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ΠΡΟ: 
 

 

 

ΚΟΙΝ.: 

   

                      «Μνημόνιο Ενεργειών για ηη  Διατείριζη ηοσ Σειζμικού Κινδύνοσ  

                                       ζηις ζτολικές μονάδες για ηο ζτ. έηος 2017-2018»   

 
    το πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ κοινισ προςπάκειασ τθσ Δ/νςθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Αχαΐασ 

με τον Οργανιςμό Αντιςειςμικοφ χεδιαςμοφ και Προςταςίασ (Ο.Α..Π.) για τθν ανάπτυξθ 

αντιςειςμικισ ςυνείδθςθσ και ςυμπεριφοράσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ και τθ μείωςθ των 

επιπτϊςεων των ςειςμϊν ςτα ςχολεία, ςασ υπενκυμίηουμε ότι ςε κάκε ςχολικι μονάδα είναι 

απαραίτθτο να υπάρχει μζριμνα για τισ ενζργειεσ που αφοροφν ςτθ βελτίωςθ τθσ ετοιμότθτάσ τθσ ςτθ 

Διαχείριςθ του ειςμικοφ Κινδφνου. Οι ενζργειεσ αυτζσ περιλαμβάνουν: τθ ςφνταξθ ι τθν 

επικαιροποίθςθ του ιδθ υπάρχοντοσ χεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του χολείου, τθν ενθμζρωςθ των 

εκπαιδευτικών και των μακθτών κακώσ και τθ διοργάνωςθ αςκιςεων ετοιμότθτασ για ςειςμό και 

τθν αποτίμθςι τουσ. 

 
Πιο ςυγκεκριμζνα: 

α. το "χζδιο Μνθμονίου Ενεργειών για τθ Διαχείριςθ του ειςμικοφ Κινδφνου ςτισ χολικζσ 

Μονάδεσ” του Ο.Α..Π. (το οποίο και ςασ ςτζλνουμε ςε Word) μπορείτε να το βρείτε και ςτo link: 

http://www.oasp.gr/userfiles/OASP_SXEDIO_MNHMONIOU__ENERGEION_2017_2018.pdf  

τόχοσ του Μνθμονίου είναι να υπάρχει ζνα πρότυπο ςχζδιο, πάνω ςτο οποίο να μποροφν να 

βαςιςτοφν οι Διευκυντζσ /ντριεσ των ςχολικϊν μονάδων για να υλοποιιςουν τθσ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ πρόλθψθσ για τθ διαχείριςθ του ςειςμικοφ κινδφνου ςτο ςχολείο τουσ (φνταξθ χολικοφ 

χεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ, Διοργάνωςθ Αςκιςεων Ετοιμότθτασ κ.λπ.). Σο Μνθμόνιο αυτό ςτάλκθκε 

από τον Ο.Α..Π. και φζτοσ ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ πουδϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

  

χολικζσ Μονάδεσ  Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ 
Αχαΐασ 
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 Περιφ/κι Δ/νςθ ΠΕ & ΔΕ Δυτ.  Ελλάδασ 

  Γραφείο χολικϊν υμβοφλων 

 

 ΘΕΜΑ: 

mailto:health-promotion@dide.ach.sch.gr
http://www.oasp.gr/userfiles/OASP_SXEDIO_MNHMONIOU_ENERGEION_8_2014%CF%84%CE%B5%CE%BBPL_%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1.pdf
http://www.oasp.gr/userfiles/OASP_SXEDIO_MNHMONIOU_ENERGEION_8_2014%CF%84%CE%B5%CE%BBPL_%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1.pdf
http://www.oasp.gr/userfiles/OASP_SXEDIO_MNHMONIOU__ENERGEION_2017_2018.pdf


 

Εκπαίδευςθσ και ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ, Προγραμματιςμοφ και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, ϊςτε να μπορεί να 

αξιοποιθκεί από τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα.  

 
β. θ 13θ Οκτωβρίου 2017 είναι θ Διεκνισ Θμζρα Μείωςθσ των Επιπτώςεων των Φυςικών 

Καταςτροφών. Η πρόταςθ του Ο.Α..Π. προσ το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 

είναι θ πραγματοποίθςθ τθσ πρώτθσ από τισ τρεισ προβλεπόμενεσ αςκιςεισ ετοιμότθτασ του ζτουσ 

τθν θμζρα αυτι.  

 
γ. επιπρόςκετα, ςασ ενθμερϊνουμε ότι  το εκπαιδευτικό υλικό του Ο.Α..Π. μπορείτε να το 

αναηθτιςετε ςτο δικτυακό τόπο του Ο.Α..Π. www.oasp.gr, και ςτουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ: 

 
- Αφίςα «Προετοιμάςου από Σϊρα για τον ειςμό»: http://www.oasp.gr/sites/default/files/afisa.pdf 

 
- Φυλλάδιο «Προετοιμάςου από Σϊρα για τον ειςμό»: 

http://www.oasp.gr/sites/default/files/OASP_tetraptixo_low_0.pdf  

 
- Ζντυπο «ειςμόσ - Οδθγίεσ για τθ Μεταςειςμικι Περίοδο»:  http://www.oasp.gr/userfiles/OASP-

Metaseismiki_24-2-14%20(1).pdf. το τεφχοσ αυτό υπάρχουν οδθγίεσ προσ εκπαιδευτικοφσ και γονείσ 

που κα βοθκιςουν ςτθν άμβλυνςθ των ψυχοκοινωνικϊν επιπτϊςεων παιδιϊν που ζχουν βιϊςει 

ςειςμό.  

 
- Ζντυπο «Οδθγίεσ Προςταςίασ για Άτομα με Κινθτικι Αναπθρία»: 

http://www.oasp.gr/sites/default/files/AMEA%20Atoma-Diktio.pdf 

 
- Ζντυπο «Οδθγίεσ Προςταςίασ για υποςτιριξθ τθσ αυτενζργειασ ατόμων με μακθςιακζσ και 

επικοινωνιακζσ δυςκολίεσ»: 

 http://www.oasp.gr/sites/default/files/OASP-Easy%20to%20read_Greek.pdf 

 
- CD-ROM “Σι είναι ο ςειςμόσ και πϊσ μποροφμε να τον αντιμετωπίςουμε" και βιντεάκια:       

http://www.oasp.gr/node/218    

 
- Ζντυπο «ειςμόσ και Εργαςιακοί Χϊροι»:http://www.oasp.gr/userfiles/Odigos%20gia%20Erg-Xor.pdf 

 
- Πρότυπεσ ειςθγιςεισ κ.λπ.:  http://www.oasp.gr/inform/teachers  

 
Δεδομζνου ότι θ Δυτικι Ελλάδα αποτελεί μια από τισ πιο ςειςμογενείσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, 

κεωροφμε απαραίτθτθ τθ μζριμνα ενεργειϊν που αφοροφν ςτθ Διαχείριςθ ειςμοφ ςτο χολείο και 

ςασ καλοφμε να προβείτε ςτθν επικαιροποίθςθ του χεδίου Μνθμονίου Ενεργειών για τθ Διαχείριςθ 

http://www.oasp.gr/
http://www.oasp.gr/sites/default/files/afisa.pdf
http://www.oasp.gr/sites/default/files/OASP_tetraptixo_low_0.pdf
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http://www.oasp.gr/sites/default/files/AMEA%20Atoma-Diktio.pdf
http://www.oasp.gr/sites/default/files/OASP-Easy%20to%20read_Greek.pdf
http://www.oasp.gr/node/218
http://www.oasp.gr/node/218
http://www.oasp.gr/userfiles/Odigos%20gia%20Erg-Xor.pdf
http://www.oasp.gr/inform/teachers


 

του ειςμικοφ Κινδφνου ςτο ςχολείο ςασ για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018 και ςτθν κοινοποίθςι του 

ςτθ Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ/ Αγωγι Τγείασ.  

 

υν.:  30 ςελίδεσ: To "χζδιο Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ Διαχείριςθ του ειςμικοφ Κινδφνου ςτισ 

χολικζσ Μονάδεσ 2017-2018 ” του Ο.Α..Π. (ςε Word) 

 

                                                                                                Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ                                                                             
                   ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
 Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

  
                                                                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΦΡΑΣΘ 

 
 
 
            ΗΑΦΕΙΡΟΤΛΑ ΜΑΡΑΝΣΘ 
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