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ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Η πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ πνιηηψλ, 

απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζην πιαίζην 

ηεο θνηλσληθήο ηεο επζχλεο, αιιά θαη ππνρξέσζή πνπ απνξξέεη απφ ηα άξζξ.1 θαη 3 

ηνπ Ν. 3013/2002  (ΦΔΚ 102/Α΄/2002) « Αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο».  

Η πιεξνθφξεζε, ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ πιεζπζκηαθψλ 

νκάδσλ, απνηεινχλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ δπλεηηθά 

εκθαληδφκελσλ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

Η απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ βαζίδεηαη 

ζην ηεηξάπηπρν Πξφιεςε – Δηνηκφηεηα – Αληηκεηψπηζε – Αλάθακςε. ην πιαίζην 

απηφ ζπληάρζεθε ην ζρέδην δηαρείξηζεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ζεηζκνχ 

ζην Γεκαξρηαθφ Μέγαξν ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, ψζηε λα ζπκβάιιεη 

ζηελ εηνηκφηεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ.
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Σν ζρέδην δηαρείξηζεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ζεηζκνχ ζην Γεκαξρηαθφ Μέγαξν ηνπ 

Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, γηα ιφγνπο ηππνπνίεζεο θαη ελαξκφληζεο κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

Τ.Α.1299/2003 (ΦΔΚ 423/Β/2003) - Έγθξηζε ηνπ απφ 7.4.2003 Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε «Ξελνθξάηεο», αθνινχζεζε κεξηθψο ην «εγρεηξίδην ζχληαμεο θαη 

ελαξκφληζεο εηδηθψλ ζρεδίσλ αλά θαηαζηξνθή», ην νπνίν πξνζαξηήζεθε ζην ππ. αξηζ. 7753/5-11-

2009 έγγξαθν ηεο Γ.Γ.Π.Π. 
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ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ 

 

1.κοπός 

 

Η ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ζεηζκνχ ζην 

Γεκαξρηαθφ Μέγαξν ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, έρεη ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπλαζξνίδνληαη ζην ρψξν απηφ, ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ κε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή 

θαη γεληθά ηελ αλάπηπμε ζσζηήο αληηζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ο ζεηζκφο είλαη έλα 

ηδηαίηεξα νμχ θαη μαθληθφ γεγνλφο ηνπ νπνίνπ ν αηθλίδηνο ραξαθηήξαο πεξηνξίδεη ηε 

δπλαηφηεηα ησλ ινγηθψλ αληηδξάζεσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη νη ελέξγεηεο γηα ηε 

δηαρείξηζή ηνπ λα είλαη πξνθαζνξηζκέλεο θαη θαιά ζρεδηαζκέλεο. Έρεη απνδεηρζεί φηη 

κεγάιν κέξνο ησλ ηξαπκαηηζκψλ ή απσιεηψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαηά ην ζεηζκφ 

νθείιεηαη ζε δεκηέο ζηα κε θέξνληα ζηνηρεία θαη ηνλ εμνπιηζκφ, θαζψο θαη ζηηο 

αθαηάιιειεο ελζηηθηψδεηο αληηδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ.
2
 

Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο νη ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο 

απηνκαηνπνηνχληαη, ζπληεινχληαη δειαδή εξήκελ ηνπ πξσηνγελνχο ελζηίθηνπ ηεο 

απηνζπληήξεζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη δπζκελείο επηπηψζεηο εμαηηίαο ηνπ 

παληθνχ.  

Ο ζρεδηαζκφο επηπιένλ, απνζθνπεί ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ 

απφ δεκηέο ζε κε δνκηθά ζηνηρεία αιιά θαη ζηελ γξεγνξφηεξε επαλαθνξά ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα.  

Με δεδνκέλν φηη ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 1
ε
 ζέζε απφ άπνςε ζεηζκηθφηεηαο ζε 

Δπξσπατθφ επίπεδν θαη ηελ 6
ε 

ζε παγθφζκην, θαζψο θαη φηη δελ ππάξρνπλ 

«αζεηζκηθέο» ή «ζεηζκηθά αζθαιείο» πεξηνρέο ζηε ρψξα καο, θάζε έλαο πξέπεη λα 

γλσξίδεη ηα κέηξα απηνπξνζηαζίαο θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πξνζπάζεηα 

κείσζεο ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ απηνχο. 

                                            
2
 Οη επηθηλδπλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κε δνκηθή ηξσηφηεηα είλαη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζαλάηνπο ή ηξαπκαηηζκνχο παξφιν πνπ έλα θηίξην δελ ζα θαηαξξεχζεη. Βι: 

ΟΑΠ, Έιεγρνο κε Γνκηθήο Σξσηφηεηαο. http://www.oasp.gr/node/159 «Ο θίλδπλνο πνπ εγθπκνλεί 

έλαο ζεηζκφο δελ πξνέξρεηαη κφλν απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θηηξίνπ αιιά θαη απφ ηηο βιάβεο πνπ ζα 

ππνζηνχλ ηα δηάθνξα αληηθείκελα θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ κε πηζαλή ζπλέπεηα ηε δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα γηα λα ππάξμνπλ ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί δελ είλαη αλάγθε λα 

θαηαξξεχζεη έλαο νιφθιεξνο φξνθνο, αξθεί ε πηψζε κηαο ληνπιάπαο πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ θάπνην 

γξαθείν, ε ζξαχζε κηαο ηδακαξίαο ή ε πηψζε ελφο θσηηζηηθνχ». 
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Σν ζρέδην είλαη δπλακηθφ θαη νη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλεη δελ είλαη κνλνζήκαληεο, 

ειέγρνληαη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ αζθήζεσλ αιιά θπξίσο θαηά ηελ ψξα ηεο θξίζεο. 

ε έλα ηφζν αηθλίδην γεγνλφο φπσο ν ζεηζκφο πνιινί απξφβιεπηνη παξάγνληεο κπνξεί 

λα εκθαληζηνχλ πνπ λα ην αλαηξέςνπλ ή λα δπζθνιέςνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ. ε 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ε επί ηφπνπ ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ αλάινγα κε 

ηελ πεξίζηαζε. Έηζη, ε αλαζεψξεζε θαη ε αλαηξνθνδφηεζή ηνπ ζρεδίνπ, κεηά απφ 

θάζε βησκαηηθή εθαξκνγή ηνπ είλαη κία δηαδηθαζία ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε.   

 

2. Ανηικειμενικοί ζηότοι 

 

 Λήςε κέηξσλ πξφιεςεο, εηνηκφηεηαο, αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

 πληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ, πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ζεηζκφ 

 Απνζαθήληζε ησλ ξφισλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ 

 Γεκηνπξγία νκάδσλ θαιά ελεκεξσκέλσλ θαη πξνεηνηκαζκέλσλ, ψζηε λα 

θηλεηνπνηνχληαη ζπληεηαγκέλα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γεγνλφηνο, φζν 

θαη κεηά ηελ εθδήισζή ηνπ. 

 Απνθπγή ηνπ παληθνχ θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ νπνίνπ ζπληεινχληαη 

ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα απνβνχλ κνηξαίεο θαη απηνκαηνπνίεζε 

ηεο νξζήο ζπκπεξηθνξάο κέζσ ησλ επαλαιακβαλφκελσλ αζθήζεσλ 

 

3. Ανάλσζη κινδύνοσ-Καηάζηαζη-Παραδοτές 

 

Σν Γεκαξρηαθφ κέγαξν απνηειεί ρψξν ζπγθέληξσζεο κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ, ν 

νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαγξαθεί κε απφιπηε αθξίβεηα παξά κφλν 

πξνζεγγηζηηθά, ιφγσ ηεο δηαξθνχο πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο ησλ 

ζπλαιιαζζφκελσλ δεκνηψλ. Η ζχλζεζε ηνπ θνηλνχ πνπ είλαη πηζαλφ λα 

παξαβξίζθεηαη ζην ρψξν, θαηά ηελ εθδήισζε ελφο ζεηζκνχ, είλαη αλνκνηνγελήο ηφζν 

ειηθηαθά φζν θαη εζλνηηθά. Απηφ απνηειεί παξάγνληα ηξσηφηεηαο ζην ζεηζκφ θαη 

πεξηπιέθεη ηνπο ρεηξηζκνχο, δηφηη ηα κηθξά παηδηά θαη νη ειηθησκέλνη είλαη εππαζείο 

νκάδεο θαη ρξήδνπλ εηδηθήο αληηκεηψπηζεο, νη δε αιινδαπνί ελδερνκέλσο λα κελ 
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αληαπνθξηζνχλ ζηηο νδεγίεο ιφγσ αδπλακίαο θαηαλφεζεο ηεο γιψζζαο. Δπηπιένλ 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κεηά απφ έλα ζεηζκφ κπνξεί λα εκθαληζηεί σο δεπηεξνγελέο 

επαθφινπζν ε εθδήισζε θσηηάο πνπ αλ δελ αληηκεησπηζηεί άκεζα κπνξεί λα 

κεηαηξαπεί ζε ππξθαγηά.    

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ή λα πεξηνξηζηνχλ θαηά ην δπλαηφ, νη αλζξψπηλεο 

απψιεηεο ή νη ηξαπκαηηζκνί, λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη νηθνλνκηθέο δεκηέο, αιιά θαη λα  

εμαζθαιηζηεί ε γξεγνξφηεξε επαλαθνξά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα κεηά απφ 

ελδερφκελν ζεηζκφ κεγάινπ κεγέζνπο, πξέπεη λα πηνζεηεζεί ε δένπζα ζπκπεξηθνξά 

κέζσ θαηάιιειεο ελεκέξσζεο θαη εθαξκνγήο αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο.  

4. Περιετόμενο ζτεδίοσ 

 

Σν ζρέδην  πεξηιακβάλεη : 

 

 Αλάιπζε ησλ ελεξγεηψλ (πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ζεηζκφ) πνπ 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, κε έκθαζε ζηελ αλαγθαηφηεηα επίδεημεο 

ςπρξαηκίαο θαη  απνθαζηζηηθφηεηαο  

 θαξηθήκαηα ησλ θαηφςεσλ ησλ νξφθσλ ηνπ θηηξίνπ κε αξηζκεκέλεο ηηο 

αίζνπζεο θαη θαηαγεγξακκέλν ηνλ πξνζεγγηζηηθά αλακελφκελν  αξηζκφ ησλ 

αηφκσλ αλά φξνθν.  

 Γηαδξνκέο δηαθπγήο θαη ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηεο πξνηεξαηφηεηαο 

εθθέλσζεο ησλ ρψξσλ. Οη νδνί δηάζσζεο επηζεκαίλνληαη θαηάιιεια θαη 

νδεγνχλ ζε ειεχζεξν ή αζθαιή ρψξν απφ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ δξφκν 

(Αξζ. 18 ηνπ Ν.1568/1985 – ΦΔΚ 177/Α΄/1985 – Τγηεηλή θαη αζθάιεηα 

εξγαδνκέλσλ, Κ.Τ.Α. 88555/3293/1988 – ΦΔΚ 721/Β΄/1988 – Τγηεηλή θαη 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. 

 θαξίθεκα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο φπνπ απνηππψλεηαη ν ρψξνο 

ζπγθέληξσζεο θαη παξακνλήο ησλ εξγαδνκέλσλ (πιαηεία Κχπξνπ), κεηά απφ 

ζεηζκφ. 

 Σα ζηνηρεία ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ εθπφλεζε, ελεκέξσζε, πξνεηνηκαζία, 

ζπληνληζκφ  θαη εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ. 

 Σα ζηνηρεία ησλ ππεχζπλσλ νξφθσλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ απηψλ 



 

ρέδην δηαρείξηζεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ζεηζκνχ ζην Γεκαξρηαθφ  Μέγαξν ηνπ Γήκνπ 

Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο 

 

 

 8 

 Σα ζηνηρεία ησλ ππεχζπλσλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ γηα ηα δίθηπα χδξεπζεο, 

ειεθηξνδφηεζεο θαη θπζηθνχ αεξίνπ, νη νπνίνη, φηαλ επηβάιιεηαη απφ ηηο 

ζπλζήθεο,  κεξηκλνχλ γηα ηε δηαθνπή ηνπο  

 Σα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο ππνζηεξηθηηθήο νκάδαο ησλ αηφκσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θηλεηηθέο δπζθνιίεο θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ έμνδν απηψλ 

ησλ αηφκσλ απφ ην θηίξην ζε πεξίπησζε εθθέλσζεο. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ ππεχζπλνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, θαζψο θαη ηεο νκάδαο 

αληηκεηψπηζεο θσηηάο, νη νπνίνη ζα ιάβνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε απφ 

ηελ Π.Τ. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ, ηνπ 

αλαπιεξσηή ηνπ θαζψο θαη ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο, νη νπνίνη ζα ιάβνπλ ηελ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε απφ αξκφδην θνξέα. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ ππεχζπλνπ θαηαγξαθήο παξνπζηψλ ζην ρψξν ζπγθέληξσζεο 

 Σα ζηνηρεία ηνπ ππεχζπλνπ ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζε άηνκα 

(εξγαδφκελνπο ή ζπλαιιαζζφκελνπο δεκφηεο) πνπ ελδερνκέλσο λα 

εκθαλίζνπλ έληνλν κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο  

 Δλεκέξσζε γηα ηα κέηξα απηνπξνζηαζίαο 

5. Ανάλσζη ενεργειών  

5.1 Φάζη 1- σνήθης Δηοιμόηηηας 

Η θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηα κέηξα θαη ηηο ελέξγεηεο πξφιεςεο θαη πξνεηνηκαζίαο 

ησλ εξγαδφκελσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ εθδήισζε ζεηζκηθνχ 

θαηλνκέλνπ. 

Κάζε εξγαδφκελνο ζην Γεκαξρηαθφ Μέγαξν Κεξαηζηλίνπ –Γξαπεηζψλαο ζα πξέπεη : 

 Να ελεκεξσζεί γηα ην ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο πνπ έρεη ζπληάμεη ε νκάδα 

ζχληαμεο, ην νπνίν δηαλέκεηαη ζε φια ηα ηκήκαηα θαη επηπιένλ αλαξηάηαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ψζηε λα ηεζεί ζε δηαβνχιεπζε. Σν κειεηά θαη 

δηαηππψλεη ηηο απνξίεο ή ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ, εληφο ελφο εχινγνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο, ψζηε απηέο λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα δνζνχλ νη απαξαίηεηεο 

δηεπθξηλήζεηο ή λα γίλνπλ ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο. Δπίζεο δειψλεη ηελ 
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πξφζεζή ηνπ λα ζπκκεηέρεη ζε θάπνηα νκάδα ηνπ ζρεδίνπ, ψζηε λα 

ζπκπιεξσζνχλ νη ζρεηηθνί πίλαθεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ.
3
 

 Να πξνβεί ζε έιεγρν ηεο κε δνκηθήο ηξσηφηεηαο ηνπ ρψξνπ ηνπ θαη λα 

ελεκεξψζεη ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ επηθηλδπλνηήησλ, ψζηε λα ιεθζεί 

κέξηκλα γηα ηελ άξζε ηνπο.  

πγθεθξηκέλα νη θαλφλεο αζθαιείαο πξνυπνζέηνπλ :   

 Υσξνζέηεζε ησλ γξαθείσλ καθξηά απφ παξάζπξα ή 

ηδακαξίεο θαη ζε θαηάιιειεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηαθπγή ησλ εξγαδνκέλσλ 

κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Σνπνζέηεζε εηδηθήο απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο ζηηο 

κεγάιεο επηθάλεηεο απφ ηδάκη ψζηε λα απνθεπρζνχλ 

ηξαπκαηηζκνί απφ ζξαχζκαη 

 ηεξέσζε επίπισλ ζηνλ ηνίρν  

 ηεξέσζε θσηηζηηθψλ θαη αλεκηζηήξσλ νξνθήο 

 Σνπνζέηεζε εχζξαπζησλ αληηθεηκέλσλ θαη αληηθεηκέλσλ κεγάινπ 

βάξνπο ζε ρακειά ξάθηα 

 ηεξέσζε ζπζθεπψλ πνπ πηζαλά ππάξρνπλ ζην ρψξν, πρ Η/Τ, κε 

απηνθφιιεηεο ηαηλίεο δηπιήο φςεσο. 

 Αζθάιηζε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ άιισλ 

αληηθεηκέλσλ ζηηο βηβιηνζήθεο κε ειαζηηθνχο 

ηκάληεο ή πξνζηαηεπηηθέο κπάξεο. 

 ηεξέσζε θάδξσλ ή ξαθηψλ κε θιεηζηά 

άγθηζηξα 

 Απνκάθξπλζε ξαθηψλ απφ επηθίλδπλεο ζέζεηο 

φπσο πάλσ απφ ην γξαθείν φπνπ θάζεηαη ν εξγαδφκελνο 

 Δπηζθεπή ειαηησκαηηθψλ ξεπκαηνιεπηψλ ή θνκκέλσλ θαισδίσλ  

                                            
3
 Άξζ. 41 ηνπ Ν. 3536/2007 (ΦΔΚ 42, ηΑ΄) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ζε 

πεξίνδν εηξήλεο». Με απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ε αληηκεηψπηζε ηεο αηηίαο πνπ πξνθάιεζε ηελ έθηαθηε αλάγθε, 

θεξχζζεηαη γεληθή ή κεξηθή πνιηηηθή θηλεηνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν.Γ 17/1974 (ΦΔΚ 236 Α), γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο. Δπίζεο κε απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ κπνξεί 

λα εμνπζηνδνηνχληαη νη ππνπξγνί ή νη γεληθνί γξακκαηείο πεξηθεξεηψλ ή νη λνκάξρεο λα πξνβαίλνπλ, 

κε απφθαζε ηνπο, ζε επίηαμε πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ.  



 

ρέδην δηαρείξηζεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ζεηζκνχ ζην Γεκαξρηαθφ  Μέγαξν ηνπ Γήκνπ 

Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο 

 

 

 10 

 Να ζπκκεηέρεη κε ππεπζπλφηεηα ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο αζθήζεηο 

εηνηκφηεηαο φηαλ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη 

 Να πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε ησλ αζθήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζπκβάιινληαο θαηά ην δπλαηφ ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζρεδίνπ 

ΠΡΟΟΥΗ. Σα άηνκα πνπ έρνπλ νπνηαδήπνηε θηλεηηθή δπζθνιία ζα πξέπεη λα 

ελεκεξψζνπλ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ζρεδίνπ, ψζηε λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο νκάδεο. 

 

 
 

Δηθ 1. Πηζαλνί ηξφπνη αζθαινχο κεηαθνξάο αηφκσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο, θαηά 

ηελ εθθέλσζε θηηξίνπ 

 

5.2  Φάζη 2 - Καηάζηαζη έκηακηης ανάγκης 

 
Η θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζεηζκνχ.  

 Γελ κεηαθηλνχκαζηε, παξακέλνπκε ζην ρψξν πνπ βξηζθφκαζηε ηε ζηηγκή ηεο 

έλαξμεο ηνπ ζεηζκνχ. Γελ βγαίλνπκε ζε κπαιθφληα ή βεξάληεο 

 Απνκαθξπλφκαζηε απφ επηθίλδπλα ζεκεία, φπσο παξάζπξα ή ηδακαξίεο 

 Αθνινπζνχκε ηε βαζηθή νδεγία απηνπξνζηαζίαο: θχςηε, θαιπθζείηαη θάησ 

απφ έλα γεξφ έπηπιν (ηξαπέδη ή γξαθείν) θαη θξαηήζηε ην κε ηα ρέξηα. 

 

                  Κ Τ Φ Δ       Κ Α Λ Τ Φ Ο Τ         Κ Ρ Α Σ Α  
 

 

 

 

 

Δηθ.2 Δλέξγεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ζεηζκηθήο δφλεζεο. Πξνζαξκνγή απφ 
http://emergency.cdc.gov/disasters/earthquakes/ 
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 Αλ έρεηε θηλεηηθέο δπζθνιίεο ή βξίζθεζηε ζε ακαμίδην βάιηε ακέζσο θξέλν 

θαη θαιχςηε ην θεθάιη θαη ηνλ απρέλα κε ηα ρέξηα ζαο ή θάπνην άιιν 

αληηθείκελν π.ρ βηβιίν.   

 

 
 

       
 

 Αλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θάιπςεο θάησ απφ έπηπιν, ζηεθφκαζηε ζην 

θέληξν ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν βξηζθφκαζηε, ζθχβνληαο θνληά ζην πάησκα θαη 

θαιχπηνληαο κε ηα ρέξηα ην θεθάιη θαη ηνλ απρέλα καο. 

 

Δηθ.3 Δλέξγεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ζεηζκηθήο δφλεζεο 

(Πεγή: OASP_tetraptixo_low.pdf) 

 Παξακέλνπκε ςχρξαηκνη θαη πξνηξέπνπκε ηνπο ππφινηπνπο λα θάλνπλ ην ίδην 

 Γελ ρξεζηκνπνηνχκε αλειθπζηήξα γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο εγθισβηζκνχ απφ 

δηαθνπή ξεχκαηνο ή βιάβε 

 Αλ θάπνηνο βξίζθεηαη εθηφο ηνπ θηηξίνπ παξακέλεη έμσ ζε αλνηρηφ ρψξν                              

5.3 Φάζη 3 - Αρφγή  

Η θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηά απφ ην ζεηζκφ.  
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 Έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εθθέλσζεο ηνπ θηηξίνπ δηαδνρηθά αλά φξνθν θαη 

αίζνπζα, μεθηλψληαο απφ ην ηζφγεην θαη ηηο αίζνπζεο πνπ είλαη πιεζηέζηεξα 

ζηηο εμφδνπο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην εθθέλσζεο πνπ πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ. 

 βήλνπκε θάζε θιφγα ή εζηία ππξθαγηάο ζην ρψξν εξγαζίαο (π.ρ. ηζηγάξν, 

θεξί) 

 Παίξλνπκε ηα απνιχησο απαξαίηεηα καδί καο, θπξίσο φζνη ιακβάλνπλ 

θαξκαθεπηηθή αγσγή, γηαηί ελδερνκέλσο λα κεζνιαβήζεη κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα κέρξη λα επηηξαπεί μαλά ε πξφζβαζε ζην ρψξν 

 ηελ φδεπζε δηαθπγήο δελ ηξέρνπκε, δελ θσλάδνπκε θαη δελ αιιάδνπκε 

θαηεχζπλζε γηαηί δεκηνπξγνχκε ζχγρπζε θαη θιίκα παληθνχ 

 Κηλεηνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθέο 

δπζθνιίεο . 

 Οη ππεχζπλνη γηα ηε δηαθνπή ησλ δηθηχσλ ειεθηξνδφηεζεο, θπζηθνχ αεξίνπ 

θαη χδξεπζεο εγθαηαιείπνπλ ηειεπηαίνη, αθνχ έρεη δηαζθαιηζηεί φηη ην θηίξην 

εθθελψζεθε πιήξσο θαη δελ έρνπλ εθδεισζεί κηθξνππξθαγηέο πνπ πξέπεη λα 

ζβήζνπλ πξηλ ηε δηαθνπή ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. 

 ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ εζηίαο θσηηάο θηλεηνπνηνχκε ηελ νκάδα 

ππξφζβεζεο. 

 πγθέληξσζε ζηελ πιαηεία απέλαληη απφ ην Γεκαξρηαθφ κέγαξν.  

 Καηαγξαθή παξνπζηψλ ζην ρψξν ζπγθέληξσζεο απφ ηνλ ππεχζπλν 

θαηαγξαθήο θαη έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο ζε πεξίπησζε απνπζηψλ.  

 Παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζε ηξαπκαηηζκέλνπο ή αλαδήηεζε ηαηξηθήο 

βνήζεηαο . 

 Δπηθνηλσλία κε ππεξεζίεο άκεζεο επέκβαζεο (Ππξνζβεζηηθή- Δ.Μ.Α.Κ, 

Δ.Κ.Α.Β) θαη ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη.  

 Γελ ρξεζηκνπνηνχκε ην ηειέθσλν παξά κφλν ζε πεξίπησζε αλάγθεο.  

 Γελ επεξεαδφκαζηε νχηε δηαζπείξνπκε θήκεο, αιιά αληηκεησπίδνπκε κε 

ςπρξαηκία ην ελδερφκελν κεηαζεηζκψλ. 
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6. τέδιο εκκένφζης κηιρίοσ 

6.1 Βαζικές αρτές ζτεδίοσ εκκένφζης 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο θαηάιιειεο φδεπζεο δηαθπγήο έρεη ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη ηελ 

έγθαηξε θαη αζθαιή δηαθπγή ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην θηίξην θαηά ηελ 

εθδήισζε ηνπ ζεηζκνχ. Απφ ηελ εκπεηξία πξνθχπηεη φηη ρσξίο θαζνξηζκέλν ζρέδην 

εθθέλσζεο θαη κε αλεπαξθή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο νδεχζεηο δηαθπγήο, 

δεκηνπξγνχληαη αλεμέιεγθηεο θαηαζηάζεηο ζχγρπζεο θαη παληθνχ κε κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ, κε δπζκελή επαθφινπζα. Γηα ην ιφγν 

απηφ είλαη απαξαίηεηνο ν εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκφο ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο θαη 

ησλ ρψξσλ θαηαθπγήο.  Η κέζε ηαρχηεηα θίλεζεο γηα πγηή άηνκα εθηηκάηαη ζε 60-80 

κέηξα αλά ιεπηφ. Πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη φηαλ πξφθεηηαη γηα άηνκα κε 

θηλεηηθέο δπζθνιίεο πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα γηα λα δηαθχγνπλ. ηελ πεξίπησζε 

απηή νξίδνληαη ζην ζρέδην νκάδεο ππνζηήξημεο. 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο φδεπζεο δηαθπγήο πξέπεη λα είλαη ε απιφηεηα θαη ε 

εχθνιε αλαγλψξηζή ηεο. Οη νδεχζεηο δηαθπγήο δελ πξέπεη λα πεξλνχλ θνληά ζε 

ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ θηλδχλνπ. ε φιν ην κήθνο 

κηαο φδεπζεο δηαθπγήο δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα 

κεηαθηλεζνχλ ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ θαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ ππνινγηζζείζα ζην 

ζρεδηαζκφ ηθαλφηεηα παξνρήο ηεο φδεπζεο δηαθπγήο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε είλαη 

δπλαηφ λα απνθιεηζηεί ή λα πεξηνξηζηεί ε δηέιεπζε θαη λα πξνθιεζνχλ αηπρήκαηα. 

 ην παξφλ ζρέδην έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ν αθφινπζνο ζρεδηαζκφο: 

 Καηαλνκή αηζνπζψλ ζε θάζε φξνθν αλάινγα κε ηε γεηηλίαζή ηνπο ζηα ππάξρνληα 

θιηκαθνζηάζηα. 

 Καζνξηζκφο ζεηξάο εθθέλσζεο αηζνπζψλ 

 Καηά φξνθν:   Η εθθέλσζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ ζεηξά: 

 ηζφγεην,  

 A΄ φξνθνο  

 B΄ φξνθνο 

 Καηά πηέξπγεο : Η εθθέλσζε μεθηλά ηαπηφρξνλα θαη ζηηο δχν πηέξπγεο  

 Καηά ηκήκα: Η εθθέλσζε μεθηλά απφ ηηο αίζνπζεο πνπ είλαη πιεζηέζηεξεο 

ζηα θιηκαθνζηάζηα. Η αξίζκεζε έρεη γίλεη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα 
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αληαπνθξίλεηαη ζηνλ πξναλαθεξφκελν θαλφλα. Γει. γηα παξάδεηγκα ζηελ 

θάηνςε ηνπ Α΄ νξφθνπ, ζηελ έλδεημε 1Α, ην Α δείρλεη ην θιηκαθνζηάζην απφ 

ην νπνίν πξέπεη λα δηαθχγνπλ νη εξγαδφκελνη θαη νη άιινη παξαβξηζθφκελνη, 

ελψ ην 1 δείρλεη ηελ πξνηεξαηφηεηα εθθέλσζεο ηεο αίζνπζαο ιφγσ ηεο 

άκεζεο γεηηλίαζήο ηεο κε ην Α θιηκαθνζηάζην. Αθνινπζνχλ νη  ππφινηπεο κε 

ηε ζεηξά πνπ δείρλεη ν αξηζκφο δηαδνρήο ηνπο. 

Αλαιπηηθά νη αίζνπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην θάζε θιηκαθνζηάζην αλά 

φξνθν είλαη: 

Ιζόγειο 

Έμνδνο Α : 1Α, 2Α, 3Α, 4Α, 5Α, 6Α, 7Α, 8Α
 

Έμνδνο Β: 1Β, 2Β,  

Έμνδνο Γ: 1Γ, 2Γ, 3Γ 

Α΄ όροθος 

Κιηκαθνζηάζην A (πξφζβαζε ζηελ νδφ Δ. Βεληδέινπ - απεπζείαο 

ζπγθέληξσζε ζηελ πιαηεία): 1Α, 2Α, 3Α, 4Α, 5Α, 6Α, 7Α, 8Α, 9Α, 10Α, 

11Α, 12Α, 13Α, 14Α, 15Α, 16Α.  

Κιηκαθνζηάζην B (πξφζβαζε ζηελ νδφ Άξηεο - θαηεπζπλφκαζηε πξνο ηελ 

πιαηεία δηαηεξψληαο απφζηαζε απφ ηα θηίξηα) : 1Β, 2Β. 

Κιηκαθνζηάζην Γ (πξφζβαζε ζηελ νδφ Καξανιή Γεκεηξίνπ- 

θαηεπζπλφκαζηε πξνο ηελ πιαηεία δηαηεξψληαο απφζηαζε απφ ηα θηίξηα): 1Γ, 

2Γ, 3Γ 

Β όροθος 

Κιηκαθνζηάζην Α :1Α, 2Α, 3Α 

Κιηκαθνζηάζην Β : δελ ππάξρεη ζηνλ Β φξνθν  

Κιηκαθνζηάζην Γ : 1Γ, 2Γ, 3Γ, 4Γ, 5Γ, 6Γ, 7Γ, 8Γ, 9Γ 

 

 ήκαλζε δηαδξνκψλ εθθέλσζεο θαη κφληκε απεηθφληζή ηνπο ζηνπο δηαδξφκνπο  

Έρνπλ αλαξηεζεί ζρέδηα εθθέλσζεο ζε 12 ζεκεία ηνπ Γεκαξρηαθνχ Μεγάξνπ. Η 

ζήκαλζε είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 422/8-6-79 «Πεξί ζπζηήκαηνο 

ζεκαηνδνηήζεσο αζθαιείαο εηο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ». 

Γηα ηε ζρεδίαζε ησλ δηαδξνκψλ εθθέλσζεο βαζηζηήθακε ζην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 71/88 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ε πξαγκαηηθή απφζηαζε απξνζηάηεπηεο φδεπζεο δηαθπγήο δελ 

επηηξέπεηαη λα μεπεξλάεη ηα 45m. Η πξαγκαηηθή απφζηαζε ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε 

νξηδφληηα δηαδξνκή. Όηαλ παξεκβάιιεηαη θιηκαθνζηάζην πξνζηίζεηαη ην αλάπηπγκα 

ηεο ζθάιαο επαπμεκέλν θαηά 50%. 

Ο ζεσξεηηθφο πιεζπζκφο ησλ θηηξίσλ γξαθείσλ ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 

8 ηνπ Π.Γ.71/88 (ΦΔΚ 32/Α/17-2-88),  «Καλνληζκφο ππξνπξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλ» 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηηο Τ.Α. 33940/7590/98,(ΦΔΚ 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=1996&cat_id=164
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1316/Β/31.12.98), Τ.Α. 54229/2498/94, (ΦΔΚ 312/Β/22.4.94), Τ.Α. 81813/5428/93, 

(ΦΔΚ 647/Β/30.8.93), Π.Γ 374/88, (ΦΔΚ 168/Α/12.8.88).  

πγθεθξηκέλα, ππνινγίδεηαη κε ηελ αλαινγία 1 αηφκνπ / 9,0 m
2
 θαζαξνχ εκβαδνχ 

δαπέδνπ, ελψ ζε εληαία αίζνπζα κε πνιιά γξαθεία, ν πιεζπζκφο ππνινγίδεηαη κε ηελ 

αλαινγία 1 αηφκνπ / 5,0 m
2 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=1996&cat_id=164
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=1996&cat_id=164
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=3517&cat_id=1613
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=3517&cat_id=1613
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=1981&cat_id=164
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6.2 καριθήμαηα  καηόυεφν ηφν ορόθφν ηοσ Γημαρτιακού Μεγάροσ 

ΚΑΣΟΦΗ ΙΟΓΔΙΟΤ - Θεσξεηηθφο πιεζπζκφο :110 άηνκα 



 

ρέδην δηαρείξηζεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ ζεηζκνχ ζην Γεκαξρηαθφ  Μέγαξν ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο 

 

 

 17 

ΚΑΣΟΦΗ Α΄ ΟΡΟΦΟΤ- Θεσξεηηθφο πιεζπζκφο : 191 άηνκα 
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ΚΑΣΟΦΗ Β ΟΡΟΦΟΤ- Θεσξεηηθφο πιεζπζκφο :71 άηνκα 
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Αλαιπηηθά, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη νη επηθάλεηεο ησλ ρψξσλ θαη ν ζεσξεηηθφο πιεζπζκφο θαζελφο μερσξηζηά  
 

θαηεγ. Πεξηγξαθή ρώξνπ 
Δπηθάλεηα 

Υώξνπ 
[m

2
] 

Θεωξεηηθόο 
πιεζπζκόο 

Ό
ξ

ν
θ

ν
ο
 

Φόξηηζε εμόδωλ δηαθπγήο 
[άηνκα] 

Βόξεηα (Γ) Αλαηνιηθή (Β) Γπηηθή (Α) 

Καξανιή  
Γεκεηξίνπ 

Άξηεο 
Διεπζεξίνπ  
Βεληδέινπ 

(σύνολο) 114 (σύνολο) 103 (σύνολο) 155 

Server Υώξνο Η/Τ-ηιθ/Κ 10,62 1 Α 
  

1 

        2Β Αίζνπζα Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 211,36 72 Α 
 

72 
 

2Γ Μηθξόο ρώξνο Αίζνπζαο Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 18,87 2 Α 2 
  

1Β Διεύθςνζη Διασείπιζηρ Ανθπώπινος Δςναμικού 39,43 8 Α 
 

8 
 

3Γ 
Τµήµα Ανάπηςξηρ Ανθπώπινος Δςναμικού &Τμήμα Μηηπώων 

και Διαδικαζιών Πποζωπικού 
56,05 11 Α 11 

  

1Γ Τμήμα Μιζθοδοζίαρ 42,6 9 Α 9 
  

3Α Διεύθςνζη Διοικηηικών Υπηπεζιών 12,62 1 Α 
  

1 

3Β Τμήμα Δημοηικού Σςμβοςλίος 28,28 3 Α 
 

3 
 

16Α Διεύθςνζη Τ.Υ 16,09 2 Α 
  

2 

15Α Τµήµα Μελεηών 79,11 16 Α 
  

16 

4Α 
Τμήμα ζςγκοινωνιακών, κηιπιακών έπγων & ςπαίθπιων 
σώπων 

50,28 10 Α 
  

10 

1Α Τµήµα Πεπιβάλλονηορ, Ενέπγειαρ και Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 26,39 3 Α 
  

3 

2Α Τμήμα Ππομηθειών 26,39 3 Α 
   

13Α & 14Α Τµήµα Τεσνολογιών Πληποθοπικήρ και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 71,95 13 Α 
  

13 

        11Α Τμήμα Απολεζμαηικόηηηαρ ποιόηηηαρ & οπγάνωζηρ 21,04 2 Α 
  

2 

5Α Διεύθςνζη Π.Ο.Π 16,69 2 Α 
  

2 

12Α Τµήµα Ππογπαμμαηιζμού και Ανάπηςξηρ 26,95 3 Α 
  

3 
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θαηεγ. Πεξηγξαθή ρώξνπ 
Δπηθάλεηα 

Υώξνπ 
[m

2
] 

Θεωξεηηθόο 
πιεζπζκόο 

Ό
ξ

ν
θ

ν
ο
 

Φόξηηζε εμόδωλ δηαθπγήο 
[άηνκα] 

Βόξεηα (Γ) Αλαηνιηθή (Β) Γπηηθή (Α) 

Καξανιή  
Γεκεηξίνπ 

Άξηεο 
Διεπζεξίνπ  
Βεληδέινπ 

(σύνολο) 114 (σύνολο) 103 (σύνολο) 155 

6Α Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 18,1 2 Α 
  

2 

10Α ΚΔΝΟ 19,99 4 Α 
  

4 

9Α Ννκηθή Τπεξεζία 1 11,52 1 Α 
 

 1 

8Α Ννκηθή Τπεξεζία 2 18,59 2 Α 
 

 2 

7Α Ννκηθή Τπεξεζία 3 19,92 2 Α 
 

 2 

1Γ Αληηδήκαξρνο 1 24,92 3 Β 3 
  

2Γ Αληηδήκαξρνο 2 22,35 3 Β 3 
  

3Γ Αληηδήκαξρνο 3 23,11 3 Β 3 
  

5Γ Αληηδήκαξρνο  27,93 3 Β 3 
  

4Γ Γεληθόο Γξακκαηέαο 29,25 6 Β 6 
  

8Γ Γξακκαηεία Γεκάξρνπ 23,97 3 Β 3 
  

9Γ Γξαθείν Γεκάξρνπ 67,32 8 Β 8   

6Γ Γξαθείν πκβνύινπ  15,08 2 Β 2   

7Γ Γξαθείν πκβνύινπ  15,46 2 Β 2   

         2Α Διεύθςνζη Οικονομικών Υπηπεζιών 25,74 3 Β 
  

3 

1Α 
Τµήµα Λογιζηηπίος, Πποϋπολογιζμού & Οικονομικήρ 

Πληποθόπηζηρ 
54,44 11 Β 

  
11 

3Α Τµήµα Ππομηθειών και Αποθηκών 66,81 13 Β 
  

13 
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6Α Γξαθείν 1  15,18 2 Ι 
  

2 

7Α Γξαθείν 2  15,66 2 Ι 
  

2 

8Α Γξαθείν 3  14,94 2 Ι 
  

2 

2Γ θελό 16,36 2 Ι 2 
  

2Α  Γάκνη 27,66 3 Ι 
  

3 

3Α Τµήµα Δηµοηικήρ Καηάζηαζηρ 43,67 9 Ι 
  

9 

3Γ Τμήμα Γπαμμαηείαρ & Διοικηηικήρ Μέπιμναρ 67,48 13 Ι 13 
  

  
28,63 3 Ι 

  
3 

1Β & 2Β 
Σκήκα αδεηνδνηήζεωλ & ξύζκηζεο εκπνξηθώλ 
δξαζηεξηνηήηωλ & ρνι.Δπηη  

40,32 4 Ι 
 

4 
 

1Α Τµήµα Εζόδων και Πεπιοςζίαρ 65,32 13 Ι 
  

13 

4Α Τµήµα Ταμειακήρ Υπηπεζίαρ. 52 10 Ι 
  

10 

5Α Ιαηξόο Δξγαζίαο 15,42 2 Ι 
  

2 

  
205,8 23 Ι 23 

  

  
141,65 16 Ι 

 
16 

 
1Γ Λεμηαξρείν 26,87 3 Ι 3 
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6.3 Υώρος καηαθσγής 

 
Χο «κεηαβαηηθφο» ρψξνο θαηαθπγήο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο αιιά θαη ηνπο  δεκφηεο 

πνπ παξαβξίζθνληαλ ζην δεκαξρηαθφ κέγαξν ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ εθδειψζεθε ε 

ζεηζκηθή δφλεζε, επηιέρηεθε  ε πιαηεία Κχπξνπ δεδνκέλνπ φηη αληαπνθξίλεηαη ζηα 

θξηηήξηα πνπ νξίδεη ν ΟΑΠ. 

ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη ε πεδνδξνκηαθή θαη νδηθή δηαδξνκή πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζεζεί πξνθεηκέλνπ ε κεηάβαζε ζην ρψξν ζπγθέληξσζεο λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε αζθαιή ηξφπν. Δπηζεκαίλεηαη  φηη ε αζθαιέζηεξε πνξεία πξέπεη 

λα έρεη απφζηαζε ίζε κε ην κηζφ ή έζησ ην 1/3 ηνπ χςνπο ησλ θηηξίσλ. 

 
 

Δηθ. 4 Υψξνο θαηαθπγήο 

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ζε πεξίπησζε πνπ ν ρψξνο θαηαθπγήο έρεη θαηαζηεί αθαηάιιεινο,  

ζπγθέληξσζε ζηελ Πιαηεία Λανχ. 

 

 
 

Δηθ. 5 Με ζηέθεζηε θάησ απφ πξνζφςεηο θηηξίσλ 

ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΤΠΡΟΤ 

Γ
Η
Μ
Α
Ρ
Υ
Δ 
Ι
Ο 
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7. ηοιτεία εμπλεκόμενφν ζηο ζτέδιο  

Πίλαθαο εκπιεθφκελσλ ζην ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο 

 ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΟΝΟΜΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΟ 

1 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΥΔΓΙΟΤ     

3 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΙΟΓΔΙΟΤ Α΄ ΠΣΔΡΤΓΑ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΙΟΓΔΙΟΤ Β΄ ΠΣΔΡΤΓΑ 

 

 

   

4 ΤΠΔΤΘΤΝΟ Α ΟΡΟΦΟΤ Α΄ ΠΣΔΡΤΓΑ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ Α ΟΡΟΦΟΤ Β΄ ΠΣΔΡΤΓΑ 

    

5 ΤΠΔΤΘΤΝΟ Β ΟΡΟΦΟΤ Α΄ ΠΣΔΡΤΓΑ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ Β ΟΡΟΦΟΤ Β΄ ΠΣΔΡΤΓΑ 

    

6 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ     

7 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΙΚΣΤΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΓΟΣΗΗ     

8 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΙΚΣΤΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ     

9 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΟΥΗ Α΄ ΒΟΗΘΔΙΧΝ     

10 ΜΔΛΟ ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΟΥΗ Α΄ΒΟΗΘΔΙΧΝ     

11 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΟΜΑΓΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΚΙΝΗΣΙΚΔ 

Ή ΑΛΛΔ ΓΤΚΟΛΙΔ 

    

12 ΜΔΛΟ ΟΜΑΓΑ Τ.Α.Κ.Α.Γ     

13 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ      

14 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ     
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8. Γιοργάνφζη αζκήζεφν εηοιμόηηηας για ζειζμό 

 
Αζθήζεηο εηνηκφηεηαο - εθθέλσζεο ηνπ θηηξίνπ γηα πεξίπησζε ζεηζκνχ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ην ρξφλν. ηηο αζθήζεηο απηέο ην 

πξνζσπηθφ αλάινγα κε ην έξγν πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί, ζα πξέπεη λα εθηειεί ηηο 

πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πηζηνπνηείηαη φηη ην ζρέδην είλαη άκεζα 

εθαξκφζηκν θαη εληνπίδνληαη αδπλακίεο ή παξαιείςεηο γηα ηε βειηηζηνπνίεζή ηνπ. 

Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα απνθηεζεί ε ελδεδεηγκέλε αληηζεηζκηθή ζηάζε θαη 

ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα βειηησζνχλ νη δεμηφηεηέο ηνπο. 

Γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

1. Η έλαξμε ηεο άζθεζεο/πξνζνκνίσζεο ηεο δφλεζεο, θαζψο θαη ην ηέινο ηεο,  

γίλεηαη κε ζπλζεκαηηθφ ήρν. 

2. Όζν ρξφλν δηαξθεί ε άζθεζε ν πιεζπζκφο ηνπ θηηξίνπ κέλεη ζην ρψξν πνπ 

βξίζθεηαη εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαη κε ςπρξαηκία αθνινπζεί ηε βαζηθή 

νδεγία απηνπξνζηαζίαο: 

 Κ Τ Φ Δ-Κ Α Λ Τ Φ Ο Τ-Κ Ρ Α Σ Α 

Δάλ δελ ππάξρεη ηξαπέδη ή γξαθείν ζην ρψξν πνπ βξίζθνληαη ηα άηνκα, πξέπεη λα 

ζθχςνπλ θαη λα πιεζηάζνπλ ζην δάπεδν, πξνζηαηεχνληαο ην θεθάιη θαη ηνλ απρέλα 

κε ηα ρέξηα ηνπο. ηε ζέζε απηή πξέπεη λα παξακείλνπλ φζε ψξα δηαξθεί ε ζεηζκηθή 

δφλεζε.  

      3. Μφιηο αθνπζηεί ν ζπλζεκαηηθφο ήρνο ηεο ιήμεο ηνπ ζεηζκνχ αξρίδεη ε 

εθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ κε ηάμε θαη ςπρξαηκία, ζχκθσλα κε φζα πξνδηαγξάθνληαη ζην 

ρέδην. 

     4. Οη εξγαδφκελνη ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ πξναπνθαζηζκέλν ρψξν, φπνπ 

αθνινπζεί θαηακέηξεζή ηνπο. 

     5. Μεηά απφ θάζε άζθεζε ζα πξέπεη λα αθνινπζεί αμηνιφγεζή ηεο, έηζη ψζηε λα 

επηζεκαίλνληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα ή αδπλακίεο θαη λα πξνηείλνληαη βειηηψζεηο γηα 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζρεδίνπ 

Η απνηίκεζε κπνξεί λα γίλεη κε ηε δηαλνκή ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζα 

ζπκπιεξσζεί απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζα ζπιιερζνχλ απφ ηελ νκάδα ζχληαμεο. 
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9. Αναθεώρηζη -Δπικαιροποίηζη ζτεδίοσ 

 

Αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ζπληξέρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ 

ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 ζεζκνζέηεζε λέσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο 

ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην ρέδην  

 ίδξπζε Φνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαρείξηζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο 

 λέεο ζεζκηθέο ππνρξεψζεηο 

 λέα αλάιπζε θηλδχλνπ 

 απνηίκεζε δηαρείξηζεο πξαγκαηηθήο έθηαθηεο αλάγθεο απφ ηελ νπνία 

πξνθχπηεη  αλαγθαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ 

 απνηίκεζε αζθήζεσλ απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη αλαγθαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο 

ηνπ ρεδίνπ 

Δπηθαηξνπνίεζε  πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν θαη αθνξά ζηνλ 

έιεγρν γηα ελδερφκελε αιιαγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεδίνπ, πνπ δελ 

επεξεάδνπλ ην ζθνπφ ή  ηνπο ζηφρνπο ηνπ, φπσο π.ρ  ηνηρεία επηθνηλσλίαο 

επηρεηξεζηαθά εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ, Μλεκφληα ελεξγεηψλ γηα ηελ 

ιεηηνπξγία νκάδσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ρέδην, Γηαδηθαζίεο θαη ππνδείγκαηα 

εληχπσλ. 
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10. Υρήζιμα ηηλέθφνα  

 

Πίλαθαο απαξαίηεησλ ηειεθψλσλ 

 

 Φνξέαο Σειέθσλν 

1 Κέληξν άκεζεο βνήζεηαο 

 

166 

2 Ππξνζβεζηηθή 

 

199 

3 Άκεζε δξάζε αζηπλνκίαο 

 

100 

4 Δληαίνο Δπξσπατθφο Αξηζκφο Έθηαθηεο Αλάγθεο 

 

112 

5 Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 210 - 3359 002-3 

 

6 Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Πεηξαηά 

2131618546 

 

 

Σν 112 είλαη ν αξηζκφο πνπ κπνξείηε λα θαιείηε δσξεάλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 

αλάγθεο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ζηαζεξφ ή θηλεηφ ηειέθσλν 

 γηα λα επηθνηλσλήζεηε κε νπνηαδήπνηε ππεξεζία έθηαθηεο αλάγθεο 

 ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ηεο ΔΔ 

 απφ ζηαζεξφ ή θηλεηφ ηειέθσλν ή θαη απφ ηειεθσληθφ ζάιακν 

 δσξεάλ 

 Καιέζηε ην 112 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο φηαλ απαηηνχληαη 

ππεξεζίεο πξψησλ βνεζεηψλ, ππξνζβεζηηθήο ή αζηπλνκίαο.  

 

Μην κλείζεηε ηο ηηλέθφνο αν καλέζαηε καηά λάθος ηο 112! Πείηε ζηελ 

ηειεθσλεηή φηη δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα, δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα ζηαιεί 

βνήζεηα έθηαθηεο αλάγθεο επηηφπνπ γηα λα ην επηβεβαηψζεη. 
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11. Μέηρα ασηοπροζηαζίας από ζειζμούς 

 

Οξηζκέλα βαζηθά κέηξα πνπ κπνξείηε λα ιάβεηε είλαη ην λα έρεηε κηα ιίζηα αξηζκψλ 

έθηαθηεο αλάγθεο θνληά ζην ηειέθσλν θαη ζην απηνθίλεην ζαο θαη λα εηνηκάζεηε 

έλα θνπηί έθηαθηεο αλάγθεο. 

Σν πεξηερφκελν ελφο θνπηηνχ έθηαθηεο αλάγθεο  πεξηιακβάλεη, ηνπιάρηζηνλ: 

 Έλα θνξεηφ ξαδηφθσλν κε εθεδξηθέο κπαηαξίεο. 

 Έλα θαθφ κε εθεδξηθέο κπαηαξίεο. 

 Έλα θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ. 

 Κεξηά θαη, εη δπλαηφλ,  αδηάβξνρα ζπίξηα. 

 εκαληηθά έγγξαθα θαη ηε ιίζηα αξηζκψλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Μηα αδηάβξνρε ηζάληα γηα ηα αληηθείκελα αμίαο θαη επαξθή πνζφηεηα 

ησλ ζπληαγνγξαθεκέλσλ θαξκάθσλ γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

 Δίδε πξνζσπηθήο πγηεηλήο. 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 

 Νεξφ (εκθηαισκέλν) θαη ηξφθηκα ζε κηθξέο πνζφηεηεο. 

 Μάζθα εκίζεσο πξνζψπνπ κε θίιηξν θαηάιιειν γηα ζθφλε, πγξαζία θαη 

θαπλφ. 

 Υαξηί θαη κνιχβη. 

Δνέργειες ποσ πρέπει να κάνεηε αν ανηιληθθείηε θφηιά ζηον τώρο ζας φς 

επακόλοσθο ηοσ ζειζμού 

1. Γηαηεξείζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο θαη πξνζπαζήζηε λα ηελ ζβήζεηε ζηελ 

έλαξμε ηεο, δηφηη ηφηε είλαη ζρεηηθά εχθνιν.
4
 

2. Δάλ δελ θαηαθέξεηε λα ηελ ζβήζεηε θαιέζηε ακέζσο ηελ Άκεζε Δπέκβαζε   

   ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ζηνλ αξηζκφ 199, δίλνληαο ςχρξαηκα, αξγά     

   θαη θαζαξά ηα αθξηβή ζαο ζηνηρεία, δειαδή: 

- οδό 

- αριθμό 

- ζσνοικία 

- ταρακηηριζηικά ζημεία πνπ γεηηληάδνπλ κε ην θηίξην πνπ εθδειψζεθε ε     

  ππξθαγηά (πιαηεία, ζρνιείν, δεκφζην θηίξην, θ.α.). 

- όροθο 

- ηι καίγεηαι 

- αλ ππάξρνπλ άηομα πνπ κινδσνεύοσν θιπ. 

   Γίλεηε ην φλνκά ζαο θαη ην ηειέθσλφ ζαο γηα πηζαλή επαιήζεπζε     

 

                                            
4
 Η πείξα έρεη δηδάμεη φηη ε θαηάζβεζε κηαο ππξθαγηάο επηηπγράλεηαη : 

 - Σν πξψην ιεπηφ κε έλα πνηήξη λεξφ. 

 - Σν δεχηεξν ιεπηφ κε έλα θνπβά λεξφ. 

 - Σν ηξίην ιεπηφ κε έλαλ ηφλν λεξφ 

 - Μεηά ... αο θάλεη ν θαζέλαο φηη κπνξεί. 
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3. Βγείηε θαη απνκαθξπλζείηε απφ ηνλ θαηφκελν ρψξν θιείλνληαο, αιιά φρη 

θιεηδψλνληαο, πφξηεο θαη παξάζπξα ψζηε λα πεξηνξηζζεί ν εηζεξρφκελνο 

θξέζθνο αέξαο θαη επηβξαδπλζεί ε θαχζε. 

 

Αλ ε ππξθαγηά εμαπιψλεηαη γξήγνξα, πξψηα βγαίλεηε απφ ηνλ θαηφκελν ρψξν, 

γηα λα κελ εγθισβηζζείηε θαη ζηελ ζπλέρεηα ηειεθσλείηε ακέζσο ζην 199 απφ 

γείηνλα. 

 

4. Πεξηκέλεηε ηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα θαη ελεκεξψζηε ηνλ επηθεθαιήο γηα 

φηη έρεη πέζεη ζηελ αληίιεςή ζαο ή γηα φηη άιιν ζαο ξσηήζεη. 

 

Αν φκσο εγκλφβιζθείηε απφ ηελ θσηηά κελ ράζεηε ηελ ςπρξαηκία ζαο: 

 

1. Κιείζηε ηελ πφξηα θαη ηα παξάζπξα ηνπ δσκαηίνπ θαη ρξεζηκνπνηείζηε 

βξεγκέλα ζεληφληα ή άιια πιηθά γηα λα ζθξαγίζεηε ηηο ραξακάδεο 

 

2. Πεγαίλεηε ζ΄ έλα παξάζπξν θαη πξνζπαζήζηε λα πξνθαιέζεηε ηελ πξνζνρή    

   ησλ δηεξρνκέλσλ ή γεηηφλσλ θαιψληαο ηνπο ζε βνήζεηα. 

 

3. Αλ ην δσκάηην γεκίζεη θαπλνχο, ζθχςηε έμσ απφ ην παξάζπξν, εθηφο εάλ     

απφ ηνλ θάησ φξνθν βγαίλνπλ θιφγεο. ’ απηή ηελ πεξίπησζε μαπιψζηε 

ζην πάησκα, καθξηά απφ ηηο θιφγεο, ψζπνπ λα αθνχζεηε ηελ 

Ππξνζβεζηηθή. 

 

4. Αλ είζηε αλαγθαζκέλνο λα δηαθχγεηε πξηλ θζάζεη ε Π.Τ. θηηάμηε έλα είδνο 

ζρνηληνχ, δέλνληαο ζεληφληα ή άιια ζθεπάζκαηα, δέζηε ηελ κία άθξε ζ’ έλα 

ζηαζεξφ ζεκείν ή ζε βαξχ έπηπιν θαη πξνζπαζήζηε λα θαηεβείηε ή λα 

κεηαθηλεζείηε ζε ζεκείν πνπ λα κπνξεί λα ζαο δηαζψζεη ε Ππξνζβεζηηθή, 

καθξηά απφ ειεθηξνθφξα θαιψδηα. 
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