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Σενάρια ενεργειών σε περίπτωση  σεισμού σε Σχολική 

Μονάδα 

 

Σενάριο 1ο: Σεισμός ή άσκηση σεισμού σε ώρα μαθήματος. 

Κατά τη διάρκεια: 

Πραγματικό Φαινόμενο: Ο καθηγητής κάθε αίθουσας απευθύνεται με ψυχραιμία στους μαθητές 

χρησιμοποιώντας μια έκφραση της μορφής «Παιδία Σεισμός! Μπείτε όλοι κάτω από τα θρανία 

και μακριά από τα τζάμια» 

Άσκηση Σεισμού ( Παρατεταμένο χτύπημα κουδουνιού ): Ο καθηγητής κάθε αίθουσας 

απευθύνεται με ψυχραιμία στους μαθητές χρησιμοποιώντας μια έκφραση της μορφής «Παιδιά 

πραγματοποιείται άσκηση σεισμού.  Μπείτε όλοι κάτω από τα θρανία και μακριά από τα 

τζάμια» 

 Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής ή καθηγητής δεν χωράει κάτω από το θρανίο ή την 

έδρα  αντίστοιχα, απλά 

σκύβει προσπαθώντας  να 

προστατέψει το κεφάλι με τα 

χέρια του ή  κάτω από το 

θρανίο – έδρα. 

 Στην περίπτωση  που 

υπάρχουν ΑΜΕΑ ή 

τραυματισμένα άτομα σε μία αίθουσα, σκύβουν το κεφάλι και διπλώνουν τα χέρια τους 

πάνω από αυτό προστατεύοντάς το . 

 Μαθητές που βρίσκονται σε μάθημα γυμναστικής και στον αύλιο χώρο  

απομακρύνονται με ευθύνη των Γυμναστών από τις προσόψεις του κτιρίου και 

οδηγούνται στον προκαθορισμένο  χώρο συγκέντρωσης. Εάν υπάρχουν μαθητές που  

χρησιμοποιούν την Αίθουσα Πολλαπλών παραμένουν στις θέσεις τους, σκύβοντας και 

καλύπτοντας με τα χέρια το  κεφάλι τους. 

 Στην περίπτωση του Διευθυντή , των Υποδιευθυντών, της Γραμματείας, των 

καθηγητών που είναι σε κενό, των λοιπών εργαζομένων στον χώρο του Σχολικού 

Συγκροτήματος αλλά και μαθητών που βρίσκονται εκτός της αίθουσας διδασκαλία (π.χ. 

τουαλέτα ), παραμένουν στις θέσεις τους ακολουθώντας 

τους προαναφερθέντες κανόνες προστασίας.  
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Μετά το σεισμό: 

Μετά το σεισμό (ή την άσκηση σεισμού) περιμένουμε δύο με τρία λεπτά ψύχραιμοι στις θέσεις 

μας. Ο καθηγητής ελέγχει εάν όλοι οι μαθητές είναι καλά (στην περίπτωση σεισμού) και στη 

συνέχεια ανοίγει την πόρτα και ελέγχει τις εξόδους διαφυγής όπως αυτές καθορίζονται από το 

Σχέδιο Εκκένωσης που βρίσκεται αναρτημένο σε κάθε αίθουσα.  

Έπειτα και όταν ακουστεί το 1ο κουδούνισμα (άσκηση) ή σφύριγμα ή παράγγελμα «Εκκένωση» 

ξεκινάει η εκκένωση του κτιρίου. Στο μεσοδιάστημα μέχρι να δωθεί η έναρξη εκκένωσης, η  

Διεύθυνση  του σχολείου  και οι  καθηγητές που έχουν κενό ελέγχουν εάν οι κύριες έξοδοι 

διαφυγής του ισογείου είναι προσπελάσιμες.  Η σειρά εκκένωσης  (που είναι αναρτημένη στις 

αίθουσες) είναι η παρακάτω: 

Υπόγειο – Ισόγειο και 1ος Όροφος ταυτόχρονα 

 

2ος Όροφος μετά από νέο κουδούνισμα ή σφύριγμα ή παράγγελμα 

«Εκκένωση 2ου» 

Διαδικασία Εκκένωσης της 

Σχολικής Μονάδας 

Υπόγειο: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: 

 
  Αίθουσα 18   Ανατολική σκάλα  

               Αίθουσα 19   Ανατολική σκάλα  

               Εργαστήριο Τεχνολογίας   

               Εργαστήριο Η/Υ.                                                   Νότια σκάλα 

              Αίθουσα  Multimedia 

Ισόγειο: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: 

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών   Βόρεια είσοδο. 

Αίθουσα 17     Βόρεια  είσοδο. 

1ος Όροφος: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: 

Αίθουσα 5  Βόρεια εξωτερική σκάλα 

Αίθουσα 6  Βόρεια εξωτερική σκάλα 

Αίθουσα 7  Βόρεια εξωτερική σκάλα 

Αίθουσα 4  Ανατολική σκάλα 

Αίθουσα 3  Ανατολική σκάλα 

Αίθουσα 8  Ανατολική σκάλα 

Αίθουσα 8α Νότια σκάλα 

Αίθουσα 1  Νότια σκάλα 

Αίθουσα 2  Νότια σκάλα 
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2ος Όροφος: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: 

 Αίθουσα 14 Βόρεια εξωτερική σκάλα  

Αίθουσα 13 Βόρεια εξωτερική σκάλα 

Αίθουσα 15 Ανατολική σκάλα 

Αίθουσα  12 Ανατολική σκάλα 

Αίθουσα  16 Ανατολική σκάλα 

Αίθουσα 9 Νότια σκάλα 

Αίθουσα 10 Νότια σκάλα 

Αίθουσα  11 Νότια σκάλα 

 

1ος Χώρος Συγκέντρωσης 

Οριοθετείται μεταξύ της βόρειας πλευράς του κτιρίου και της περίφραξης. 

 

2ος Χώρος Συγκέντρωσης 

Το πάρκο από τη βόρεια εξωτερική πλευρά του σχολικού συγκροτήματος 
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       Oι μαθητές αποχωρούν από τις τάξεις τους μόνο μετά την υπόδειξη του καθηγητή με 

τάξη και ψυχραιμία και με προτεραιότητα από την είσοδο προς το εσωτερικό της αίθουσας. 

O καθηγητής κατά την αποχώρηση του από την τάξη παίρνει μαζί του το απουσιολόγιο και 

το βιβλίο ύλης με την κατάσταση των μαθητών και συνοδεύει τους μαθητές στις σκάλες 

(πάντα κατεβαίνουμε από την πλευρά του τοίχου) ή στις εξόδους προσπαθώντας να 

διατηρεί την τάξη. Οι μαθητές όταν φτάσουν στο αύλειο χώρο ακολουθούν τις οδηγίες των 

Γυμναστών ή των Υποδιευθυντών προκειμένου να οδηγηθούν στον προκαθορισμένο χώρο 

συγκέντρωσης ή σε έκτακτη περίπτωση και εφόσον έχει κριθεί απαραίτητο στον 

δευτερεύον χώρο συγκέντρωσης (Πάρκο βόρεια του σχολικού συγκροτήματος).  Οι 

γονείς παραλαμβάνουν τους μαθητές, εφόσον κριθεί απαραίτητο, από τον δευτερεύον 

χώρο συγκέντρωσης.  

 

 

 Στις περιπτώσεις των 

τμημάτων που 

χρησιμοποιούν τη 

σκάλα κινδύνου,  ο 

καθηγητής/τρια πρέπει 

να μεριμνήσει ώστε οι 

πόρτες κινδύνου να 

είναι διάπλατα ανοιχτές 

κατά την εκκένωση.  

      Ο Διευθυντής ή οι 

υποδιευθυντές ή η 

Γραμματέας κατά την αποχώρηση τους θα πρέπει να πάρουν μαζί τους την τσάντα που 

περιέχει: το φαρμακείο, τις καταστάσεις των μαθητών,  τον φακό, τον φορητό τηλεβόα 

καθώς και την σφραγίδα του Σχολείου. 

     Οι υπεύθυνοι της ομάδας δικτύων ή ο Διευθυντής – Υποδιευθυντές πρέπει να 

«κατεβάσουν» τον γενικό διακόπτη του ρεύματος  και του νερού.   

     Οι καθηγητές και το  προσωπικό που κατά την διάρκεια του σεισμού ή της άσκησης 

βρίσκεται σε κενό πρέπει να βοηθήσουν στην ασφαλή απομάκρυνση των ΑΜΕΑ από το 

κτίριο αλλά και να διευκολύνουν στην ομαλή  εκκένωση συντονίζοντας την ροή των 

μαθητών στις σκάλες και στις εξόδους του κτιρίου. 

    Όταν ολοκληρωθεί η εκκένωση και το  προσωπικό με τους  μαθητές βρίσκεται στον χώρο 

συγκέντρωσης,  λαμβάνονται παρουσίες και στη συνέχεια αναλαμβάνει η ομάδα έρευνας 

να εντοπίσει τους μαθητές που απουσιάζουν. 

 Στις περιπτώσεις που μαθητές κατά την διάρκεια του σεισμού ή της άσκησης 

βρίσκονται στην τουαλέτα ή στους διαδρόμους τότε παραμένουν στις θέσεις τους 
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παίρνοντας τα απαραίτητα μέτρα κάλυψης και στη συνέχεια όταν αρχίσει η 

εκκένωση αποχωρούν προς τον αύλειο χώρο.   

 Εάν κατά την εκκένωση συμβεί κάποιος μετασεισμός τότε οι μαθητές με τις 

υποδείξεις των καθηγητών παραμένουν «κουκουβιστά» στις θέσεις τους και 

συνεχίζουν την εκκένωση μετά το πέρας του μετασεισμού. 

 

              Σενάριο 2ο: Σεισμός  σε ώρα διαλλείματος. 

Στην περίπτωση που συμβεί κάποιος σεισμός κατά την διάρκεια του διαλείμματος τότε οι μαθητές 

που βρίσκονται στον αύλειο χώρο με τις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών 

απομακρύνονται από το κτίριο και οδηγούνται  στον χώρο συγκέντρωσης.  

 Στην περίπτωση που μαθητές βρίσκονται στο εσωτερικό του κτιρίου(διαδρόμους ή αίθουσα 

πολλαπλών) τότε παραμένουν στις θέσεις τους σκύβοντας και καλύπτοντας το κεφάλι 

τους με τα χέρια και στη συνέχεια με τις υποδείξεις των εφημερευόντων κάθε ορόφου 

οδηγούνται με τάξη στον χώρο συγκέντρωσης. 

 

                Σενάριο 3ο: Σεισμός  ή άσκηση σεισμού σε ώρα κάποιας εκδήλωσης στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων. 

Σε μία τέτοια περίπτωση παραμένουν όλοι στις θέσεις τους σκύβοντας και καλύπτοντας το 

κεφάλι με τα χέρια (καλό θα είναι να απομακρυνθούν λίγο όσοι βρίσκονται κοντά στα παράθυρα 

προς το 3ο Γυμνάσιο). Στη συνέχεια και πάντα με τάξη και κάτω από τις υποδείξεις του 

προσωπικού εκκενώνεται η αίθουσα με τον εξής τρόπο: 

 Όσοι βρίσκονται από την θεατρική σκηνή μέχρι και το ύψος της  ανατολικής εξόδου 

εκκενώνουν από αυτήν, ξεκινώντας την εκκένωση από τις θέσεις που βρίσκονται κοντά 

στην έξοδο και να συνεχίσουν οι υπόλοιποι.   

 Οι μαθητές  που βρίσκονται από το ύψος της ανατολικής εξόδου και πίσω εκκενώνουν την 

αίθουσα από την βόρεια έξοδο (αυλής) και πάντα πρώτοι  αυτοί που βρίσκονται κοντά 

στην έξοδο και στην συνέχεια οι υπόλοιποι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανατολική Έξοδος 
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Πίνακας Ομάδων Εργασίας 

 
 
 
 

1. Γενικός Υπεύθυνος  

α. Διευθυντής: Παπαδάκης Σταμάτιος 
β. Υποδιευθυντές: Χρυσουλάκη Πηνελόπη – 
Γρηγοράκη Ανδριανή 
γ. Σύλλογος Διδασκόντων 

  

 

2. Ομάδα σύνταξης του Σχεδίου 
 

α. Διευθυντής: Παπαδάκης Σταμάτιος 

β Υποδιευθυντές: Χρυσουλάκη Πηνελόπη – Γρηγοράκη Ανδριανή 

γ. Γραμματέας : Ξωχάκη Νεκταρία 

δ. Υπεύθυνος Σύνταξης : Λαπιδάκης Μιχαήλ 

3. Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών 

 α: Ακουμιανάκης Νικόλαος  

β: Βλαχάκη Αντωνία 

γ: Στυριδάκης Ευάγγελος 

δ: Σαμωνάκη Ειρήνη 

ε. Γρατσέα Διονυσία 

Αναπληρωματικά Μέλη:  

α. Κοκολάκη Μαριάνθη 

β. Μεγκίσογλου Ναζαρέτ 
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4. Ομάδα Πυρασφάλειας 

α.     Βασιλάκης Νικόλαος 

β.     Λαπιδάκης Μιχαήλ 

γ.     Πανούσης Φίλλιπος  

δ.    Τυμπακιανάκης Αιμίλιος 

 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

α.     Κατρακίλη Μαρία. 

β.     Παγωμένου Ελένη 

 

5. Ομάδα Ασφάλειας- Ελέγχου Προσέγγισης μαθητών σε επικίνδυνα 
 Σημεία 

α.   Σακκελάρης Κων/νος  

β.    Μεραχτσάκης Ιωάννης 

 
  

6. Ομάδα Ελέγχου Δικτύων-Αποκατάστασης Βλαβών 

 α.  Ψυλάκης Γεώργιος 

β.    Γκουγκούσης Σωτήριος 

γ.    Σταματουλάκης Μιχαήλ 

 

  

    Ομάδα Υποστήριξης ΑμεΑ 

Μέλη: 
α.   Γρηγοράκη Ανδριανή 

β.   Γυπαράκη Χριστίνα    

γ.  Μοσχούρη Βασιλική 

δ.   Μέλη του Συλλόγου που δεν εμπλέκονται σε εκπαιδευτική 

διαδικασία κατά  την διάρκεια του περιστατικού. 

 

7. Ομάδα Αναζήτησης Ατόμων που δεν έχουν παρουσιαστεί στο χώρο 
καταφυγής 
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  α.      π. Χουδετσανάκης Νικόλαος 
β.     Στεφανόπουλος Βασίλειος 

 

8. Ομάδα Φύλαξης του Αρχείου του Σχολείου 
α. Παπαδάκης Σταμάτιος 
β.  Χρυσουλάκη Πηνελόπη 
γ. Γρηγοράκη Ανδριανή 
δ. Ξωχάκη Νεκταρία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Χρήσιμα Τηλέφωνα 

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης   112 
Πυροσβεστικό Σώμα 199 
Αστυνομία   100 

Ε.Κ.Α.Β   166 
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