
Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Κατάλογος για τις ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια
και μετά το πλημμυρικό φαινόμενο σε σχολικές μονάδες

Η παρούσα είναι πρόταση για σχέδιο αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων σε σχολεία. 
Οπωσδήποτε είναι ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου 
Παιδείας να κάνουν ένα γενικό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρών στα σχολεία.

Δίνει τη δυνατότητα της έναρξης συζητήσεων για την κωδικοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών. 
Η λίστα ενεργειών μπορεί να συζητηθεί σε κάθε επίπεδο: μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων, παιδιών. 
Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί και σε επίπεδο γενικότερης οργάνωσης της εκπαιδευτικής 
κοινότητας για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Αυτό απαιτεί απόλυτη ενεργοποίηση όλων 
των μελών της κοινότητας, καθώς και λεπτομερή σχεδιασμό των ενεργειών, που αυτή η λίστα δίνει 
τη δυνατότητα να οργανωθούν.

Έγινε;  Σε κατάλληλη στιγμή Έγινε; 

Ενημέρωση εκπαιδευτικών και 
γονέων για το ιστορικό πλημμυρών 
(σχολείου/περιοχής), το σχέδιο του 
Δήμου και του Σχολείου - Συντονισμός 
με ανάθεση ρόλων και συνεργασία με 
τους Αρμόδιους Φορείς. 

Κλείσιμο παροχών ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού. 

Δημιουργία ή επικαιροποίηση λίστας 
επαφών εκτάκτων αναγκών και 
στοιχείων επικοινωνίας για την επαφή 
με τους γονείς - κηδεμόνες των 
μαθητών/τριών με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο, π.χ. Μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (E-mail), Εφαρμογές 
μηνυμάτων (π.χ. Viber), 112 κ.λπ. 

Μεταφορά ηλεκτρικών συσκευών σε 
ασφαλέστερα σημεία, όπως για 
παράδειγμα σε κάποιον όροφο. 

Ενέργειες πριν την πλημμύρα Ενέργειες κατά την πλημμύρα 

ΣΣΣχχχέέέδδδιιιοοο   τττοοουυυ   

..................................................................

(((πππόόόλλληηη)))   ...........................................   γγγιιιααα   τττηηηννν   

αααννντττιιιμμμεεετττώώώπππιιισσσηηη   πππλλληηημμμμμμυυυρρριιικκκώώώννν   φφφαααιιινννοοομμμέέένννωωωννν   Προσθέστε το σήμα
του σχολείου 
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Δημιουργία ή επικαιροποίηση λίστας 
επαφών με Υπηρεσίες και Αρμόδιους 
Φορείς (Πολιτική Προστασία - 
Πυροσβεστική - Αστυνομία - ΔΕΗ - 
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνίας - ΕΚΑΒ -
Νοσοκομεία κ.λπ.). 

Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα 
(ασανσέρ). 

Δημιουργία σχεδιαγράμματος 
δρόμων ασφαλείας και σημείων 
παραλαβής μαθητών/τριών σε 
περίπτωση εκκένωσης. 

Επικοινωνία με τους γονείς - 
κηδεμόνες για συντονισμό ενεργειών 
για παραλαβή μαθητών/τριών, αν 
χρειάζεται, ή ενημέρωση για 
παραμονή στο σχολείο. 

Υπολογισμός μέγιστου ύψους 
πλημμύρας την τελευταία 
εκατονταετία στην περιοχή του 
σχολείου. 

Έλεγχος των γύρω δρόμων από 
εκπαιδευτικούς σε περίπτωση 
εκκένωσης σχολείου. 

Εγκατάσταση ντουλαπιών με κλειδί σε 
ψηλά σημεία για ευαίσθητα και 
πολύτιμα αντικείμενα. 

Μεταφορά ευαίσθητων αντικειμένων 
σε ασφαλή σημεία, όπως σε ράφια - 
ντουλάπια κάποιου ορόφου. 

Ανάθεση σε ηλεκτρολόγο να 
τοποθετήσει τις ηλεκτρικές πρίζες, 
ασφάλειες και καλωδιώσεις πιο ψηλά 
από το μέγιστο ύψος πλημμύρας την 
τελευταία εκατονταετία. 

Έγινε; 

Στεγάνωση αιθουσών, ιδίως στα 
υπόγεια, όπου υπάρχουν 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

Κλείσιμο σχολείου μέχρι να γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες ελέγχου και 
αποκατάστασης. 

Αγορά αντλίας για απομάκρυνση 
νερών μετά την πλημμύρα - Αγορά 
γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος για 
την τροφοδοσία της αντλίας. 

Καθαρισμός και απολύμανση των 
αντικειμένων που ήρθαν σε επαφή με 
το ρυπασμένο νερό της πλημμύρας. 

Σχεδιάγραμμα θέσης των γενικών 
διακοπτών παροχών αερίου - 
ηλεκτρικού ρεύματος - νερού. 

Καταγραφή ζημιών, ενημέρωση της 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και αίτημα 
για αποκατάσταση των ζημιών. 

Προμήθεια, μέσω της Σχολικής 
Επιτροπής, ατομικών μέσων 
προστασίας για πλημμύρες (κράνη 
κεφαλής, λευκά γυαλιά ασφαλείας, 
γάντια, αδιάβροχα, μπότες) για 
τους/τις εκπαιδευτικούς προκειμένου 
να γίνει ο έλεγχος δρόμων που θα 
απομακρυνθούν τα παιδιά. 

Έλεγχος από εξειδικευμένο 
προσωπικό των 
ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων (ηλεκτρικού 
ρεύματος, αερίου, νερού,  
αποχέτευσης και θέρμανσης - 
κλιματισμού). 

Πραγματοποίηση εξέτασης της 
ασφάλειας του σχολείου, αλλά και της 
επάρκειάς του, για φαινόμενα 
πλημμύρας, λόγω της κατασκευής και 
της χρονολογίας οικοδόμησής του, 
προκειμένου να αναβαθμιστούν οι 
υποδομές πάντα σε συνεργασία με
τον Δήμο. 

Έλεγχος για πιθανά επικίνδυνα υλικά 
που διέρρευσαν κατά τη διάρκεια της 
πλημμύρας. 

Ενέργειες μετά την πλημμύρα 
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Εύρεση των σχεδίων των κτηρίων, 
ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, 
απευθυνόμαστε σε αρμόδιες 
υπηρεσίες (Ο.Σ.Κ.). 

Έλεγχος για διάφορα τρωκτικά ή άλλα 
ζώα που η πλημμύρα κατέστρεψε τις 
φωλιές τους.

Ενημερωτικά μαθήματα σε θέματα 

πρώτων βοηθειών για μαθητές/τριες

και εκπαιδευτικούς, με πρακτική 

εξάσκηση από Αρμόδιους Φορείς και 

Οργανισμούς. 

Απομάκρυνση κατεστραμμένων 
συσκευών και αντικειμένων το
συντομότερο δυνατό διάστημα. 

Σύνταξη σχεδίου για ψυχολογική 
υποστήριξη των μαθητών/τριών από 
τους/τις εκπαιδευτικούς με τη 
βοήθεια του/της ψυχολόγου του 
σχολείου ή άλλου Αρμόδιου Φορέα. 

Διοργάνωση δραστηριοτήτων 
ανακούφισης με διάφορους φορείς 
και κοινωνικούς οργανισμούς. 

Παρακολούθηση προγραμμάτων 
δραστηριοτήτων από τους/τις 
μαθητές/τριες για κανόνες ατομικής 
προστασίας σε περίπτωση πλημμύρας 
ενώ βρίσκονται στο σχολείο, στο σπίτι 
ή έξω από κάποιο κτήριο. 

Καταγραφή και ανάλυση του αριθμού 
των μαθητών/τριών, του 
εκπαιδευτικού και βοηθητικού 
προσωπικού του σχολείου που 
επηρεάστηκε από την πλημμύρα. 

Διεξαγωγή ενημερωτικών μαθημάτων 
για πιθανές ασθένειες και κινδύνους 
από την κατανάλωση μολυσμένου 
νερού. 

Υποστήριξη των προηγούμενων με 
διάφορους δυνατούς τρόπους. 

Πραγματοποίηση άσκησης εκκένωσης 
κτηρίου εξαιτίας πλημμύρας, 
τουλάχιστον μία φορά ανά τετράμηνο. 

Να δοθεί η δυνατότητα στους/στις 
μαθητές/τριες να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους στους/στις
εκπαιδευτικούς που εμπιστεύονται με 
οδηγίες από ψυχολόγο - Αυτό θα 
βοηθήσει να ξεπεράσουν αισθήματα 
φόβου ή τραύματα κάποιας απώλειας. 

Τοποθέτηση σχεδιαγράμματος, σε 
εμφανές σημείο της σχολικής 
μονάδας, στο οποίο επισημαίνονται 
τα ασφαλή σημεία συγκέντρωσης της 
περιοχής, σύμφωνα με το τοπικό 
σχέδιο. 

Η εθελοντική ομάδα του σχολείου 
συμμετέχει στις υποστηρικτικές 
δράσεις του Δήμου και αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες, όταν κρίνεται 
απαραίτητο. 

Μεταφορά της τεχνογνωσίας που 
αποκτήσαμε στο σχολείο και 
εφαρμογή της και στους άλλους 
χώρους που ζούμε και 
δραστηριοποιούμαστε, ενώ τη 
διαδίδουμε με την πρώτη ευκαιρία. 

Σύσταση εθελοντικής ομάδας που θα
προωθεί τον σκοπό του σχολείου στο 
πλαίσιο της ενημέρωσης και διάχυσης
γνώσεων και καλών πρακτικών - 
Επίσης, θα υλοποιεί δράσεις
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. 


