

 Μουτςόγλου Νικολζτα 
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Μεταςειςμικά:  
Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν ςτο ςχολείο διακζςιμα άτομα με 
αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθν υποςτιριξθ του Ατόμου με Αναπθρί-
α, 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 Υποςτιριξθσ του Ατόμου.  
 

 
17 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Δ 
17.1  Ημερολόγιο Αςκιςεων Ετοιμότθτασ 

 
Α/Α Ημερομθνία Άςκθςθσ Ώρα Άςκθςθσ Αξιολόγθςθ 
1    

2    

3    
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18 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Σ 
18.1 Επιςθμάνςεισ προσ τουσ γονείσ/ κθδεμόνεσ των μακθτϊν 

Το παρόν κείμενο αποτελεί προςάρτθμα του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Κρίςεων 
του 2ου Δθμοτικοφ Σχολείου Αλιβερίου που περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ επιςθμάν-
ςεισ και ενζργειεσ για τθν αποτελεςματικότερθ προφφλαξθ των μακθτϊν και του προ-
ςωπικοφ του ςχολείου ςε περίπτωςθ ςειςμοφ ι πυρκαγιάσ.  

Σασ ενθμερϊνουμε πωσ το ςχολείο ζχει φροντίςει για τθ μζγιςτθ αςφάλεια και 
προςταςία του μακθτικοφ πλθκυςμοφ κατά τθ ςτιγμι του ςυμβάντοσ (ςειςμοφ/ πυρ-
καγιάσ), τθν παροχι Αϋβοθκειϊν ςε παιδιά που τυχόν τραυματιςτοφν, τθν αςφαλι εκ-
κζνωςθ του διδακτθρίου προσ το χϊρο καταφυγισ και τθν προςταςία των μακθτϊν μζ-
χρι τθν παραλαβι τουσ από τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ ι τθ μεταφορά τουσ με τθ βοικεια 
ςυνοδϊν, ςε άλλουσ ςυλλογικότερουσ χϊρουσ καταφυγισ (για τθν περίπτωςθ που ο 
επιλεγόμενοσ χϊροσ καταφυγισ κρικεί ακατάλλθλοσ). Οι ενζργειεσ αυτζσ ςυμπεριλαμ-
βάνονται ςτο καταρτιςκζν Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Κρίςεων που ζχει τα ακόλουκα χαρα-
κτθριςτικά. 

o Ζχει δομθκεί ακολουκϊντασ πιςτά τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του Οργανιςμοφ 
Αντιςειςμικοφ Σχεδιαςμοφ και Ρροςταςίασ (ΟΑΣΡ) κακϊσ και τισ αντί-
ςτοιχεσ του Αρχθγείου Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ. 

o Ρεριλαμβάνει με λεπτομζρειεσ όλεσ τισ ενδεικνυόμενεσ ενζργειεσ για τθ 
διαδικαςία διαφυγισ από το εςωτερικό του ςχολικοφ κτιρίου μζχρι τθν 
ζξοδο από αυτό κακϊσ και τθν προςζγγιςθ και παραμονι ςτον αςφαλι 
χϊρο καταφυγισ.  

Σασ διαβεβαιϊνουμε πωσ θ εκπαίδευςθ επί των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν 
και θ επιτυχισ υλοποίθςι τουσ αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα του προςωπικοφ του 
ςχολείου. Θ εξοικείωςθ του διδακτικοφ προςωπικοφ και του μακθτικοφ πλθκυςμοφ του 
ςχολείου με τισ διαδικαςίεσ και τισ ενζργειεσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ εξαςφαλίηε-
ται από τισ προγραμματιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ τόςο ςε επίπεδο τάξθσ όςο και ςτο ςφ-
νολο του ςχολείου με τθ διεξαγωγι αςκιςεων ετοιμότθτασ (μία ανά διδακτικό τρίμθ-
νο). 

Ωςτόςο, για τθν αποτελεςματικότερθ και αςφαλζςτερθ διαχείριςθ οποιαςδι-
ποτε ενδεχόμενθσ κατάςταςθσ είναι απαραίτθτθ θ ςυντονιςμζνθ δικι ςασ δράςθ ωσ 
εξισ: 

o Σε περίπτωςθ κατάςταςθσ κρίςθσ (ςειςμόσ/ πυρκαγιά) μην επιχειρήςετε 
να επικοινωνήςετε τηλεφωνικϊσ με το ςχολείο, διότι κα δυςχεράνετε 
τθν προςπάκεια επικοινωνίασ του ςχολείου με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
για τθν αντιμετϊπιςθ επειγουςϊν αναγκϊν (παροχι Αϋβοθκειϊν, πυρό-
ςβεςθ κ.λπ.). 

o Ρροςεγγίςτε ςτο ςχολικό χϊρο κατά το δυνατόν χωρίσ αυτοκίνθτο ι, αν 
αυτό δεν είναι εφικτό, ςτακμεφςτε όςο πιο μακριά από το ςχολείο γίνε-
ται και ςε καμιά περίπτωςη πληςίον τησ κεντρικήσ ειςόδου και προςεγ-
γίςτε με τα πόδια, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ακϊλυτθ διζλευςθ των οχθ-
μάτων (αςκενοφόρα, πυροςβεςτικά οχιματα). 
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o Κατά τθν άφιξι ςασ ςτθν κεντρικι είςοδο του ςχολείου, αναηθτιςτε τουσ 
υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ που κα ςασ ενθμερϊςουν για το χϊρο κα-
ταφυγισ και τθ διαδικαςία παραλαβισ των παιδιϊν ςασ. 

o Ειςερχόμενοι ςτο ςχολικό χϊρο, κατευκυνκείτε αμζςωσ ςτο ςθμείο του 
χϊρου καταφυγισ όπου είναι ςυγκεντρωμζνθ θ τάξθ των παιδιϊν ςασ, 
τα οποία κα παραλάβετε μόνο αφοφ ενημερϊςετε τον υπεφκυνο εκπαι-
δευτικό και αφοφ βεβαιωθείτε πωσ αυτόσ ςθμείωςε ςτθ ςχετικι κατά-
ςταςθ τθν αποχϊρθςθ του παιδιοφ. Αν ζχετε παιδιά ςε περιςςότερεσ τθσ 
μίασ τάξθσ, επαναλάβετε τθν ίδια διαδικαςία. 

o Αν παραλαμβάνετε παιδί άλλθσ οικογζνειασ, ακολουκιςτε τθν ίδια δια-
δικαςία όπωσ παραπάνω, δίνοντασ ςτον υπεφκυνο εκπαιδευτικό τα 
ςτοιχεία ςασ (ονοματεπϊνυμο) κακϊσ και τθλζφωνο επικοινωνίασ (κινθ-
τό & ςτακερό). 

o Αν θ ςωματικι και ψυχολογικι κατάςταςθ του παιδιοφ ςασ επιτρζπει 
τθν αποχϊρθςθ, παρακαλοφμε αποχωριςτε από το ςχολικό χϊρο, ζτςι 
ϊςτε να αποφευχκεί ο ςυνωςτιςμόσ και να εξαςφαλιςτεί θ αποτελεςμα-
τικότερθ επίβλεψθ των μακθτϊν και θ υλοποίθςθ των ςχετικϊν ενερ-
γειϊν μετριαςμοφ των αποτελεςμάτων και των ςυνεπειϊν του ςυμβά-
ντοσ. 

o Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ από το ςχολικό χϊρο, εφόςον κρίνεται απα-
ραίτθτο, κα ςασ δοκοφν πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ για τθ λειτουργία 
του ςχολείου τισ επόμενεσ θμζρεσ. Από το ιςτολόγιο του ςχολείου 
(http://blogs.sch.gr/2dimalive/) μπορείτε να ενθμερωκείτε ςτθ ςυνζχεια 
για τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ του ςχολείου. 

o Κανζνασ μαθητήσ δεν θα εγκαταλείψει το ςχολικό χϊρο μόνοσ του, αν 
δεν ζρθει κάποιοσ να τον παραλάβει. Σε περίπτωςθ προςωπικισ αδυνα-
μίασ να παραλάβετε τα παιδιά ςασ, επικοινωνιςτε με κάποιο άλλο μζλοσ 
τθσ οικογζνειάσ ςασ ι με κάποιον άλλο γονζα ςτον οποίο κα ανακζςετε 
τθν παραλαβι του παιδιοφ. Τα παιδιά θα παραμείνουν αςφαλή ςτο χϊ-
ρο καταφυγήσ ι ςε άλλο καταλλθλότερο χϊρο, μζχρισ ότου παραλθφ-
κοφν από τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ ι άλλο οριςκζν πρόςωπο. 

Το ςχολείο δεςμεφεται πωσ κα καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν 
προςταςία των μακθτϊν του. Για το λόγο αυτό ςε περίπτωςθ κατάςταςθσ κρίςθσ μην 
ενεργήςετε υπό το κράτοσ του πανικοφ. Φροντίςτε οι ενζργειζσ ςασ να είναι ιρεμεσ και 
μεκοδικζσ. 

Το πλιρεσ κείμενο του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Κρίςεων υπάρχει αναρτθμζνο 
ςτο ιςτολόγιο του ςχολείου,  όπου μπορείτε να το διαβάςετε. 
 

 

19 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Ε 
19.1 Δελτίο αυτοψίασ για τον ζλεγχο μθ δομικισ τρωτότθτασ κτιρίων 
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Τμιμα Δελτίου Αυτοψίασ για τον Ζλεγχο τθσ Μθ Δομικισ Τρωτότθτασ Κτι-
ρίων 

Επιςιμανςθ Άρςθ 

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

  

Τα ςυρτάρια ι οι πόρτεσ των ντουλαπιϊν κλείνουν αςφαλϊσ;   

Υπάρχουν 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; 

  

Τα καλϊδια ζχουν επαρκζσ μικοσ και εφκαμπτεσ ςυνδζςεισ με τισ θλεκτρικζσ ςυ-
ςκευζσ; 

  

Τα 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 πε-
ρίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ μετά από ζναν ςειςμό; 

  

Οι άκρεσ των βακμίδων ζχουν κάλυψθ από αντιολιςκθτικό υλικό;   

Υπάρχουν ράμπεσ με τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ για ΑμεΑ;   

Υπάρχει 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 πε-
ρίπτωςθ ςειςμοφ κατά μικοσ των εξόδων διαφυγισ; 

  

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

  

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

Τα τηάμια που χρθςιμοποιοφνται ςτισ προςόψεισ και ςτα παράκυρα είναι αςφα-
λείασ (από γυαλί οπλιςμζνο με πλζγμα ι με επικάλυψθ ειδικισ μεμβράνθσ); 

  

Τα ςτθκαία, τα γείςα, οι καμινάδεσ, τα κεραμίδια κ.λπ. είναι κατάλλθλα ςτθριγμζ-
να; 

  

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

  

Τα ςϊματα κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ είναι αςφαλϊσ ςτθριγμζνα;   
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20 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε 
20.1 Ερωτθματολόγιο αποτίμθςθσ άςκθςθσ ετοιμότθτασ 

 Ερωτηματολόγιο Αποτίμηςησ Άςκηςησ Ετοιμότητασ για ει-
ςμό  

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 Πταν ακοφςτθκε το προαποφαςιςμζνο θχθτικό ςιμα οι μακθτζσ ςυνει-
δθτοποίθςαν ότι ξεκίνθςε θ άςκθςθ;  

  

6 Το θχθτικό ςιμα ιταν γνωςτό ςε όλουσ;    

7 Ραρζμειναν 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 Το Τμιμα εκκζνωςε το ςχολικό κτίριο ςφμφωνα με τθ ςειρά που ορίηεται 
ςτο Σχολικό Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ;  

  

13 Ακολοφκθςαν οι μακθτζσ τισ οδθγίεσ του εκπαιδευτικοφ;     

14 Ιταν οι μακθτζσ ςυνεργάςιμοι και προςεκτικοί;   

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

16 Υπιρχε Άτομο με Αναπθρία ςτο Τμιμα; Εάν ναι, ιρκε εγκαίρωσ θ Ομάδα 
Υποςτιριξθσ του ΑμεΑ για να το βοθκιςει κατά τθν εκκζνωςθ; 

  

Οι πυροςβεςτιρεσ είναι τοποκετθμζνοι ςε κατάλλθλεσ κζςεισ;   

Συντθροφνται τακτικά τα ςυςτιματα ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ;   

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

  

Υπάρχουν ςτθν είςοδο του κτιρίου όςο και ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ςχεδια-
γράμματα και οδθγίεσ για τθ κζςθ των πυροςβεςτικϊν μζςων; 
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17 Γνϊριηε θ Ομάδα Υποςτιριξθσ 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 Τμιμα 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;   

23 Υπάρχει ςιμανςθ ςτον χϊρο καταφυγισ για το κάκε Τμιμα;    

24 Είναι αςφαλισ ο χϊροσ καταφυγισ;   

25 Συγκεντρϊκθκαν άμεςα οι μακθτζσ ςτον χϊρο καταφυγισ;    

26 Ζγινε καταμζτρθςθ των μακθτϊν ςτον χϊρο καταφυγισ;    

27 Διαπιςτϊκθκαν απόντεσ μακθτζσ ι εκπαιδευτικοί;   

28 Ραρατθρικθκαν τραυματιςμοί;   

29 Θ Ομάδα Ραροχισ Ρρϊτων Βοθκειϊν ενιργθςε ςφμφωνα με τα προβλε-
πόμενα; 

  

30 Γνωρίηουν όλοι οι εκπαιδευτικοί τισ βαςικζσ οδθγίεσ για Ραροχι Ρρϊτων 
Βοθκειϊν; 

  

31 Γνωρίηουν όλοι οι εκπαιδευτικοί τισ οδθγίεσ για τθ χριςθ του πυροςβε-
ςτιρα; 

  

32 Γνωρίηουν οι γονείσ των μακθτϊν το χϊρο από τον οποίο κα παραλά-
βουν 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 ςχο-
λείο; 

  

36 Επικυμείτε να ςυμμετζχετε πάλι ςε άςκθςθ ετοιμότθτασ;   
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22 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Ζ 
22.1  Χριςιμα Τθλζφωνα 

Διεφκυνςθ Ρ.Ε. Εφβοιασ  …………………………………… 2221024159 
 
Ενιαίοσ Ευρωπαϊκόσ Αρικμόσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ…………….…………………………………………112 
 

Κζντρο Υγείασ 
 

Αςτυνομικό Τμιμα 
Αλιβερίου 

Πυροςβεςτικι Δθμαρχείο 

22222 
22835 
22703 
22707 
29815 

22100 
22200 
23333 

23199 
23151 

24994 
22555 
24444 
23832 

 
22.2 Καταγραφι εξοπλιςμοφ και μζςων 

 
 

Δξοπλιζμόρ, Δθόδια και ςζηήμαηα Πςποππο-

ζηαζίαρ                                                                                                                         

 

Πεπιγπαθή 

Δίδε Πξψησλ Βνεζεηψλ  

Δθφδηα Έθηαθηεο Αλάγθεο (θαθφο, κπαηαξίεο,  

ηειεβφαο θ.ιπ) 

 

πζηήκαηα Δλεξγεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο αλά ρψξν  

πζηήκαηα πξνεηδνπνίεζεο, ζπλαγεξκνχ θ.ά.  

πζηήκαηα παξνρήο εθεδξηθήο ελέξγεηαο  

Σξφπνη επηθνηλσλίαο κε ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο  

  

 
 


