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Ενότητες που θα αναπτυχθούνΕνότητες που θα αναπτυχθούν

� Σχεδιασµός – Θεσµικό πλαίσιο

� Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης

� Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού
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Να µειωθούν οι επιπτώσεις ενός ισχυρού σεισµού σε ότι

αφορά τα άτοµα, τους εργαζόµενους, τους επισκέπτες του

κτιρίου κ.λπ.

Για να γίνει αυτό πρέπει:

- να συνταχθεί το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του κτιρίου

Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης ΑνάγκηςΣύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης

Βασικός ΣτόχοςΒασικός Στόχος

- να συνταχθεί το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του κτιρίου

- να γνωρίζουν όλοι οι εργαζόµενοι το Σχέδιο αυτό

- να έχουν όλοι ενηµερωθεί για τα κατάλληλα µέτρα

προστασίας ανά χώρο

- να εκπαιδευτούν µέσω ασκήσεων ετοιµότητας

- να γίνει αξιολόγηση και βελτίωση του Σχεδίου.
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Θεσµικό ΠλαίσιοΘεσµικό ΠλαίσιοΘεσµικό ΠλαίσιοΘεσµικό Πλαίσιο



Θεσµικό πλαίσιοΘεσµικό πλαίσιο

�� ΕγκύκλιοςΕγκύκλιος Γ.Γ.Π.Π. 4648/6-7-2009: «Σχεδιασµός και δράσεις

Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την

εκδήλωση σεισµικών φαινοµένων»

� Προεδρικό ∆ιάταγµα 17 – ΦΕΚ 11/Α΄/18-1-1996: «Μέτρα για τη

βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την

εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»

� Υπουργική Απόφαση 88555/3293 – ΦΕΚ 721/Β΄/4-10-1988:

«Υγιεινή και Ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆.

και των Ο.Τ.Α.»

� Νόµος 1568 – ΦΕΚ 177/Α΄/18-10-1985: «Υγιεινή και Ασφάλεια

Εργαζοµένων»

Κούρου Ασηµίνα                          ΗµερίδαΚούρου Ασηµίνα                          Ηµερίδα: : «∆ιαχείριση Κρίσεων – Φυσικές Καταστροφές – Σεισµοί», ∆ΙΠΑ∆,  29/11/2011,  29/11/2011



Θεσµικό πλαίσιοΘεσµικό πλαίσιο
Εγκύκλιος  Εγκύκλιος  Γ.Γ.Π.Π. 4648/6-7-2009

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.

Κούρου Ασηµίνα                          ΗµερίδαΚούρου Ασηµίνα                          Ηµερίδα: : «∆ιαχείριση Κρίσεων – Φυσικές Καταστροφές – Σεισµοί», ∆ΙΠΑ∆,  29/11/2011,  29/11/2011



Θεσµικό πλαίσιο: Θεσµικό πλαίσιο: Εγκύκλιος  Εγκύκλιος  Γ.Γ.Π.Π. 4648/6-7-2009,  

Π.∆. 17 – ΦΕΚ 11/Α΄/18-1-1996, Ν. 1568/1985 - ΦΕΚ 

177/Α΄/1985, Κ.Υ.Α. 88555/3293/1988 - ΦΕΚ 721/Β΄/1988)

� Στους χώρους εργασίας, οι εργοδότες οφείλουν να λαµβάνουν

µέτρα και να δίνουν οδηγίες στους εργαζόµενους, ώστε να

µπορούν σε περίπτωση σοβαρού, άµεσου και αναπόφευκτου

κινδύνου να διακόπτουν την εργασία ή/και να εγκαταλείπουνκινδύνου να διακόπτουν την εργασία ή/και να εγκαταλείπουν

αµέσως το χώρο εργασίας, και να µεταβαίνουν σε ασφαλή χώρο.

� Οι εργοδότες οφείλουν να καταρτίσουν σχέδιο διαφυγής και

διάσωσης από τους χώρους εργασίας, εφόσον απαιτείται από τη

θέση, την έκταση και το είδος της εκµετάλλευσης. Το σχέδιο

διαφυγής και διάσωσης πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες

θέσεις στους χώρους εργασίας.

Κούρου Ασηµίνα                          ΗµερίδαΚούρου Ασηµίνα                          Ηµερίδα: : «∆ιαχείριση Κρίσεων – Φυσικές Καταστροφές – Σεισµοί», ∆ΙΠΑ∆,  29/11/2011,  29/11/2011



� Με ευθύνη των εργοδοτών, το σχέδιο πρέπει να δοκιµάζεται

τακτικά, µε ασκήσεις ή άλλο πρόσφορο τρόπο ώστε σε

περίπτωση κινδύνου ή καταστροφής να µπορούν οι εργαζόµενοι

να διασωθούν.

Θεσµικό πλαίσιο: Θεσµικό πλαίσιο: Εγκύκλιος  Εγκύκλιος  Γ.Γ.Π.Π. 4648/6-7-2009,  

Π.∆. 17 – ΦΕΚ 11/Α΄/18-1-1996, Ν. 1568/1985 - ΦΕΚ 

177/Α΄/1985, Κ.Υ.Α. 88555/3293/1988 - ΦΕΚ 721/Β΄/1988)

να διασωθούν.

� Η χάραξη, οι διαστάσεις και η διευθέτηση των οδών διάσωσης

και των εξόδων κινδύνου πρέπει να είναι ανάλογες µε τις

εγκαταστάσεις, τη χρήση και την επιφάνεια των χώρων εργασίας,

καθώς και τον αριθµό των εργαζοµένων. Οι οδοί διάσωσης

επισηµαίνονται κατάλληλα και πρέπει να οδηγούν σε ελεύθερο ή

ασφαλή χώρο από το συντοµότερο δυνατό δρόµο.

Κούρου Ασηµίνα                          ΗµερίδαΚούρου Ασηµίνα                          Ηµερίδα: : «∆ιαχείριση Κρίσεων – Φυσικές Καταστροφές – Σεισµοί», ∆ΙΠΑ∆,  29/11/2011,  29/11/2011



� Οι διάδροµοι κυκλοφορίας πρέπει να διατηρούνται συνεχώς

ελεύθεροι. Ιδιαίτερα δεν πρέπει να κλειδώνονται, να φράζονται

ή να µειώνεται η δυνατότητα διάκρισης των θυρών, που

βρίσκονται στην πορεία των οδών διάσωσης.

Θεσµικό πλαίσιο: Θεσµικό πλαίσιο: Εγκύκλιος  Εγκύκλιος  Γ.Γ.Π.Π. 4648/6-7-2009,  

Π.∆. 17 – ΦΕΚ 11/Α΄/18-1-1996, Ν. 1568/1985 - ΦΕΚ 

177/Α΄/1985, Κ.Υ.Α. 88555/3293/1988 - ΦΕΚ 721/Β΄/1988)

βρίσκονται στην πορεία των οδών διάσωσης.
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� Οι ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β/θµιας

Εκπαίδευσης (δηµοσίων και ιδιωτικών), µετά την εκδήλωση

σεισµού και εφόσον οι σχολικές µονάδες βρίσκονται σε

λειτουργία, εκκενώνουν άµεσα τα σχολικά κτίρια

αρµοδιότητάς τους βάσει του σχεδιασµού τους και

κατευθύνουν τους µαθητές και το προσωπικό προς τους εκ των

Θεσµικό πλαίσιο: Θεσµικό πλαίσιο: Εγκύκλιος  Εγκύκλιος  Γ.Γ.Π.Π. 4648/6-7-2009

κατευθύνουν τους µαθητές και το προσωπικό προς τους εκ των

προτέρων προσδιορισµένους ασφαλείς υπαίθριους χώρους

καταφυγής, προκειµένου εν συνεχεία οι µαθητές να

παραληφθούν µε ασφάλεια από τους γονείς ή τους

κηδεµόνες τους

�Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να γνωστοποιούνται στους γονείς

και κηδεµόνες των µαθητών.

Κούρου Ασηµίνα                          ΗµερίδαΚούρου Ασηµίνα                          Ηµερίδα: : «∆ιαχείριση Κρίσεων – Φυσικές Καταστροφές – Σεισµοί», ∆ΙΠΑ∆,  29/11/2011,  29/11/2011



Σύνταξη Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης ΚτιρίουΣχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Κτιρίου



- Καταγραφή των χώρων του κτιρίου

- Καθορισµός της διαδικασίας εκκένωσης των επιµέρους χώρων

- Ορισµός αρµοδιοτήτων στο προσωπικό

- Επισήµανση και άρση επικινδυνοτήτων

- Σηµάνσεις στο κτίριο

Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης ΑνάγκηςΣύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης

Βασικά στάδιαΒασικά στάδια

- Σηµάνσεις στο κτίριο

- Πρόβλεψη διαφορετικών σεναρίων

- Προµήθεια απαραίτητων εφοδίων

- Επιλογή κατάλληλου χώρου καταφυγής µετά το σεισµό

- Έλεγχος του κτιρίου

- Ενηµέρωση προσωπικού

- ∆ιοργάνωση ασκήσεων ετοιµότητας.
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1. Αρίθµηση χώρων

2. Καθορισµός τρόπου εκκένωσης
– οδών διαφυγής

Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης ΑνάγκηςΣύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης
Καθορισµός της διαδικασίας εκκένωσηςΚαθορισµός της διαδικασίας εκκένωσης

3. Καθορισµός χώρων 
συγκέντρωσης - καταφυγής

Κούρου Ασηµίνα                          ΗµερίδαΚούρου Ασηµίνα                          Ηµερίδα: : «∆ιαχείριση Κρίσεων – Φυσικές Καταστροφές – Σεισµοί», ∆ΙΠΑ∆,  29/11/2011,  29/11/2011



1. Γενικός υπεύθυνος του σχεδίου 

2. Υπεύθυνος για την οργανωµένη και ασφαλή

εκκένωση του κτιρίου

3. Υπεύθυνος για το άνοιγµα όλων των 

εισόδων – εξόδων του κτιρίου

4. Υπεύθυνος για την παροχή πρώτων βοηθειών 

5. Υπεύθυνος ελέγχου των δικτύων παροχής

Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης ΑνάγκηςΣύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης
Ορισµός αρµοδιοτήτων στο προσωπικόΟρισµός αρµοδιοτήτων στο προσωπικό

5. Υπεύθυνος ελέγχου των δικτύων παροχής

ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και

ύδρευσης

6. Υπεύθυνος πυρασφάλειας

7. Υπεύθυνος για την αναζήτηση ατόµων που δεν 

έχουν παρουσιαστεί στο χώρο καταφυγής   

8. Υπεύθυνος επικοινωνίας µε τους αρµόδιους 

φορείς. 

Για όλους τους υπεύθυνους θα πρέπει να  ορίζονται 

και οι αναπληρωτές τους. 

Κούρου Ασηµίνα                          ΗµερίδαΚούρου Ασηµίνα                          Ηµερίδα: : «∆ιαχείριση Κρίσεων – Φυσικές Καταστροφές – Σεισµοί», ∆ΙΠΑ∆,  29/11/2011,  29/11/2011



� Αρχιτεκτονικά στοιχεία

� Εγκαταστάσεις

Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης ΑνάγκηςΣύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης
Επισήµανση και άρση επικινδυνοτήτωνΕπισήµανση και άρση επικινδυνοτήτων

� Έπιπλα, αντικείµενα και

συσκευές

Κούρου Ασηµίνα                          ΗµερίδαΚούρου Ασηµίνα                          Ηµερίδα: : «∆ιαχείριση Κρίσεων – Φυσικές Καταστροφές – Σεισµοί», ∆ΙΠΑ∆,  29/11/2011,  29/11/2011



• Μόνιµη απεικόνιση του σχεδίου σε   

διάφορα σηµεία του κτιρίου

• Σήµανση των διαδροµών εκκένωσης  

• Σήµανση εισόδων – εξόδων κ.λπ.

Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης ΑνάγκηςΣύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης
Σηµάνσεις στο κτίριοΣηµάνσεις στο κτίριο

Κούρου Ασηµίνα                          ΗµερίδαΚούρου Ασηµίνα                          Ηµερίδα: : «∆ιαχείριση Κρίσεων – Φυσικές Καταστροφές – Σεισµοί», ∆ΙΠΑ∆,  29/11/2011,  29/11/2011



Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης ΑνάγκηςΣύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης
Προµήθεια απαραίτητων εφοδίωνΠροµήθεια απαραίτητων εφοδίων

Κούρου Ασηµίνα                          ΗµερίδαΚούρου Ασηµίνα                          Ηµερίδα: : «∆ιαχείριση Κρίσεων – Φυσικές Καταστροφές – Σεισµοί», ∆ΙΠΑ∆,  29/11/2011,  29/11/2011



Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης ΑνάγκηςΣύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης
Επιλογή κατάλληλου χώρου καταφυγής µετά το σεισµόΕπιλογή κατάλληλου χώρου καταφυγής µετά το σεισµό

Ως χώρος καταφυγής πρέπει να επιλεγεί ο αύλειος ή κάποιος 

κοντινός, ανοιχτός χώρος (πάρκο, πλατεία, κ.ά.). Στο Σχέδιο 

θα πρέπει να προβλέπεται και εναλλακτική λύση σε 

περίπτωση που ο επιλεγµένος χώρος καταφυγής καταστεί 

ακατάλληλος µετά το σεισµό.

Κούρου Ασηµίνα                          ΗµερίδαΚούρου Ασηµίνα                          Ηµερίδα: : «∆ιαχείριση Κρίσεων – Φυσικές Καταστροφές – Σεισµοί», ∆ΙΠΑ∆,  29/11/2011,  29/11/2011



Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης ΑνάγκηςΣύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης
ΑµεΑΑµεΑ

Τα άτοµα µε προσωρινά ή µόνιµα κινητικά ή άλλα προβλήµατα:  

- τοποθετούνται σε κατάλληλη θέση µέσα σε ισόγειο γραφείο 

(εάν αυτό είναι δυνατόν)

- βοηθούνται κατά τη διάρκεια της εκκένωσης από το ∆ίκτυο 

Υποστήριξης, όπως αυτό έχει προβλεφθεί στο Σχέδιο.
Κούρου Ασηµίνα                          ΗµερίδαΚούρου Ασηµίνα                          Ηµερίδα: : «∆ιαχείριση Κρίσεων – Φυσικές Καταστροφές – Σεισµοί», ∆ΙΠΑ∆,  29/11/2011,  29/11/2011



1. Επισήµανση προβληµάτων που τυχόν υπάρχουν στο

κτίριο (ρωγµές σε φέροντα στοιχεία ή σε τοίχους πλήρωσης,

διαρροές κ.ά.).

2. Άµεση ενηµέρωση του αρµόδιου για τη συντήρηση του

Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης ΑνάγκηςΣύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης
Έλεγχος του κτιρίουΈλεγχος του κτιρίου

2. Άµεση ενηµέρωση του αρµόδιου για τη συντήρηση του

κτιρίου, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες

αποκατάστασης.

3. Αποφυγή επεµβάσεων στο φέροντα οργανισµό κτιρίων ή

ακόµα και σε µη φέροντα στοιχεία χωρίς να προηγηθεί

µελέτη από πολιτικό µηχανικό.

Κούρου Ασηµίνα                          ΗµερίδαΚούρου Ασηµίνα                          Ηµερίδα: : «∆ιαχείριση Κρίσεων – Φυσικές Καταστροφές – Σεισµοί», ∆ΙΠΑ∆,  29/11/2011,  29/11/2011



Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης ΑνάγκηςΣύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης
Ενηµέρωση ΕργαζοµένωνΕνηµέρωση Εργαζοµένων

Τακτική ενηµέρωση του προσωπικού για:

• τις ενέργειες αυτοπροστασίας που πρέπει να κάνουν σε 

περίπτωση σεισµού

• το σχέδιο έκτακτης ανάγκης και υπενθύµιση των 

αρµοδιοτήτων τους   

Κούρου Ασηµίνα                          ΗµερίδαΚούρου Ασηµίνα                          Ηµερίδα: : «∆ιαχείριση Κρίσεων – Φυσικές Καταστροφές – Σεισµοί», ∆ΙΠΑ∆,  29/11/2011,  29/11/2011



Οι δοκιµαστικές εφαρµογές του

Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης είναι

απαραίτητες για να αναδειχθούν οι

αδυναµίες του, ώστε να γίνουν οι

σχετικές διορθώσεις – τροποποιήσεις.

Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης ΑνάγκηςΣύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης
∆ιοργάνωση ∆ιοργάνωση συχνών ασκήσεων ετοιµότηταςσυχνών ασκήσεων ετοιµότητας

Κούρου Ασηµίνα                          ΗµερίδαΚούρου Ασηµίνα                          Ηµερίδα: : «∆ιαχείριση Κρίσεων – Φυσικές Καταστροφές – Σεισµοί», ∆ΙΠΑ∆,  29/11/2011,  29/11/2011



Μέτρα ΠροστασίαςΜέτρα Προστασίας



Έντυπα

Πριν το σεισµό: Πριν το σεισµό: Ενηµέρωση – Εκπαίδευση 

Προγράµµατα, 

Συνέδρια, Σεµινάρια

Ενηµερωτικές Οµιλίες
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Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν για τα

µέτρα προστασίας από το σεισµό.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό το θέµα έχουν

οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς.

Πριν το σεισµό: Πριν το σεισµό: Ενηµέρωση – Εκπαίδευση
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Πριν το σεισµό:Πριν το σεισµό: Ασκήσεις ετοιµότητας

Οι ασκήσεις ετοιµότητας πρέπει να γίνονται τακτικά, ώστε

όλοι να εκπαιδευτούν και να είναι σε θέση να εφαρµόσουν

τα κατάλληλα µέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισµού.
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Πριν το σεισµό:Πριν το σεισµό:
Προµήθεια Εφοδίων Πρώτης ΑνάγκηςΠροµήθεια Εφοδίων Πρώτης Ανάγκης
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Βασικοί άξονες σχεδίου:

� Επιλογή κατάλληλων σηµείων προφύλαξης σε κάθε χώρο

� Επικοινωνία 

� Τόπος συνάντησης 

� Οµάδα υποστήριξης ΑµεΑ

Πριν το σεισµό: Πριν το σεισµό: Σύνταξη Οικογενειακού Σχεδίου Σύνταξη Οικογενειακού Σχεδίου 

Έκτακτης ΑνάγκηςΈκτακτης Ανάγκης

� Οµάδα υποστήριξης ΑµεΑ
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Πριν το σεισµό: Πριν το σεισµό: Άρση ΕπικινδυνοτήτωνΆρση Επικινδυνοτήτων
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Πριν το σεισµό: Πριν το σεισµό: Άρση ΕπικινδυνοτήτωνΆρση Επικινδυνοτήτων
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Πριν το σεισµό: Πριν το σεισµό: Μέριµνα για σωστή Μέριµνα για σωστή 

συντήρηση κτιρίουσυντήρηση κτιρίου

� Επισήµανση προβληµάτων που τυχόν υπάρχουν στο κτίριο

(π.χ. ρωγµές, υγρασία).

� Αποφυγή επεµβάσεων στο φέροντα οργανισµό κτιρίων ή ακόµα

και σε µη φέροντα στοιχεία χωρίς να προηγηθεί µελέτη από

πολιτικό µηχανικό.
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Εάν την ώρα του σεισµού είµαστε 

µέσα στο σπίτι µας:

� Σκύβουµε

Μέτρα Προστασίας κατά τη διάρκεια  Μέτρα Προστασίας κατά τη διάρκεια  

του Σεισµούτου Σεισµού

� Καλυπτόµαστε κάτω από 

ένα γερό τραπέζι ή γραφείο

� Κρατιόµαστε από το πόδι 

του 
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Εάν την ώρα του σεισµού είµαστε

µέσα σε χώρο που δεν διαθέτει

τραπέζι ή γραφείο

Μέτρα Προστασίας κατά τη διάρκεια  Μέτρα Προστασίας κατά τη διάρκεια  

του Σεισµούτου Σεισµού

Παραµένουµε στο χώρο αυτό, πλησιάζουµε

το έδαφος και προφυλάσσουµε το κεφάλι

µας µε όποιο τρόπο µπορούµε
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Εάν την ώρα του σεισµού 

είµαστε έξω από κτίριοZ

Παραµένουµε έξω και

καταφεύγουµε σε έναν

Μέτρα Προστασίας κατά τη Μέτρα Προστασίας κατά τη 
διάρκεια  του Σεισµούδιάρκεια  του Σεισµού

καταφεύγουµε σε έναν

ανοιχτό ελεύθερο χώρο

Κούρου Ασηµίνα                          ΗµερίδαΚούρου Ασηµίνα                          Ηµερίδα: : «∆ιαχείριση Κρίσεων – Φυσικές Καταστροφές – Σεισµοί», ∆ΙΠΑ∆,  29/11/2011,  29/11/2011



Εάν την ώρα του σεισµού είµαστε

σε παραθαλάσσια περιοχή

πιθανόν να δηµιουργηθεί tsunami

ή βλάβες στις προβλήτες των

λιµανιών, γι αυτό Z

Αποµακρυνόµαστε άµεσα

Μέτρα Προστασίας κατά τη διάρκεια  Μέτρα Προστασίας κατά τη διάρκεια  

του Σεισµούτου Σεισµού

Αποµακρυνόµαστε άµεσα
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Εάν την ώρα του σεισµού

είµαστε µέσα σε αυτοκίνητοZ

Παρκάρουµε σε σηµείο που

να µην εµποδίζουµε την

κυκλοφορία

Μέτρα Προστασίας κατά τη διάρκεια  Μέτρα Προστασίας κατά τη διάρκεια  

του Σεισµούτου Σεισµού
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Φοράµε κατάλληλα ρούχα
και τα παπούτσια …

Μέτρα Προστασίας Μέτρα Προστασίας µετά το τέλος του µετά το τέλος του 

σεισµούσεισµού
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∆ιακόπτουµε την παροχή του ηλεκτρικού

ρεύµατος, του φυσικού αερίου και του

νερού

Μέτρα Προστασίας Μέτρα Προστασίας 

µετά το τέλος του σεισµούµετά το τέλος του σεισµού

Παίρνουµε µαζί µας τα απαραίτητα:

ένα ραδιόφωνο µε µπαταρίες,

χρήµατα, φακό (εάν είναι νύχτα),

φάρµακα, κλειδιά κ.ά.
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Φεύγοντας από το σπίτι µετά το 

τέλος του σεισµούZ

Κατεβαίνουµε προσεκτικά από τις 

σκάλες.

Μέτρα Προστασίας Μέτρα Προστασίας 

µετά το τέλος του σεισµούµετά το τέλος του σεισµού
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Μετά το τέλος της σεισµικής

δόνησης καταφεύγουµε σε

έναν κοντινό, ανοιχτό, ασφαλή

χώρο και περιµένουµε τις

οδηγίες της Πολιτείας.

Μέτρα Προστασίας Μέτρα Προστασίας 

µετά το τέλος του σεισµούµετά το τέλος του σεισµού

οδηγίες της Πολιτείας.
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Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Π.Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Π.

www.oasp.grwww.oasp.gr
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Σας ευχαριστώ πολύ!

∆ρ Α. Κούρου, ∆ρ Α. Κούρου, ∆ρ Α. Κούρου, ∆ρ Α. Κούρου, 

Προϊσταµένη Προϊσταµένη ΤµηµΤµηµ. Εκπαίδευσης . Εκπαίδευσης --

ΕνηµέρωσηςΕνηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Ο.Α.Σ.Π. 

email: akourou@oasp.gremail: akourou@oasp.gr
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