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ΧΕΔΙΟ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΙΜΩΝ
Αϋ ΜΕΡΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ
-Ενθμζρωςθ των μακθτϊν από τουσ υπεφκυνουσ κακθγθτζσ/τριεσ των τάξεων και των
τμθμάτων για τουσ κινδφνουσ και τα μζτρα προςταςίασ ςε περίπτωςθ ςειςμοφ.
-Άςκθςθ ςειςμοφ από όλο το ςχολείο.
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-Στο γραφείο του Διευκυντι και ςτο γραφείο των κακθγθτϊν κα βρίςκονται, ςε εμφανείσ
κζςεισ, οι ονομαςτικζσ καταςτάςεισ των μακθτϊν με διευκφνςεισ και τθλζφωνα.
-Ράνω από τθν ςυςκευι του τθλεφϊνου ςτο γραφείο των κακθγθτϊν κα υπάρχει
πίνακασ με χριςιμα τθλζφωνα ςε ϊρα ανάγκθσ.
-Στιριξθ των κινθτϊν πραγμάτων ςτισ αίκουςεσ και τα γραφεία.
-Ανάρτθςθ ςχεδιαγράμματοσ διαφυγισ ςε κάκε αίκουςα.
-Ρρομικεια φαρμάκων, φορθτοφ ραδιόφωνου μπαταρίασ, φανϊν και ςφυρίχτρων.
-Ενθμζρωςθ των κακθγθτϊν/τριϊν για το που και πωσ κλείνουν οι διακόπτεσ θλεκτρικοφ
ρεφματοσ και νεροφ.
-Ενθμζρωςθ των γονζων από τουσ μακθτζσ που κα ςυναντθκοφν μετά το ςειςμό.

Βϋ ΜΕΡΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΕΔΙΟΤ
-Με το παράγγελμα από τον κακθγθτι/τρια «παιδιά σεισμός» οι μακθτζσ μπαίνουν κάτω
οπό τα κρανία και ο κακθγθτισ/τρια κάτω από τθν ζδρα.
-Μόλισ ςταματιςουν οι δονιςεισ και θρεμιςουν τα πράγματα οι μακθτζσ βγαίνουν από
τθν αίκουςα με τθν φροντίδα του κακθγθτι/τριασ και κατευκφνονται ςτο νότιο προαφλιο.

-Χϊροσ ςυγκζντρωςθσ των μακθτϊν από όπου κα τουσ παραλάβουν οι γονείσ τουσ ορίηεται
το νότιο προαφλιο .
Διαδικαςία εκκζνωςησ και χϊροσ ςυγκζντρωςησ
Οι αίκουςεσ του ΕΡΑΛ Άνω Λιοςίων βρίςκονται ςτον Α και ςτο Β όροφο του κτιρίου.
Εξυπθρετοφνται από 3 κλιμακοςτάςια.
Ιςόγειο:
Η βιβλιοκικθ, θ αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων και το εργαςτιριο χθμείασ εκκενϊνονται από τθ
νότια ζξοδο.
Η Διοίκθςθ και τα Γραφεία κακθγθτϊν εκκενϊνονται από τθν κεντρικι ζξοδο.
1οσ Όροφοσ
-(Ανατολικι πτζρυγα) εκκενϊνεται με τθν ακόλουκθ ςειρά:
Αίκουςα/τμιμα ΒΔ,Α1,Α2από το ΚΛ3 για το νότιο προαφλιο(χϊροσ πρωινισ ςυγκζντρωςθσ)
-(Δυτικι πτζρυγα) εκκενϊνεται με τθν ακόλουκθ ςειρά:
Αίκουςα/τμιμα ΒΗ, ΒΠΛ από το ΚΛ2 για τθν κεντρικι ζξοδο
Αίκουςα/τμιμα Β1,ΒΤ1,Β2,ΒΤ2 από το ΚΛ1 για τθν κεντρικι ζξοδο
2οσ Όροφοσ
-(Ανατολικι πτζρυγα) εκκενϊνεται με τθν ακόλουκθ ςειρά:
Αίκουςα/τμιμα ΓΒΡ,ΓΟΔ,ΓΦ από το ΚΛ3 για το νότιο προαφλιο(χϊροσ πρωινισ ςυγκζντρωςθσ)
-(Δυτικι πτζρυγα) εκκενϊνεται με τθν ακόλουκθ ςειρά:
Αίκουςα/τμιμα ΒΝ,ΓΝ,ΒΑΙ,ΓΗΛ, Γ3 από το ΚΛ2 για τθν κεντρικι ζξοδο
Αίκουςα/τμιμα ΓΚ,Γ2,ΓΑΙ,Γ1 από το ΚΛ1 για τθν κεντρικι ζξοδο
Ο πρϊτοσ χϊροσ καταφυγισ των μακθτϊν μετά τον ςειςμό ,είναι το νότιο προαφλιο και θ
κεντρικι ζξοδοσ, όπου κα γίνει και θ καταμζτρθςι τουσ.

Στισ ςυνθμμζνεσ κατόψεισ φαίνονται οι οδοί διαφυγισ (οδεφςεισ) κακϊσ και ποιο
κλιμακοςτάςιο εξυπθρετεί κάκε αίκουςα.
Πςον αφορά τθ ςυγκζντρωςθ, αυτι γίνεται ςτo νότιο προαφλιο ( ςθμείο πρωινισ ςυγκζντρωςθσ).

Γϋ ΜΕΡΟ
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ
Διακοπή ηλεκτρικοφ ρεφματοσ
ΜΡΟΥΝΤΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΟΣ
Χρήςη πυροςβεςτήρων ςε περίπτωςη πυρκαγιάσ
ΜΡΟΥΝΤΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΟΣ
Διακοπή νεροφ
ΜΡΟΥΝΤΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΟΣ

Απελευθζρωςη εγκλωβιςμζνων μαθητϊν ςε περίπτωςη που υπάρχουν
ΒΕΝΑΔΟΣ ΘΕΟΔΩΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΡΟΥΛΟΥ ΧΑΑΛΑΜΡΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΟΣ
ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ
Περιποίηςη τραυματιϊν
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΑ
ΣΕΦΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΣΦΗ ΜΑΝΘΑ
ΚΙΟΜΗΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΙΑ
Επιτήρηςη των μαθητϊν ςτο χϊρο ςυγκζντρωςησ
ΡΑΑΣΚΕΥΟΡΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΙΑ
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΓΕΩΓΙΑ
Ακρόαςη των κρατικϊν οδηγιϊν από το φορητό ραδιόφωνο για επόμενεσ ενζργειεσ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΜΡΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ενημζρωςη των προϊςταμζνων αρχϊν και κρατικϊν φορζων άμεςησ βοήθειασπερίθαλψησ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΜΡΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Γενικόσ ςυντονιςμόσ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Τπεφθυνοσ ςχεδιαςμοφ προςταςίασ ςχολικήσ μονάδασ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΑΑΣΚΕΥΗ
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

Δϋ ΜΕΡΟ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
- Το διδακτικό προςωπικό πρζπει να είναι ψφχραιμο και να βρίςκεται ςε κατάςταςθ
ςυνεχοφσ ετοιμότθτασ για παροχι κάκε βοικειασ ςτουσ μακθτζσ μζχρι παραλαβισ
από τουσ γονείσ τουσ.
-Οι ενιλικοι μακθτζσ μποροφν να αποχωριςουν μετά το πζρασ τθσ ςυγκζντρωςθσ ςτον
προαφλιο χϊρο και τθν καταμζτρθςθ των μακθτϊν/τριϊν.

-Η ζξοδοσ των τμθμάτων από τα εργαςτιρια να γίνει με τάξθ, προπορεφεται ο
κακθγθτισ/τρια του τμιματοσ και ακολουκοφν οι μακθτζσ/τριεσ ςε μονι ςειρά ι
δυάδεσ.
-Το ςχζδιο αυτό να βρίςκεται ςε εμφανι κζςθ ςτο γραφείο των κακθγθτϊν και του
Διευκυντι.
-Πλοι οι κακθγθτζσ να λάβουν γνϊςθ ενυπόγραφα.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

ΚΑΛΤΒΑ ΚΩΝΣΑΣΙΝΟ

