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 Η δυνατότητα μείωσης των επιπτώσεων ενός 
ισχυρού σεισμού εξαρτάται από τον σχεδιασμό και 

την προετοιμασία που έχει γίνει προσεισμικά.  

      Οι ακόλουθες οδηγίες για λήψη μέτρων 
προστασίας, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από 
ένα σεισμό, απευθύνονται κυρίως στους γονείς, 

στους εκπαιδευτές και στους συναδέλφους Ατόμων 
με Αναπηρία. 
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Μέτρα Προστασίας  

 Πριν τον Σεισμό 

 Κατά τη διάρκεια του 
      Σεισμού  

 Μετά τον Σεισμό 
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Πριν τον Σεισμό 
  Οργάνωση μιας Ομάδας Υποστήριξης για το Άτομο με Αναπηρία, η 
οποία θα αποτελείται από τουλάχιστον 3 άτομα, που θα το βοηθήσουν 
πριν και μετά τον σεισμό. 

Τα άτομα αυτά θα πρέπει: 

    να επιλεγούν από τους χώρους που βρίσκεται καθημερινά το άτομο 
       (σπίτι, εργασιακό χώρο κ.ά.) 
    να είναι άτομα εμπιστοσύνης  

    να γνωρίζουν τις συνήθειές του. 

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 



Πριν τον Σεισμό 

Η Ομάδα Υποστήριξης πρέπει: 

 να ενημερωθεί για τον σεισμό και τα μέτρα 
προστασίας μέσω των εντύπων του Ο.Α.Σ.Π., 
του δικτυακού του τόπου (www.oasp.gr) ή 
ενημερωτικών ομιλιών 

 να ενημερώσει το Άτομο με Αναπηρία με 
σαφείς σχετικές οδηγίες, εστιάζοντας την 
προσοχή στο τι πρέπει να γίνει και όχι στο τι 
πρέπει να αποφευχθεί 

 να εκπαιδεύσει το Άτομο με Αναπηρία, εάν 
είναι δυνατόν,  μέσω επαναλαμβανόμενων 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεων 
ετοιμότητας. 
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Πριν τον Σεισμό 
Τα Άτομα με Αναπηρία και/ή Ομάδα Υποστήριξής τους πρέπει: 

 να συζητήσουν για τις ανάγκες του Ατόμου σε περίπτωση σεισμού 
 να επιλέξουν τα ασφαλή σημεία προφύλαξης μέσα στο σπίτι ή στον  
    εργασιακό χώρο και να συζητήσουν για το θέμα αυτό 

  να συντάξουν ένα Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για περίπτωση σεισμού 

 να συμφωνήσουν για τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους μετά από έναν 
σεισμό.     
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Πριν τον Σεισμό 
Τα Άτομα με Αναπηρία και η Ομάδα Υποστήριξής τους πρέπει: 

  να  γνωρίζουν τη φαρμακευτική αγωγή και τη λειτουργία των ειδικών  

      μηχανημάτων 

  να αναλάβουν την προμήθεια εφοδίων πρώτης ανάγκης (φάρμακα, 

      καρτέλα διάσωσης όπου αναγράφεται η αναπηρία του, σφυρίχτρα, 

      κινητό τηλέφωνο, ηχητικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο κ.ά.) 

  να καθορίσουν τον χώρο που θα καταφύγει το Άτομο μετά τον σεισμό 

      (σε συνεργασία μαζί του εάν αυτό είναι δυνατόν). 
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Πριν τον Σεισμό 
Τα Άτομα με Αναπηρία και η Ομάδα Υποστήριξής τους πρέπει προσεισμικά 
να επισημάνουν τις επικινδυνότητες και να προσπαθήσουν να τις άρουν:   

 να τοποθετήσουν τα βαριά και εύθραυστα αντικείμενα σε χαμηλά ράφια 

 να απομακρύνουν τα βαριά αντικείμενα που υπάρχουν πάνω από το  

     κρεβάτι τους 

 να στερεώσουν κατάλληλα τα κάδρα, τους καθρέφτες, τα έπιπλα κ.ά. 
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Κατά τη διάρκεια του Σεισμού 

Εάν το Άτομο με Αναπηρία βρίσκεται σε 
εσωτερικό χώρο πρέπει: 

    να παραμείνει ψύχραιμο  

  να μην μετακινηθεί από τον χώρο 
που βρίσκεται 

 να καλυφθεί κάτω από ένα γερό 
ξύλινο τραπέζι ή γραφείο (εάν είναι 
δυνατόν π.χ. δεν έχει κινητικά 
προβλήματα), κρατώντας με τα χέρια 
του το πόδι του επίπλου.  
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Κατά τη διάρκεια του Σεισμού 

Εάν την ώρα του σεισμού το Άτομο με Αναπηρία βρίσκεται σε εσωτερικό 
χώρο και δεν υπάρχει κατάλληλο τραπέζι κοντά του, πρέπει: 

 να πλησιάσει στο έδαφος γονατίζοντας και να καλύψει το κεφάλι και 
τον αυχένα με τα χέρια του 

 να παραμείνει στη θέση κάλυψης μέχρι να τελειώσει ο σεισμός. 
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Κατά τη διάρκεια του Σεισμού 

Εάν το Άτομο με Αναπηρία έχει κινητικά προβλήματα και βρίσκεται σε 
εσωτερικό χώρο πρέπει: 

 να παραμείνει στη θέση του, να σκύψει το κεφάλι του όσο μπορεί και 

     να το καλύψει με τα χέρια του ή με κάποιο αντικείμενο π.χ. βιβλίο.  

 Εάν χρησιμοποιεί αμαξίδιο, πρώτα πρέπει να βάλει το φρένο και στη 

     συνέχεια να σκύψει το κεφάλι του και να το καλύψει όσο καλύτερα  

     μπορεί. 
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Κατά τη διάρκεια του Σεισμού 

Εάν το Άτομο με Αναπηρία βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο πρέπει: 

 να παραμείνει έξω 

 να απομακρυνθεί από τις όψεις των κτιρίων ή άλλα επικίνδυνα σημεία  

 να προσπαθήσει να προφυλαχτεί όσο καλύτερα μπορεί 

 να παραμείνει στη θέση αυτή μέχρι να τελειώσει ο σεισμός. 
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Μετά τον Σεισμό 
Εάν το Άτομο με Αναπηρία βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο πρέπει: 

 να εφαρμόσει το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, όπως το έχει προσεισμικά   

    συμφωνήσει με την Ομάδα Υποστήριξής του  

 να εκκενώσει  με ψυχραιμία το κτίριο από το κλιμακοστάσιο μόνο του ή 

    μαζί με το μέλος της Ομάδας Υποστήριξής του, παίρνοντας μαζί τους τα 
εφόδια πρώτης ανάγκης  

 να κατευθυνθεί προς τον προαποφασισμένο χώρο καταφυγής. 
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Κατά την μετακίνησή τους προς τον κοντινό, ανοιχτό χώρο καταφυγής το 
Άτομο με Αναπηρία και το μέλος της Ομάδας που βρίσκεται μαζί του 
πρέπει: 

  να είναι ψύχραιμοι 

  να είναι πολύ προσεκτικοί και να μην πλησιάζουν επικίνδυνα σημεία 

  να μην αγγίζουν καλώδια κ.λπ. 

Μετά τον Σεισμό 
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Μετά τον Σεισμό 
Στον κοντινό, ανοιχτό, ασφαλή χώρο (πάρκο, πλατεία κ.ά.) θα 
παραμείνουν μέχρι να δοθούν οι σχετικές οδηγίες από την Πολιτεία.  
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             Επισκεφτείτε τον 
δικτυακό τόπο του 

Ο.Α.Σ.Π. 
                                                         

www.oasp.gr 
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