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ΑΓΑΠΗΣΟΙ ΜΑΘΗΣΕ 
Η Ελλάδα κατζχει τθν 1θ κζςθ από άποψθ ςειςμικότθτασ ςτθν Ευρϊπθ και τθν 6θ κζςθ 
ςε παγκόςμιο επίπεδο. 
Για το λόγο αυτό πρζπει να είμαςτε καλά ενθμερωμζνοι, να ςυμμετζχουμε με 
ςοβαρότθτα ςτισ αςκιςεισ ετοιμότθτασ για να αντιμετωπίςουμε με τον καλφτερο 
δυνατό τρόπο ζνα ςειςμό. 

 
ΑΓΑΠΗΣΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ 
Οι εφθμερεφοντεσ κακθγθτζσ κα πρζπει να μεριμνοφν κακθμερινά για τθν 

υποχρεωτικι εκκζνωςθ των αικουςϊν κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ, ϊςτε να μθν 

υπάρχουν μακθτζσ ςτισ αίκουςεσ. 

 

ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΙΜΟΤ 
 
 

Α) Ε ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

-Ο κακθγθτισ δίνει εντολι να καλυφκοφν οι μακθτζσ κάτω από τα  

κρανία ,κρατϊντασ με το χζρι τουσ το πόδι του κρανίου, ι κάτω από τουσ πάγκουσ, αν 

είναι ςτα εργαςτιρια, όταν ακουςτοφν τρία ςφντομα κουδουνίςματα και να μείνουν 

ςε αυτι τθ κζςθ μζχρι να  

τελειϊςει ο ςειςμόσ. Ο ίδιοσ καλφπτεται κάτω από τθν ζδρα με αντίςτοιχο τρόπο. 

-Μόλισ ακουςτεί ο προαναφερόμενοσ ςυνκθματικόσ ιχοσ λιξθσ του ςειςμοφ 

(παρατεταμζνοσ ήχοσ κουδουνιοφ), ο εκπαιδευτικόσ ηθτά  

από τουσ μακθτζσ να ςθκωκοφν και ο ίδιοσ κατευκφνεται προσ τθν πόρτα ειςόδου-

εξόδου τθσ αίκουςασ για να ελζγξει το διάδρομο. 

-Κακθςυχάηει και ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ που ζχουν ζντονεσ ςυναιςκθματικζσ 

αντιδράςεισ. 

-Όταν ζρκει θ ςειρά του εκάςτοτε τμιματοσ να εκκενϊςει το κτίριο, ςφμφωνα με το 

Σχολικό Σχζδιο, ηθτά από τουσ μακθτζσ να είναι ιρεμοι και προςεκτικοί, και να τουσ 

παροτρφνει να ακολουκιςουν τθν προςχεδιαςμζνθ πορεία με γρήγορο βάδιςμα και 

όχι τρζξιμο, με τάξθ και ψυχραιμία, προκειμζνου να βγουν ςτο προαφλιο, μζνοντασ ο 

ίδιοσ πίςω από αυτοφσ. 

-Πρϊτα εκκενϊνουν οι μακθτζσ τθν αίκουςα ζχοντασ τα χζρια κάτω, και παίρνοντασ 

μαηί τουσ μόνο το κατάλλθλο ζνδυμα ανάλογα με τθν εποχι και τελευταίοσ αποχωρεί ο 

εκπαιδευτικόσ. 
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-Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθ διαδικαςία εκκζνωςθσ του τμιματοσ που κα 

εκκενϊςει πρϊτο κάκε όροφο, ϊςτε τα παιδιά να κινθκοφν με τάξθ. 

-Όταν οι μακθτζσ ςυγκεντρωκοφν ςτο νότιο προαφλιο και τθν κεντρικι ζξοδο, ο 

εκπαιδευτικόσ τουσ καταμετρά. 

-Οι μακθτζσ παραμζνουν ςτο χϊρο ςυγκζντρωςθσ μζχρι να δοκοφν οδθγίεσ από τθ 
Δ/νςθ του ςχολείου. 
 

Β) Ε ΩΡΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΟ 
 

- Οι μακθτζσ και οι κακθγθτζσ  που βρίςκονται ςτον αφλειο χϊρο παραμζνουν εκεί και 
απομακρφνονται από τισ προςόψεισ του κτιρίου και άλλεσ επικινδυνότθτεσ. 
-Οι εφθμερεφοντεσ κακθγθτζσ και οι μακθτζσ που κατά τθν εκδιλωςθ του ςειςμοφ 
βρίςκονται μόνοι τουσ ςε διαδρόμουσ, ςε αίκουςεσ ι ςτισ τουαλζτεσ κα πρζπει να 
προςτατευτοφν τθν ϊρα τθσ δόνθςθσ ςτον χϊρο που βρίςκονται, ςφμφωνα με τθν 
οδθγία: «Μζνω ςτον χώρο που βρίςκομαι, κφβω, Καλφπτομαι, Κρατιζμαι». 
Πιο ςυγκεκριμζνα εάν δεν υπάρχει γερό, ξφλινο τραπζηι ι γραφείο για να καλυφκοφν 
ςτο χϊρο που βρίςκονται, γονατίηουν όςο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότθτεσ και 
καλφπτουν το κεφάλι και τον αυχζνα με τα χζρια τουσ.  
-Μόλισ ακουςτεί ο προαναφερόμενοσ ςυνκθματικόσ ιχοσ λιξθσ , οι εφθμερεφοντεσ 
κακθγθτζσ και οι υπάρχοντεσ μακθτζσ εκκενϊνουν το κτίριο ςφμφωνα με το Σχζδιο του 
Σχολείου. 
-Οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί κάκε ορόφου κα πρζπει μετά τθ λιξθ του ςειςμοφ 
και πριν εκκενϊςουν το κτίριο να ελζγξουν τισ αίκουςεσ και τουσ άλλουσ χϊρουσ του 
ορόφου για να επιβεβαιϊςουν ότι ζχουν εκκενωκεί. 
-Παραμζνουν προφυλαγμζνοι για όςο χρόνο διαρκεί ο ςειςμόσ και μετά το πζρασ του 
ςειςμοφ κα πρζπει να κατευκυνκοφν προσ τα ζξω με μεγάλθ  
προςοχι, αποφεφγοντασ να προςεγγίςουν τισ προςόψεισ του κτιρίου. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  ΕΚΚΕΝΩΗ  ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ 
 
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 
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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. 


