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Βασικός Στόχος: η μείωση των επιπτώσεων ενός ισχυρού σεισμού σε 
ότι αφορά στη σχολική κοινότητα.  

Για την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει σε κάθε σχολική μονάδα 
να υπάρχει μέριμνα ενεργειών που αφορούν σε θέματα Διαχείρισης 
του Σεισμικού Κινδύνου στο Σχολείο.  

Οι ενέργειες αυτές καθορίζονται μέσω νόμων, εγκυκλίων και 
εγγράφων του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.   
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Σχεδιασμός Πολιτείας  

 

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες εγκυκλίους και τα έγγραφα, σε ότι 

αφορά στη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στις σχολικές μονάδες, 

προβλέπονται τα ακόλουθα: 

 Θέματα που αφορούν το σχεδιασμό, εκπόνηση, συντονισμό και 

παρακολούθηση του έργου της εκπαίδευσης και ενημέρωσης του 

πληθυσμού και στελεχών φορέων του δημοσίου, σε θέματα σεισμικής 

προστασίας και αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών που προέρχονται 

από σεισμούς, αποτελούν αρμοδιότητα του Ο.Α.Σ.Π. 

 Αναλυτικές οδηγίες που αφορούν στον αντισεισμικό σχεδιασμό της 
σχολικής κοινότητας περιλαμβάνονται στο «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών 
για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες» που 
συντάχθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π. και στάλθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και στη συνέχεια στα σχολεία της χώρας . 

(link: http://www.oasp.gr/userfiles/OASP_SXEDIO_MNHMONIOU_ENERGEION_2015(2).pdf). 

 Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 



Σχεδιασμός Πολιτείας 
 Ο Ο.Α.Σ.Π. έχει συντάξει το: «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του 
Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες» 
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Σχεδιασμός Πολιτείας  

 

Προσεισμικές Ενέργειες: Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης με την έναρξη κάθε σχολικού έτους 
υποχρεούνται:  

 Να συντάσσουν ή να επικαιροποιούν το σχολικό Σχέδιο Έκτακτης 
Ανάγκης για Σεισμό.  

 Να μεριμνούν για τη σχετική ενημέρωση των συναδέλφων και των 
μαθητών τους.  

 Να πραγματοποιούν τουλάχιστον τρεις ασκήσεις ετοιμότητας για 
περίπτωση σεισμού.  

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 



 

Προσεισμικές Ενέργειες:  

 Στο σχολικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό πρέπει να 
προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, και οι οδεύσεις διαφυγής και οι 
ασφαλείς υπαίθριοι χώροι καταφυγής των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών μετά από σεισμό. Για σχολεία τα οποία βρίσκονται σε 
παράκτιες και παραθαλάσσιες περιοχές, οι ανωτέρω χώροι πρέπει να 
βρίσκονται σε απόσταση από την ακτή και σε υψομετρική θέση τέτοια 
ώστε να μην κινδυνεύουν να επηρεαστούν από θαλάσσια κύματα 
βαρύτητας. 

 Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να γνωστοποιούνται στους γονείς και 
στους κηδεμόνες των μαθητών. 

Σχεδιασμός Πολιτείας  
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Σχεδιασμός Πολιτείας  

 

Κατά τη διάρκεια του σεισμού: 

Λήψη Μέτρων Προστασίας  

Σκύβω 
 

 

 

 
Καλύπτομαι 
 

 

 

 
Κρατιέμαι 
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Ενέργειες μετά από τον Σεισμό: Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (δημοσίων και ιδιωτικών), μετά την 
εκδήλωση σεισμού και εφόσον οι σχολικές μονάδες βρίσκονται σε 
λειτουργία πρέπει να εφαρμόσουν τον προσεισμικό σχεδιασμό. 

Πιο συγκεκριμένα μετά το τέλος της δόνησης: 

 Εκκενώνεται το σχολικό κτίριο. 

 Συγκεντρώνονται οι μαθητές στο προαύλιο, όπου γίνεται καταμέτρησή 
τους. Εάν απαιτηθεί οδηγούνται οι μαθητές σε άλλο ασφαλή, υπαίθριο 
χώρο καταφυγής.  

 Γίνεται επικοινωνία με την Προϊσταμένη Αρχή.  

 Αναμένονται οδηγίες. Εάν ανακοινωθεί διακοπή της λειτουργίας των 
σχολείων οι μαθητές πρέπει να παραληφθούν με ασφάλεια από τους 
γονείς ή τους κηδεμόνες τους.  

 

Σχεδιασμός Πολιτείας  
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Ενέργειες μετά από τον Σεισμό:  

 Η διακοπή ή μη της λειτουργίας των σχολείων αποτελεί ευθύνη του 
Δημάρχου, ο οποίος σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον 
Περιφερειάρχη, και αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, εκδίδει απόφαση 
διακοπής μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου. 

 Ο Περιφερειάρχης δύναται να εκδίδει απόφαση διακοπής 

μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών στη χωρική αρμοδιότητα της 

Περιφέρειας του, σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις 

κατά τόπους Δημοτικές Αρχές. 

 

Σχεδιασμός Πολιτείας  
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Η διαδικασία που 
αφορά στις ενέργειες 
Διαχείρισης του 
Σεισμικού Κινδύνου 
στο Σχολείο είναι 
κυκλική και συνεχής 
και μπορεί να 
περιγραφεί μέσω των 
ακόλουθων τεσσάρων 
βασικών σταδίων. 
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Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 
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Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 

 Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 

Στο Σχέδιο εμπεριέχονται τα ακόλουθα: 

Καταγραφή των χώρων του σχολικού κτιρίου 
 

Καθορισμός της διαδικασίας εκκένωσης των επιμέρους χώρων 
 

Επιλογή κατάλληλου χώρου καταφυγής μετά τον σεισμό 

 
Ορισμός αρμοδιοτήτων στο προσωπικό 

 



Βασικά στάδια 

Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 

 Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 

Στο Σχέδιο εμπεριέχονται τα ακόλουθα: 

Επισήμανση και άρση επικινδυνοτήτων 
 

Τοποθέτηση σημάνσεων  
 

Προμήθεια εφοδίων πρώτης ανάγκης 
 

Πρόβλεψη για ΑμεΑ 
 

Μέριμνα για συντήρηση του κτιρίου 



Αναζήτηση των αρχιτεκτονικών κατόψεων του κτιρίου 

 

           
 Καταγραφή των χώρων του κτιρίου                       

Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 

 Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 



1. Αρίθμηση χώρων 

 2. Καθορισμός τρόπου εκκένωσης – οδεύσεων διαφυγής 

Καθορισμός της διαδικασίας εκκένωσης 

Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 

3. Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης - καταφυγής. 

 Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 



Το προαύλιο είναι συνήθως ο χώρος καταφυγής μαθητών και εκπαιδευτικών 
σε περίπτωση σεισμού.  
Στο Σχέδιο όμως θα πρέπει να προβλέπεται και εναλλακτική λύση, π.χ.  ένας 
ανοιχτός και κοντινός στο σχολείο χώρος όπως: πάρκο ή πλατεία, για την 
περίπτωση που το προαύλιο καταστεί ακατάλληλο μετά τον σεισμό. Για την 
επιλογή του χώρου αυτού μπορείτε να αναζητήσετε τους προσδιορισμένους 
από τον Δήμο σας κατάλληλους χώρους καταφυγής του πληθυσμού. 

 

 

     Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης  
        Επιλογή κατάλληλου χώρου καταφυγής 

 Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 



   Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 
      Ορισμός αρμοδιοτήτων στο προσωπικό 

 Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 

Ο ορισμός αρμοδιοτήτων στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του 
σχολείου γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου, έχοντας πάντοτε ως 
στόχο την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη διαχείριση της σεισμικής 
έκτακτης ανάγκης.  

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων θα πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

 Οι ρόλοι και αρμοδιότητες του εκπαιδευτικού και διοικητικού 
προσωπικού του σχολείου πρέπει να προσδιορίζονται τόσο για την  
προσεισμική , όσο και για τη μετασεισμική περίοδο αντίστοιχα 

 Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες την σεισμική και άμεση μετασεισμική 
περίοδο πρέπει, στις περισσότερες περιπτώσεις, να προσδιορίζονται 
ανάλογα με τον χώρο που βρίσκεται ο καθένας  την ώρα του σεισμού και 
όχι να συσχετίζονται με συγκεκριμένο πρόσωπο.  



   Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 
      Ορισμός αρμοδιοτήτων στο προσωπικό 

 Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 

 Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας την ώρα 
εκδήλωσης του σεισμού έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

- τη μέριμνα για την ασφαλή προφύλαξη των ιδίων και των μαθητών τους 
την ώρα του σεισμού 

- τον συντονισμό της εκκένωσης της αίθουσας μετά το τέλος της δόνησης, 
σύμφωνα πάντοτε με όσα  προβλέπονται στο Σχέδιο του σχολείου 

- τη συγκέντρωση των μαθητών στο προαύλιο του σχολείου και την 
καταμέτρησή τους.   



   Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 
      Ορισμός αρμοδιοτήτων στο προσωπικό 

• Γενικός υπεύθυνος του Σχεδίου                                     
(Διευθυντής/ντρια και Υποδιευθυντής/ντρια) 

• Ομάδα Σύνταξης του Σχεδίου 

• Υπεύθυνοι Τμημάτων 

• Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών  

• Ομάδα Πυρασφάλειας 

• Ομάδα  Ελέγχου Δικτύων 

• Ομάδα Υποστήριξης ΑμεΑ  

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 



   Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 
      Ορισμός αρμοδιοτήτων στο προσωπικό 

1 Ομάδα Σύνταξης 
Σχολικού Σχεδίου 
Έκτακτης Ανάγκης 

Πριν την Καταστροφή:  
- Σύνταξη ή Επικαιροποίηση του Σχεδίου του Σχολείου 
- Μέριμνα για ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με 

τον Σχολικό Σχεδιασμό Έκτακτης Ανάγκης 
- Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας 
- Αποτίμηση Ασκήσεων   
- Υποβολή προτάσεων για βελτίωση ή επικαιροποίηση 

του Σχεδιασμού στον Διευθυντή του Σχολείου 
Μετακαταστροφικά:  
- Αποτίμηση της διαχείρισης του συμβάντος και 

υποβολή προτάσεων για επικαιροποίηση του 
Σχεδιασμού 

2 Ομάδα Παροχής 
Πρώτων Βοηθειών  

Πριν την Καταστροφή:  
- Μέριμνα για ενημέρωση του εκπαιδευτικού και 

διοικητικού προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας (σε συνεννόηση με 
τον Διευθυντή) 

- Προμήθεια Ειδών Πρώτων Βοηθειών 
Μετακαταστροφικά:  
- Παροχή Πρώτων Βοηθειών σε όσους  έχουν 

μικροτραυματισμούς  
- Ενημέρωση του Διευθυντή για τους τραυματισμούς 

για να γίνει επικοινωνία με  το Ε.Κ.Α.Β., εάν και 
εφόσον απαιτηθεί 

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 



   Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 
      Ορισμός αρμοδιοτήτων στο προσωπικό 

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 



Στο Σχολικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης πρέπει να προβλέπεται η 
επισήμανση, και όπου καθίσταται δυνατόν, η άρση των επικινδυνοτήτων 
(όπως: κατάλληλη στήριξη βιβλιοθηκών – φωτιστικών, μέριμνα για 
απομάκρυνση επίπλων από τις οδεύσεις διαφυγής, τοποθέτηση 
εύφλεκτων υλικών σε ντουλάπες που κλειδώνουν κ.λπ.). 

Πολλές φορές η επισήμανση των επικινδυνοτήτων γίνεται με τη 
συμβολή των μαθητών. 

 Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 
 Επισήμανση και άρση επικινδυνοτήτων  

 

 Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 



 Μόνιμη απεικόνιση του σχεδίου σε κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου 
     σε κάθε όροφο, καθώς και σε κάθε αίθουσα 

 Σήμανση των οδεύσεων διαφυγής   

 Σήμανση εισόδων – εξόδων κ.λπ. 

 Σημάνσεις στον χώρο συγκέντρωσης – καταφυγής. 

 Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 
  Σημάνσεις στο κτίριο και στο προαύλιο  

 Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 



Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 
     Προμήθεια απαραίτητων εφοδίων 

 

 Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 



Τα άτομα με προσωρινά, μόνιμα κινητικά ή άλλα προβλήματα:   
  τοποθετούνται σε κατάλληλη θέση μέσα στην αίθουσα (μακριά από 
     επικινδυνότητες, κοντά στην έξοδο κ.λπ.) και σε κατάλληλη αίθουσα στο 
     κτίριο (κατά προτίμηση στο ισόγειο) 
 βοηθούνται κατά τη διάρκεια της εκκένωσης από την Ομάδα 
     Υποστήριξης, όπως αυτό έχει προβλεφθεί στο Σχέδιο του σχολείου. 

Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 
Πρόβλεψη για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) 

 Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 



Επεξεργασία διαφορετικών σεναρίων για πιθανά προβλήματα που 
μπορεί να προκύψουν μετά την εκδήλωση ισχυρού σεισμού σε ώρα 
λειτουργίας του σχολείου, και αναζήτηση λύσεων – προτάσεων που θα 
συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των αντίστοιχων 
θεμάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

-  κακές καιρικές συνθήκες 

-  διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος 

-  πρόβλημα σε όδευση διαφυγής 

-  τραυματισμός κάποιου μαθητή 

-   δίκτυα τηλεπικοινωνιών εκτός 
     λειτουργίας, κ.ά.   
 

 
 

Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 
       Πρόβλεψη διαφόρων σεναρίων  

 Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 



 Επισήμανση προβλημάτων που τυχόν υπάρχουν στο κτίριο (ρωγμές 
σε φέροντα στοιχεία ή σε τοίχους πλήρωσης, διαρροές κ.ά.). 
 

 Έλεγχος – επισήμανση προβλημάτων σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, 
φυσικού αερίου, κεραμιδιών. 
 

 Άμεση ενημέρωση του αρμόδιου για τη συντήρηση του κτιρίου, 
ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες αποκατάστασης. 
 

  Αποφυγή επεμβάσεων στον φέροντα οργανισμό κτιρίων ή  σε μη 
φέροντα στοιχεία χωρίς να προηγηθεί σχετική μελέτη.  

 Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 
Έλεγχος του κτιρίου 

      

 Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 



 Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 

 Ενημέρωση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων  



Τακτική ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων – 
κηδεμόνων τους σε θέματα σχετικά με: 

  τις ενέργειες αυτοπροστασίας σε περίπτωση σεισμού 

  το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του σχολείου και υπενθύμιση των 

      οδεύσεων διαφυγής 

  τον χώρο καταφυγής από τον οποίο θα παραληφθούν οι μαθητές από 

      τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.  

 Ενημέρωση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων  

 Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 



 Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 

  Διοργάνωση συχνών ασκήσεων ετοιμότητας 



Οι δοκιμαστικές εφαρμογές του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης 
είναι απαραίτητες γιατί θα αναδείξουν τις αδυναμίες του, οπότε να 
μπορούν να γίνουν οι σχετικές βελτιωτικές παρεμβάσεις. 
 

  Διοργάνωση συχνών ασκήσεων ετοιμότητας 
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Μετά το τέλος της άσκησης θα πρέπει να ακολουθήσει αξιολόγηση και 

επισήμανση των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκειά της, 

ώστε στη συνέχεια να γίνουν οι απαιτούμενες διορθωτικές παρεμβάσεις.  

Αποτίμηση της άσκησης… 
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Στο «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου 
στις Σχολικές Μονάδες» του Ο.Α.Σ.Π. εμπεριέχεται ερωτηματολόγιο 35 
ερωτήσεων κλειστού τύπου για την  αποτίμηση των ασκήσεων ετοιμότητας 
στις σχολικές μονάδες. 

Αποτίμηση ασκήσεων ετοιμότητας 
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…και ψύχραιμοι!  
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Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Π. 
 www.oasp.gr 
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