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ΘΕΜΑ:  «Διαχείριση  Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες» 

ΣΧ.:     η υπ’ αρ. πρ. 155597/Γ7/10-12-2012 εγκύκλιος της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ –τμ. Β΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της κοινής προσπάθειας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης 

Αχαΐας/ Αγωγής Υγείας με τον Ο.Α.Σ.Π./ Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης για τη μείωση των 

επιπτώσεων των σεισμών στα σχολεία και την ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και 

συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και μαθητές, σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της νέας σχολικής 

χρονιάς 2015-2016 ο ΟΑΣΠ  επικαιροποίησε το "Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση 

του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες - 2015", το οποίο επισυνάπτεται. 

Στόχος του Μνημονίου είναι να υπάρχει ένα πρότυπο σχέδιο πάνω στο οποίο να μπορούν να 

βασιστούν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της χώρας, προκειμένου να υλοποιήσουν της 

απαραίτητες ενέργειες πρόληψης για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στο σχολείο τους, όπως 

η Σύνταξη Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, η Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας κ.λπ.  

Δεδομένου ότι η Δυτική Ελλάδα αποτελεί μια εκ των πλέον σεισμογενών περιοχών της χώρας, 

θεωρούμε απαραίτητη τη μέριμνα ενεργειών που αφορούν στη Διαχείριση Σεισμού στο Σχολείο και 

σας καλούμε να προβείτε στην επικαιροποίηση του Σχεδίου Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση 

του Σεισμικού Κινδύνου στο σχολείο σας για το σχολικό έτος 2015-2016 και στην κοινοποίησή του στη 

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης/ Αγωγή Υγείας.  

Σας υπενθυμίζουμε επίσης, ότι η 13η Οκτωβρίου, Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Επιπτώσεων 

των Φυσικών Καταστροφών, ενδείκνυται για την πραγματοποίηση της μιας από τις τουλάχιστον 

τρεις προβλεπόμενες ασκήσεις ετοιμότητας του τρέχοντος σχολικού έτους, με στόχο την 
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ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση  των μελών της σχολικής κοινότητας για την 

ανάπτυξη Αντισεισμικής Άμυνας. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το σχολικό έτος 2015-16 θα λειτουργήσει Τοπικό Θεματικό 

Δίκτυο Αγωγής Υγείας με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΩΣ ΜΑΘΑΙΝΩ: Δημιουργώντας ένα ασφαλές και φιλόξενο 

σχολείο», στο πλαίσιο του οποίου μπορεί να υλοποιηθεί στο σχολείο σας Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 

με θέμα την «Πρόληψη και Διαχείριση του Σεισμού». Για το δίκτυο προγραμματίζεται η δράση «Μια 

μέρα γεμάτη … ασφάλεια», με στόχο την ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων σε 

θέματα ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον με τη συμμετοχή φορέων, όπως: Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, ΕΜΑΚ, Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Τροχαία, Ερυθρός Σταυρός - Σαμαρείτες, Νομαρχία 

(ΠΣΕΑ).  

Για σχετικό Εκπαιδευτικό Υλικό μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ή να 

ακολουθήσετε τους ακόλουθους συνδέσμους στον δικτυακό τόπο του ΟΑΣΠ  : 

1. «Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - Αντισεισμική Προστασία Σχολείων» (105 σελ.) 

http://www.oasp.gr/sites/default/files/Earthquake%20-%20Knowledge%20is%20protection.pdf  

2. «Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Ψυχοκοινωνικών Επιπτώσεων των Σεισμών» (104 σελ.) 

http://www.oasp.gr/sites/default/files/prolipsi_psixokinonikon.pdf 

3. Εισήγηση Ο.Α.Σ.Π.: «Σεισμός - Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις σχολικές μονάδες» (34 

σελ.) http://www.oasp.gr/sites/default/files/OASP_Diaxeirisi_Seis_Kin_2012.pdf  

4. «Οδηγίες Προστασίας – Μετασεισμική περίοδος»: 

http://www.oasp.gr/sites/default/files/flipbook/metaseismiki/flipBook.html 

5. «Οδηγίες Προστασίας για Άτομα με Κινητική Αναπηρία»:  

http://www.oasp.gr/sites/default/files/flipbook/amea_kin/flipBook.html 

6. «Οδηγίες Προστασίας για υποστήριξη της αυτενέργειας ατόμων με μαθησιακές και επικοινωνιακές 

δυσκολίες» - «Μαθαίνω τι να κάνω στο σεισμό» 

http://www.oasp.gr/sites/default/files/flipbook/MAKATON%20digital%20Greek/flipBook.html 

7. Αφίσα «Προετοιμάσου από Τώρα για το Σεισμό»:  

http://www.oasp.gr/node/2940 

 

Συν.:  Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα - 
2015 

    
                                                                                                           Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
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