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Από ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κορινθίας 
 
Την Παρασκευή 25 Νοεµβρίου 2011 στο Αµφιθέατρο του 4

ου
 Γενικού 

Λυκείου Κορίνθου πραγµατοποιήθηκε Επιµορφωτική Ηµερίδα µε τίτλο: 

«Αντισεισµική Προστασία Σχολικών Μονάδων». 

  Η Ηµερίδα διοργανώθηκε από τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Νοµού Κορινθίας σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Αντισεισµικού Σχεδιασµού και 

Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.). Η ηµερίδα οργανώθηκε στο πλαίσιο των δράσεων 

ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών που πραγµατοποιούνται από το Γραφείο Σχολικών 

∆ραστηριοτήτων της ∆.∆.Ε. Κορινθίας και εντάσσεται στον βασικό άξονα της 

Αγωγής Υγείας που έχει θέµα: «Πολιτική Προστασία: Πρόληψη και Αντιµετώπιση 

έκτακτων καταστάσεων». 

Την Ηµερίδα παρακολούθησαν συνολικά 76 ∆ιευθυντές και εκπαιδευτικοί 

των Γυµνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ του νοµού Κορινθίας.  

Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, κ. 

Κωµαΐτης Χριστόφας προλόγισε τις εργασίες της ηµερίδας τονίζοντας ότι η έγκυρη 

και έγκαιρη γνώση είναι προστασία και απαραίτητη προϋπόθεση απόκτησης 

αντισεισµικής συνείδησης. Επιπλέον, ο κ. Κωµαΐτης τόνισε την αναγκαιότητα 

εκπαίδευσης κι ενηµέρωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε να είναι επιτυχής η 

αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων στο σχολείο.                                                                                                  

Τα επιµέρους θέµατα και οι εισηγητές της ηµερίδας ήταν:  

 Οι εισηγήσεις της ηµερίδας έγιναν µε τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού και 

παρουσιάστηκαν λεπτοµερώς και µε παραστατικό τρόπο σηµεία επικινδυνότητας στο 

σχολείο και οι επιπτώσεις του σεισµικού φαινοµένου. Οι συµµετέχοντες 

♦ «Ο Ρόλος και οι ∆ραστηριότητες του Ο.Α.Σ.Π.», ∆ρ Κούρου Ασηµίνα, 

Γεωλόγος, Προϊσταµένη Τµήµατος Εκπαίδευσης – Ενηµέρωσης του Ο.Α.Σ.Π. 

♦ «Ο Σεισµός ως Φυσικό Φαινόµενο», ∆ρ Μεταξάς Χριστόφορος, Γεωφυσικός, 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Παροχής Βοήθειας του Ο.Α.Σ.Π. 

♦ «Επιπτώσεις των Σεισµών», Ιωακειµίδου Αναστασία, Τοπογράφος Μηχανικός 

Μ.Sc, Ο.Α.Σ.Π. 

♦ «Μέτρα Αυτοπροστασίας σε περίπτωση σεισµού», Ιωακειµίδου Αναστασία, 

Τοπογράφος Μηχανικός Μ.Sc, Ο.Α.Σ.Π. 

♦ «Σύνταξη σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Σχολικών Μονάδων για το Σεισµό»,  ∆ρ 

Κούρου Ασηµίνα, Γεωλόγος, Προϊσταµένη Τµήµατος Εκπαίδευσης – 

Ενηµέρωσης του Ο.Α.Σ.Π. 



εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία µέσα από φωτογραφικό υλικό και βίντεο να 

ενηµερωθούν σχετικά µε τα µέτρα αυτοπροστασίας που απαιτούνται στις σχολικές 

µονάδες πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από ενδεχόµενο σεισµό. Επίσης, 

παρουσιάστηκαν αναλυτικά το θεσµικό πλαίσιο και η διαδικασία σύνταξης σχεδίων 

έκτακτης ανάγκης των σχολικών µονάδων για το σεισµό. Στους συµµετέχοντες 

δόθηκε φάκελος µε έντυπο υλικό του Ο.Α.Σ.Π. για συζήτηση και επεξεργασία στις 

σχολικές µονάδες. 

 Η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κορινθίας ευχαριστεί θερµά το 

επιστηµονικό προσωπικό του Ο.Α.Σ.Π. για την ουσιαστική ενηµέρωση που παρείχε 

στους ∆ιευθυντές και εκπαιδευτικούς των σχολείων µας ώστε να χειρίζονται θέµατα 

αντισεισµικής άµυνας µε επιτυχία. 

 

 

    Ο ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας                                                    H Yπεύθυνη  

    Εκπαίδευσης  Νοµού Κορινθίας                                     Σχολικών ∆ραστηριοτήτων 

 

            Κωµαΐτης Χριστόφας                  Παπαντωνίου Εύα 

 

 

 


