
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ  

Καταστροφή:  

Ορίζεται  κάθε ταχεία ή βραδεία εξέλιξη φυσικού φαινόμενου ή τεχνολογικού συμβάντος, το οποίο 

προκαλεί εκτεταμένες δυσμενείς  συνέπειες στον άνθρωπο, καθώς και στο ανθρωπογενές ή φυσικό 

περιβάλλον. 

Διαχείριση έκτακτης ανάγκης - καταστροφής  

Η διαχείριση μιας έκτακτης ανάγκης είναι μια κυκλική διεργασία, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις: 

την πρόληψη, την ετοιμότητα, την απόκριση και την αποκατάσταση.  

 

 

 

 

 

•    Η ΠΡΟΛΗΨΗ  περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών  που πρέπει να γίνουν πριν από την καταστροφή 

και διασφαλίζουν ότι οι καταστροφές θα αποτραπούν ή οι συνέπειές τους θα μετριαστούν ως  έναν 

βαθμό. 

•    Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ αναφέρεται στο σύνολο των ρυθμίσεων που διασφαλίζουν ότι όλες οι 

υπηρεσίες και οι πόροι που είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής θα 

κινητοποιηθούν αποτελεσματικά. 

• Η ΑΠΟΚΡΙΣΗ  ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων που υλοποιούνται κατά τη 

διάρκεια και αμέσως μετά την καταστροφή. 

•    Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι το σύνολο των δράσεων με τις οποίες υποστηρίζονται οι πληγείσες περιοχές 

στην ανακατασκευή των υποδομών. 

ΣΧΕΔΙΟ  ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ  ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Μια ενότητα δράσης που αφορά την πρόληψη και γίνεται στη χώρα μας από το 2001-βάσει  οδηγιών που 

έχει εκδώσει ο Ο.Α.Σ.Π. - είναι ο προσεισμικός έλεγχος κτηρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης.  

Σε αυτά τα κτήρια οι φορείς που έχουν την ευθύνη λειτουργίας τους οφείλουν να διενεργήσουν 

πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο. 

Στη φάση της αντιμετώπισης του σεισμικού κινδύνου, δηλαδή αμέσως μετά την εκδήλωση του σεισμού, οι 

Διευθυντές των σχολικών μονάδων, οφείλουν να εκκενώσουν το κτήριο. Η εκκένωση του σχολικού κτηρίου 

γίνεται βάσει του σχεδίου εκκένωσής του. Οι μαθητές και το προσωπικό κατευθύνονται  με ασφάλεια 

στους εκ των προτέρων  επιλεγμένους χώρους συγκέντρωσης. 

Η επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες μετά το πέρας του σεισμού ή η διακοπή της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας δίνεται ως οδηγία από τον Δήμαρχο  σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 



 Σε περίπτωση λήξης της σχολικής δραστηριότητας οι μαθητές θα πρέπει να παραληφθούν από τους 

γονείς ή τους κηδεμόνες τους από τον χώρο συγκέντρωσης, με ευθύνη των εκπαιδευτικών. 

 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Για τη σύνταξη ενός Σχεδίου Σεισμικής Έκτακτης Ανάγκης Σχολικής Μονάδας πρέπει να γίνουν τα 

ακόλουθα: 

-    Καταγραφή των χώρων του κτηρίου (αρχιτεκτονικές κατόψεις) 

-    Καθορισμός της διαδικασίας εκκένωσης των επιμέρους χώρων (αρίθμηση αιθουσών ή άλλων χώρων 

του σχολικού κτηρίου και καθορισμός τρόπου εκκένωσης και οδών διαφυγής) 

 -    Ορισμός αρμοδιοτήτων  για το προσωπικό 

-    Επισήμανση και άρση επικινδυνοτήτων 

-    Σημάνσεις στο κτήριο 

-    Πρόβλεψη διαφορετικών σεναρίων ( για ΑμεΑ κ.ά.) 

-    Προμήθεια απαραίτητων εφοδίων 

-    Επιλογή κατάλληλου χώρου καταφυγής μετά τον σεισμό 

-    Έλεγχος του κτηρίου 

-    Ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών 

-    Διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Οι ασκήσεις ετοιμότητας πρέπει να γίνονται κάθε έτος.  

Μέσω των ασκήσεων ετοιμότητας δίνεται η δυνατότητα να εφαρμοστεί το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 

σχολείου και να επισημανθούν τυχόν προβλήματα ή να προταθούν διορθωτικές παρεμβάσεις.  

Οι ασκήσεις ετοιμότητας είναι απαραίτητες  για να αποκτήσουν  οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τη σωστή 

αντισεισμική συμπεριφορά.  

Στο σχολείο μας, στο 2ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης, την  Παρασκευή 2/12/16,  πραγματοποιήθηκε άσκηση 

ετοιμότητας για σεισμό.  

Η άσκηση περιλάμβανε δυο φάσεις: 

α)  Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση μαθητών  και εκπαιδευτικών για το φυσικό φαινόμενο του σεισμού,  

τις επιπτώσεις των μεγάλων σεισμών,  τη σεισμικότητα της Ελλάδας, τη σεισμικότητα της περιοχής  μας, 

τα  θέματα αντισεισμικής προστασίας και σωστής συμπεριφοράς σε περίπτωση σεισμού. 

 β) Άσκηση εκκένωσης του σχολικού κτηρίου, στην οποία συμμετείχαν οι καθηγητές   με τα συγκεκριμένα 

καθήκοντά τους  σε περίπτωση σεισμού και οι μαθητές, εφαρμόζοντας το σχέδιο εκκένωσης του σχολείου.  

Μαρία Καλλίθρακα- Κόντου, καθηγήτρια ΠΕ04- Γεωλόγος, υπεύθυνη για την άσκηση αντισεισμικής 

προστασίας 


