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    Σε περίπτωση σεισμού οι μαθητές προφυλάσσονται κάτω από τα θρανία τους 

και ο δάσκαλός τους κάτω από την έδρα. 

    Μετά το τέλος τής σεισμικής δόνησης, ένα παρατεταμένο χτύπημα του 

κουδουνιού από τη διευθύντρια τού Σχολείου, δίνει το σύνθημα ν’ αρχίσει η 

εκκένωση του κτιρίου. Ταυτόχρονα η διευθύντρια ανοίγει διάπλατα τις πόρτες, 

κατεβάζει το γενικό διακόπτη τού ηλεκτρικού ρεύματος και κλείνει την κεντρική 

βάνα τού νερού. 

Το ισόγειο και ο πρώτος όροφος εκκενώνονται ταυτόχρονα. 

Η εκκένωση του ισογείου γίνεται ως εξής: 

 Τα παιδιά που βρίσκονται στην αίθουσα Πληροφορικής βγαίνουν απ’ την 

κεντρική είσοδο Νο 1.Ακολουθούν τα παιδιά του Δ1 Τμήματος. Τα παιδιά του 

Νηπιαγωγείου βγαίνουν από την κεντρική είσοδο Νο 2 αμέσως μόλις ακούσουν 

το χτύπημα του κουδουνιού. Τα Τμήματα που την ώρα του σεισμού βρίσκονται 

στην αυλή (Γυμναστική),παίρνουν τη θέση τους στο επάνω τμήμα του 

προαυλίου. 

Η εκκένωση του 1
ου

 ορόφου γίνεται με την εξής σειρά:                                          

A1- A2- Α3  - Δ3  απ’ τη δεξιά σκάλα , 

B1-B2- Β3  απ’ την  αριστερή σκάλα. 

   Ο δάσκαλος του κάθε Τμήματος αποχωρεί τελευταίος έχοντας μαζί του το 

Παρουσιολόγιο των μαθητών, ένα φακό και μία σφυρίχτρα, με την οποία 

ειδοποιεί το δάσκαλο του επόμενου Τμήματος ν’ αρχίσει την εκκένωση της 

αίθουσάς του. 

    Όταν αποχωρήσουν όλα τα Τμήματα του 1
ου

 ορόφου, αρχίζει η εκκένωση του 

2
ου

 ορόφου με την εξής σειρά: 

ΣΤ1- Γ1 ΣΤ2 απ’ τη  δεξιά σκάλα, 

Δ2- Δ1- Ε2- Γ2 απ’ την αριστερή σκάλα. 

Εάν υπάρχουν μαθητές στο Τμήμα Ένταξης, βγαίνουν έξω με ευθύνη της 

εκπ/κού Ειδικής Αγωγής κ.Βάχλα Ευαγγελίας, αμέσως μόλις αρχίσει η 

εκκένωση του 2
ου

 ορόφου. 



    Βγαίνοντας στην αυλή οι μαθητές δε διασκορπίζονται, αλλά συγκεντρώνονται 

στο επάνω επίπεδο του προαυλίου με την εξής σειρά:     Α1 - Α2 – Α3 – Β1 – Β2 – 

Β3 -  Γ1 - Γ2– Δ1 – Δ2 – Δ3 - Ε1 –Ε2 – ΣΤ1 – ΣΤ2  - Νηπιαγωγείο.  

Η συγκέντρωση γίνεται στη μέση του προαυλίου. 
Οι δάσκαλοι των Τμημάτων παίρνουν απουσίες και αναφέρουν στη Διευθύντρια 

τού Σχολείου αν είναι παρόντες και σώοι όλοι οι μαθητές. 

Η Υποδιευθύντρια τού Σχολείου κ. Βάχλα Ευαγγελία βγαίνοντας ελέγχει εάν 

υπάρχει κάποιος μαθητής στις τουαλέτες. 

 

                                       Πίνακας Υπευθύνων.                

Τραυματιοφορείς 2
ου

 ορόφου: Σαγιάννης Σπυρίδων – Παναγιώτου Παναγιώτης 

 

Τραυματιοφορείς 1
ου

 ορόφου: Βουλελίκα Αικατερίνη– Βλάχος Ιωάννης 

 

Τραυματιοφορείς ισογείου: Θεοδωρόπουλος Βασίλειος– Καπλάνης Γεώργιος 

 

Υπεύθυνοι Φαρμακείου: Αδαμοπούλου Καλλιόπη - Χαλίλη Νίκη – Μαχά Μαρία 

Υπεύθυνοι διάσωσης: Αρσένου Σωτηρία – Δανιηλίδου Άννα 

                                      Ψυκαράκη Χριστίνα- Γκούμπλια Χριστίνα 

                                    

Υπεύθυνοι Πρώτων Βοηθειών: Θεοδόση Ολυμπία – Κοζομπόλης Ευάγγελος 

 

Υπεύθυνοι Πυρόσβεσης: Κοντού Ειρήνη – Ροϊδοδήμου Κωνσταντίνα 

Υπεύθυνοι ελέγχου των δικτύων: Γκουβούση Ματίνα –  Βάχλα Ευαγγελία 

Υπεύθυνοι για την παροχή μέριμνας :   Δανιηλίδου Άννα – Μιχαλακάκου Φιλιώ 

         και φροντίδας των μαθητών        :  – Χαλίλη Νίκη 

 

Υπεύθυνοι καταγραφής των παρουσιών:  Οι δάσκαλοι των Τάξεων 

               των μαθητών 

 

Υπεύθυνοι για την ασφαλή εκκένωση : Γκουβούση Ματίνα 

                  τού κτιρίου                          :  Βάχλα Ευαγγελία 


