
2.2. Ενέργειες Κατά τη Διάρκεια του Σεισμού 
2.2.1. Ενέργειες Εκπαιδευτικών και Διοίκησης   
 Διατηρούν την ψυχραιμία τους.  
 Ζητούν από τους μαθητές τους να καλυφθούν κάτω από τα θρανία τους, 

κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του θρανίου, δίνοντας την οδηγία: 
«Παιδιά καλυφθείτε - Σεισμός». Οι ίδιοι προφυλάσσονται με τον ίδιο τρόπο 
κάτω από την έδρα. 

 Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα 
του σεισμού, σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, 
Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα 
διδασκαλίας την ώρα της δόνησης. Πιο συγκεκριμένα εάν δεν υπάρχει γερό, 
ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν στο χώρο που βρίσκονται, 
γονατίζουν στο μέσον του χώρου όσο το δυνατόν μακριά από 
επικινδυνότητες και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους. 

 Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.  
 
2.2.2. Ενέργειες Μαθητών 
 Καλύπτονται αμέσως κάτω από τα θρανία τους κρατώντας με το χέρι τους το 

πόδι του θρανίου, εάν την ώρα του σεισμού βρίσκονται μέσα στις αίθουσες 
διδασκαλίας. 

 Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα 
του σεισμού (π.χ. διάδρομο, τουαλέτα), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο 
χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκονται σε 
αίθουσα διδασκαλίας. Εάν στο χώρο που βρίσκονται δεν υπάρχει γερό, 
ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν, γονατίζουν στο μέσον του 
χώρου όσο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότητες και καλύπτουν το 
κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους. 

 Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.  
 Παραμένουν στον αύλειο χώρο, μακριά από τις όψεις του κτιρίου, εάν 

βρίσκονται στο προαύλιο κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης.  
 
2.2.3. Ενέργειες Επισκεπτών  
 Εφαρμόζουν τα μέτρα προστασίας που προαναφέρθηκαν, ανάλογα με το 

χώρο που βρίσκονται.  
 

2.3. Ενέργειες Μετά το Τέλος του Σεισμού 
2.3.1. Ενέργειες Διευθυντή / Υποδιευθυντών  
 Διατηρούν την ψυχραιμία τους και μεριμνούν για την ανύψωση του ηθικού 

των μαθητών και του προσωπικού.  
 Επιτηρούν την εφαρμογή του προσεισμικού Σχολικού Σχεδιασμού, δηλαδή 

την ασφαλή εκκένωση των αιθουσών και των άλλων χώρων του κτιρίου και 
τη συγκέντρωση των μαθητών στο προαύλιο του σχολείου. 

 Επικοινωνούν με την Προϊσταμένη τους Αρχή και άλλους αρμόδιους φορείς 
(εάν απαιτείται), για να ενημερωθούν για τις ενέργειές τους σε ότι αφορά 



στη διακοπή ή όχι της λειτουργίας του σχολείου ή για να ενημερώσουν για 
τυχόν προβλήματα που προέκυψαν από τον σεισμό.  

 Παραμένουν μαζί με τους συναδέλφους τους και τους μαθητές τους στον 
χώρο καταφυγής για όσο χρόνο απαιτηθεί. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί 
από τον Δήμο, την Περιφέρεια κ.λπ. απόφαση διακοπής της λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραμείνουν στο χώρο καταφυγής έως 
ότου παραληφθούν όλοι οι μαθητές από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.  

 Λαμβάνουν, κατά την κρίση τους, κάθε μέτρο για τη διασφάλιση της ζωής 
και της ακεραιότητας διδασκομένων και διδασκόντων, καθώς και της 
περιουσίας του Δημοσίου. 
 

 
2.3.2. Ενέργειες Εκπαιδευτικών  
 Διατηρούν την ψυχραιμία τους και μεριμνούν για την ανύψωση του ηθικού 

των μαθητών τους και των συναδέλφων τους. 
 Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης ζητούν από τους μαθητές να 

προετοιμαστούν για την εκκένωση της αίθουσά τους.  
 Ζητούν από τους μαθητές τους να μην τρέχουν, να κινούνται γρήγορα αλλά 

με ηρεμία και τάξη κατά την εκκένωση του κτιρίου. 
 Ανοίγουν την πόρτα της αίθουσάς τους, ελέγχουν για τυχόν επικινδυνότητες, 

παρακολουθούν την εκκένωση των αιθουσών που προηγούνται της δικής 
τους και δίνουν το έναυσμα της εκκένωσης όταν έρθει η σειρά της 
συγκεκριμένης αίθουσας, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 
Σχολείου (Παράρτημα Α).  

 Παίρνουν μαζί τους το απουσιολόγιο και την κατάσταση με τα στοιχεία των 
γονέων και κηδεμόνων των μαθητών που υπάρχει στην αίθουσα, πριν την 
εκκενώσουν. 

 Βεβαιώνονται ότι δεν έμεινε κανένας μαθητής μέσα στην αίθουσα και 
φεύγουν τελευταίοι από την αίθουσα πίσω από τους μαθητές, 
κατευθυνόμενοι προς τον ασφαλή προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης. 
Προσέχουν τις επικινδυνότητες που βρίσκονται στη διαδρομή τους. 

 Καταμετρούν τους μαθητές τους όταν συγκεντρωθούν στο προαύλιο. Όσοι 
εκπαιδευτικοί δεν είχαν καθήκοντα διδασκαλίας την ώρα της σεισμικής 
δόνησης ενεργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί 
στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. 

 Παραμένουν μαζί με τους  συναδέλφους τους και μαθητές τους στο χώρο 
καταφυγής για όσο χρόνο απαιτηθεί. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί από το 
Δήμο, την Περιφέρεια κ.λπ. απόφαση διακοπής της λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραμείνουν στο χώρο καταφυγής έως 
ότου όλοι οι μαθητές τους παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες 
τους.  
 

2.3.3. Ενέργειες Μαθητών  
 Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης, βγαίνουν από τα θρανία κάτω από τα 

οποία είχαν προφυλαχθεί, και προετοιμάζονται για την εκκένωση της 
αίθουσάς τους σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού τους.  



 Εκκενώνουν το σχολικό κτίριο, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 
Σχολείου, χωρίς να τρέχουν, γρήγορα και με τάξη.  

 Συγκεντρώνονται ανά τμήμα στον χώρο καταφυγής και βοηθούν τον 
εκπαιδευτικό τους να ολοκληρώσει την καταμέτρησή τους.   

 Ακολουθούν με σοβαρότητα τις οδηγίες που τους δίνονται από τους 
εκπαιδευτικούς. 

 Παραμένουν στο χώρο καταφυγής έως ότου παραληφθούν από τους γονείς ή 
τους κηδεμόνες τους, σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της 
λειτουργίας του Σχολείου.  

 Εάν οι μαθητές βρεθούν μόνοι τους εντός του σχολικού κτιρίου π.χ. 
διάδρομο, τουαλέτα (εκτός αίθουσας διδασκαλίας) την ώρα του σεισμού, 
όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα 
με το χώρο που βρίσκονται την ώρα του σεισμού και εκκενώνουν το σχολικό 
κτίριο μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης σύμφωνα με το Σχέδιο του 
Σχολείου, δηλαδή κατευθύνονται στο προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης 
του προαύλιου του Σχολείου όπου συναντούν το τμήμα τους. 

 Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του κτιρίου εκδηλωθεί νέα σεισμική 
δόνηση σταματά αμέσως η διαδικασία εκκένωσης, οι μαθητές 
προφυλάσσονται κατάλληλα στη θέση που βρίσκονται (αίθουσα, 
κλιμακοστάσιο, διάδρομο κ.α.), σύμφωνα πάντοτε με την οδηγία: «Μένω 
στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι». Μετά το πέρας 
και του σεισμού αυτού συνεχίζουν κανονικά την εκκένωση του σχολικού 
κτιρίου από το σημείο που βρίσκονται. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 Διαδικασία Εκκένωσης της Σχολικής Μονάδας 

 
Ισόγειο: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά από την έξοδο Γ: 
 
Αίθουσα 1 
Αίθουσα 2 
Αίθουσα 3 
 
Ισόγειο: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά από την έξοδο Β: 
 
Αίθουσα 5     
Αίθουσα 4 
Αίθουσα 6 
 
Ισόγειο: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά από την έξοδο Α: 
 
Βιβλιοθήκη 
Αίθουσα 7 
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
 



1ος Όροφος: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: 
    
 Από τη σκάλα Α:  
 
Αίθουσα 22 
Αίθουσα 15 
Αίθουσα 16 
Αίθουσα 17  
Αίθουσα 18 
 
Από τη σκάλα Β: 
 
Αίθουσα 14 
Αίθουσα 23 
Αίθουσα 13 
Αίθουσα 12 
Αίθουσα 20 
Αίθουσα 21 
Αίθουσα 19 
Γραφείο Καθηγητών 
Γραφείο Γυμνασίου 
Γραφείο Λυκείου 
 
Από τη σκάλα Γ: 
 
Αίθουσα 8 
Αίθουσα 9 
Αίθουσα 10 
Αίθουσα 11 
 
 
Χώρος Καταφυγής 
Οριοθετείτε στις περιοχές των δύο γηπέδων του Βόλεϊ που βρίσκονται προς το νότιο 
τμήμα του προαυλίου (προς τα δέντρα). 
 
 
2ος Χώρος Καταφυγής 
Οριοθετείτε το χωράφι ανατολικά του σχολείου. 
 
 
 
 
 
 
 


