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Το σχέδιο περιλαμβάνει τρία στάδια: 

1. Ενέργειες πριν από το σεισμό  

2. Ενέργειες κατά τη διάρκεια του σεισμού 

3. Ενέργειες μετά από τη σεισμική δόνηση 

 

1.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 

 Ενημερώνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί ότι σε περίπτωση σεισμού το γενικό συντονισμό εφαρμογής 

των σχεδίων δράσης έχει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής του σχολείου. Σε περίπτωση που 

υπάρξουν καταστροφές κι εγκλωβισμοί ατόμων κι ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής δεν 

εμφανιστούν, με τη λήξη της σεισμικής δραστηριότητας το συντονισμό αναλαμβάνει ο πρώτος 

εκπαιδευτικός που θα βρεθεί στο προαύλιο που έχει οριστεί ως χώρος συγκέντρωσης μαθητών 

και διδασκόντων του σχολείου.  

 Γίνεται ενημέρωση των δασκάλων και μαθητών για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν σε 

περιπτώσεις σεισμών και πυρκαγιών. Γίνεται σαφές ιδιαίτερα σε όλους τους εκπαιδευτικούς, πως 

θα πρέπει να γνωρίζουν ΟΛΟ το σχέδιο εφαρμογής αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών της 

σχολικής μονάδας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όποιο χώρο και χρόνο του σχολικού 

κτιρίου αυτό τούς χρειαστεί να το εφαρμόσουν. Επίσης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους γίνεται δοκιμαστική εφαρμογή του σχεδίου αντιμετώπισης. 

 Καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί και οι αναπληρωτές τους στους οποίους ανατίθενται συγκεκριμένα 

καθήκοντα (πίνακας 1). 

 Ορίζεται ότι θα γίνεται παράλληλη εκκένωση των τάξεων από τα δύο κλιμακοστάσια, των  οποίων 

οι πόρτες στο ισόγειο θα παραμένουν τις ώρες διδασκαλίας εντελώς ανοιχτές. 

  Ως χώρος συγκέντρωσης ορίζεται το πάνω προαύλιο (γήπεδο μπάσκετ). Οι μαθητές 

συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους, παραμένουν προς την οδό Μ.Ασίας με μέτωπο το 

κτίριο του σχολείου και σε απόσταση το πρώτο και το τελευταίο τμήμα από τις μπασκέτες για την 

μεγαλύτερη ασφάλεια των μαθητών.  

 Πριν από τη διεξαγωγή των ασκήσεων ετοιμότητας ενημερώνονται οι μαθητές/τριες   μέσα στις 

τάξεις τους για τα σχέδια δράσης από τους δασκάλους/ες των τάξεων  

 Οι υπεύθυνοι δάσκαλοι/ες ενημερώνονται για τη θέση στην οποία βρίσκονται οι γενικοί 

διακόπτες του ρεύματος, του νερού καθώς και για την εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης. Η 



ενημέρωση αφορά και τον τρόπο λειτουργίας και διακοπής των εγκαταστάσεων αυτών, όταν αυτό 

απαιτηθεί. 

 Τοποθετείται πινακίδα, κοντά στο τηλέφωνο, με τηλεφωνικούς αριθμούς άμεσης βοήθειας, π.χ. 

της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Κέντρου Υγείας, ΟΤΕ, ΔΕΗ,  Δήμου Γλυφάδας. 

 Ελέγχεται και συμπληρώνεται το φαρμακευτικό υλικό ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τον 

υπεύθυνο του κινητού φαρμακείου και αντικαθίστανται όσα υλικά Πρώτων Βοηθειών έχουν 

εξαντληθεί ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους. Αν κριθεί αναγκαίο γίνεται προμήθεια 

κατάλληλου και επαρκούς φαρμακευτικού υλικού, έγκαιρα. 

 Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί για την ύπαρξη και χρήση των πυροσβεστήρων. (πίνακας 2) 

 Κάθε δάσκαλος εφοδιάζεται με σφυρίχτρα. Μία υπάρχει και στο χώρο του γραφείου των 

διδασκόντων μαζί με έναν φακό, ένα φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, το φαρμακείο και ένα 

χειροκίνητο κουδούνι. Επίσης υπάρχει και ένα ντοσιέ με ονομαστικές καταστάσεις των μαθητών 

ανά τάξη και τμήμα. 

 Τοποθέτηση σε χαμηλές θέσεις των αντικειμένων που έχουν μεγάλο βάρος ή όγκο.  

 Δεν υπάρχουν στον τοίχο ράφια με βαριά αντικείμενα. 

 Έχει γίνει καλή στήριξη  των βιβλιοθηκών, ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση πτώσης τους προς τα 

εμπρός. 

 Τέλος γίνεται ανάρτηση των σχεδίων εκκένωσης του κτιρίου και του πίνακα με τη θέση των 

πυροσβεστήρων, σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας. 

 

2.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 

Ο συντονιστής (ο Διευθυντής) :  

α. Χτυπάει το κουδούνι δύο φορές παρατεταμένα ή σφυρίζει δύο φορές παρατεταμένα με 

σφυρίχτρα που βρίσκεται στο γραφείο των διδασκόντων, σε εμφανές σημείο. Σημαίνει την έναρξη 

του σεισμού. 

β. Οι μαθητές ακολουθούν τις οδηγίες των δασκάλων τους και ….  

…. με το επόμενο παρατεταμένο χτύπημα του κουδουνιού ή σφυρίγματος, που σημαίνει τη 

λήξη του σεισμού, ετοιμάζονται με την επίβλεψη  του εκπαιδευτικού της τάξης για την έξοδο από 

το διδακτήριο, με τη διαδικασία και τη σειρά που αναφέρεται παρακάτω. 

 

α.  Αν ο σεισμός γίνει κατά την ώρα του διαλείμματος. 



 Οι  εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί  στο προαύλιο απομακρύνουν  τα παιδιά  από τα  κτίρια που 

περιβάλλουν το προαύλιο και τα οδηγούν στον προβλεπόμενο χώρο συγκέντρωσης (γήπεδο 

μπάσκετ).  

 Όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στο κτίριο (εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες κ.ά.) καλύπτονται σε ασφαλή 

σημεία (κάτω από γραφεία και θρανία). 

 

β.  Αν ο σεισμός γίνει κατά την ώρα διαλείμματος βροχερής ημέρας κατά την οποία οι 

μαθητές/τριες παραμένουν στους διαδρόμους του κτιρίου, στο ισόγειο. 

 Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί  στο κτίριο φωνάζουν «Σεισμός» και καλούν τους μαθητές/τριες 

που βρίσκονται στο διάδρομο του κτιρίου να καλυφθούν σε ασφαλή σημεία ακουμπώντας το 

σώμα τους στους τοίχους και βάζοντας τα χέρια πάνω στο κεφάλι για να προστατευθούν από την 

αποκόλληση σοβάδων ή διάφορων αντικείμενων της οροφής (γύψινες διακοσμήσεις κ.α.). 

Παραμένουν  καλυμμένοι μέχρι να σταματήσει η δόνηση.  

 Οι  εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί  στο προαύλιο ελέγχουν το χώρο αυτό και αν υπάρχουν παιδιά, 

τα καλούν να απομακρυνθούν από τα κτίρια που περιβάλλουν το προαύλιο και τα οδηγούν στο 

χώρο συγκέντρωσης. 

  Όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στο κτίριο (εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες κ.ά.) καλύπτονται σε 

ασφαλή σημεία (κάτω από γραφεία και θρανία). 

 

γ.   Αν ο σεισμός γίνει κατά την ώρα του μαθήματος. 

 Ο δάσκαλος της τάξης φωνάζει: «Παιδιά, σεισμός». Οι μαθητές μπαίνουν κάτω από τα θρανία και 

ο εκπαιδευτικός κάτω από την έδρα για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δόνηση. 

 Οι μαθητές παραμένουν ψύχραιμοι, χωρίς πανικό, και ακούν προσεκτικά τις οδηγίες του 

εκπαιδευτικού. 

 Δεν εγκαταλείπουν το κτίριο. 

 Δε βγαίνουν στους διαδρόμους, ούτε πλησιάζουν στις κουπαστές - κάγκελα. 

 Δεν πλησιάζουν κοντά σε παράθυρα ή τζαμαρίες. 

 Δεν προσπαθούν να διαφύγουν από τα παράθυρα. 

 
 Όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στο κτίριο αλλά εκτός τάξης (εκπαιδευτικοί, μαθητές κ.α.)  

καλύπτονται σε ασφαλή σημεία (κάτω από γραφεία, και θρανία).  



 Μόλις ακουστεί το σήμα εκκένωσης του κτιρίου (ένα παρατεταμένο σφύριγμα), οι  διδάσκοντες 

προετοιμάζουν τους μαθητές για αποχώρηση και τους  καλούν να βγουν ένας - ένας. (Πίνακας 3). 

Όλοι οι μαθητές/τριες  θα βγουν από την  κεντρική είσοδο της αίθουσας διδασκαλίας  και θα  

συγκεντρωθούν στον προβλεπόμενο χώρο συγκέντρωσης του σχολείου, (γήπεδο μπάσκετ). 

Καθορισμός  σειράς εκκένωσης διδακτηρίου.      [Υπάρχει και στον 
Πίνακα (3)].    

    Ισόγειο –  Είσοδος Νο 1  

 Πρώτα η αίθουσα Η/Υ και αμέσως μετά το E1 

      Ισόγειο – Είσοδος Νο 2 

 Το Νηπιαγωγείο 

  

    

1ος  Όροφος –  Είσοδος Νο 1  

 Πρώτα οι αίθουσες Α1 , Α2 και A3 και αμέσως μετά η 

αίθουσα Δ3 

1ος  Όροφος –  Είσοδος Νο 2  

 Πρώτα οι αίθουσες Β1 και Β2 και αμέσως μετά η 

αίθουσα Β3 

  
 

   

2ος  Όροφος –  Είσοδος Νο 1                                             

 Πρώτα οι αίθουσες ΣΤ1 και Γ1 και αμέσως μετά η 
αίθουσα ΣΤ2. Το Τ.Ε εκκενώνεται ταυτόχρονα. 

   
Προσοχή!!!  

   

2ος  Όροφος –  Είσοδος Νο 2  

 Πρώτα οι αίθουσες Δ2 και Δ1 και αμέσως μετά οι 

αίθουσες Ε2 και Γ2. 

  

 

 Οι μαθητές που βρίσκονται στις τουαλέτες, θα βγουν κατευθείαν έξω, στον προβλεπόμενο χώρο 

συγκέντρωσης. 

 Γίνεται παράλληλη εκκένωση όλων των τάξεων από τις δυο πτέρυγες και συγκέντρωση τους στον 

προβλεπόμενο χώρο επίσης. 

γ. Αν ο σεισμός γίνει κατά την ώρα του Ολοήμερου Σχολείου 

 Αν ο σεισμός γίνει την ώρα λειτουργίας του τμήματος του ολοήμερου σχολείου, ή την ώρα της 

σίτισης των μαθητών, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών των 

ειδικοτήτων, που βρίσκονται στο σχολείο τη στιγμή εκείνη, ακολουθώντας το σχέδιο εκκένωσης 



του διδακτηρίου, όπως και στα πρωινά τμήματα, οδηγούν μετά το πέρας των δονήσεων, τους 

μαθητές/τριες στο χώρο συγκέντρωσης, ενημερώνοντας τηλεφωνικά τον Διευθυντή του Σχολείου. 

δ. Αν ο σεισμός προκαλέσει πυρκαγιά σε κάποιο σημείο του σχολικού κτιρίου 

 Σε περίπτωση πυρκαγιάς μέσα στο σχολικό κτίριο, θα μεταφερθούν οι μαθητές από το χώρο της 

πυρκαγιάς σε χώρο πιο ασφαλή, ενώ οι δάσκαλοι/ες θα κάνουν χρήση των πυροσβεστήρων που 

υπάρχουν σε κεντρικά σημεία των διαδρόμων και των αιθουσών διδασκαλίας (πίνακας 2). Ο 

κίνδυνος να συμβεί πυρκαγιά μέσα στο σχολικό κτίριο είναι ελάχιστος, λόγω της κατασκευής του 

με υλικά που δεν συντελούν στη μετάδοσή της. (αλουμινένια παράθυρα, μεταλλικές ντουλάπες, 

κ.λ.π) 

 Το αρχείο του σχολείου σε περίπτωση που συμβεί πυρκαγιά κοντά στο χώρο του αρχείου ή στο 

γραφείο του Διευθυντή, τότε αυτός σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή φροντίζουν για τη 

μεταφορά του σε τοποθεσία πιο ασφαλή.  

 

 

 

 

 

3.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ 

 Με μέριμνα του εκπαιδευτικού προσωπικού ανοίγουν όλες οι πόρτες εξόδου του σχολείου και 

διακόπτονται οι παροχές του νερού και του ηλεκτρικού ρεύματος  

 Μόλις δοθεί το σήμα εκκένωσης του κτιρίου (ένα παρατεταμένο χτύπημα κουδουνιού ή 

σφύριγμα) από το Διευθυντή του σχολείου ή τον Υποδιευθυντή, κάθε εκπαιδευτικός φροντίζει για 

την εκκένωση της αίθουσάς του. 

 Ελέγχει την κατάσταση της αίθουσας διδασκαλίας - του κτιρίου κατά μήκος της διαδρομής 

διαφυγής και επισημαίνει τα επικίνδυνα σημεία. 

 Καθοδηγεί τους μαθητές στην έξοδό τους, ανά πτέρυγα ή ομάδα θρανίων διαδοχικά. 

 Συντονίζει με τάξη την αποχώρηση των μαθητών ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και οι 

πιθανοί τραυματισμοί και τους κατευθύνει προς το χώρο συγκέντρωσης. 

 Ο δάσκαλος της τάξης θα εγκαταλείψει τελευταίος την αίθουσα διδασκαλίας.  



 Η εκκένωση των αιθουσών  γίνεται διαδοχικά, η μία μετά την άλλη με ιδιαίτερη προσοχή στο 

χώρο των κλιμακοστασίων.  

Στο χώρο συγκέντρωσης , 

Oι εκπαιδευτικοί: 

 Συγκεντρώνουν τους μαθητές τους ανά τάξη και παίρνουν παρουσίες. 

 Αναζητούν τυχόν τραυματίες. 

 Αναλαμβάνουν το σβήσιμο μικροπυρκαγιών με τη χρήση πυροσβεστήρων. 

Oι μαθητές/τριες: 

 Δεν μπαίνουν πάλι στο κτίριο και δεν θα επιτραπεί σε κανένα μαθητή να απομακρυνθεί σε 

άλλους χώρους. 

 Παραμένουν σε απόσταση τουλάχιστον πέντε μέτρων από τις όψεις του σχολικού κτιρίου και από 

τις περιφράξεις. 

 Δεν καταναλώνουν το νερό της βρύσης. 

 Αποφεύγουν οποιαδήποτε επαφή με πεσμένα ηλεκτροφόρα καλώδια και μεταλλικά 

κιγκλιδώματα. 

 Όλοι παραμένουν στο προαύλιο και στις θέσεις τους, μέχρι να υπάρξει πληροφόρηση ότι η 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει λήξει. Εάν υπάρχουν παγιδευμένοι ή τραυματισμένοι 

μαθητές/τριες ή εκπαιδευτικοί καθώς και πυρκαγιές ειδοποιούνται οι υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης. 

 Η παράδοση των μαθητών/τριών στους γονείς ή κηδεμόνες  θα γίνεται μόνο στο χώρο 

συνάντησης, για τον οποίο οφείλουν οι σχολικές μονάδες να τους ενημερώσουν κατά την έναρξη 

του διδακτικού έτους. 

 Το διδακτικό προσωπικό αποχωρεί ΜΟΝΟ μετά την παράδοση και του τελευταίου μαθητή/τριας 

στους γονείς ή κηδεμόνες. 

 Η μετακίνηση των μαθητών/τριών, εφόσον δεν εμφανίσθηκαν οι οικείοι τους  για την παραλαβή 

τους, θα γίνει με ευθύνη του/της  δασκάλου/ας της κάθε τάξης. 

 Δεν θα φύγει κανείς εκπαιδευτικός αν δεν παραδοθεί και τακτοποιηθεί και η τελευταία 

εκκρεμότητα, σε σχέση με την όλη κατάσταση των μαθητών και του σχολείου. 

 Ο Διευθυντής θα ειδοποιήσει τις Προϊστάμενες Αρχές για ζημιές, τραυματίες και οποιαδήποτε 

άλλη βοήθεια χρειαστεί. 



 Την γενική επίβλεψη της υλοποίησης του σχεδίου ετοιμότητας, όπως αναφέραμε και στην αρχή, 

έχει ο Διευθυντής  του Σχολείου συνεπικουρούμενος από όλους τους εκπαιδευτικούς και 

ιδιαίτερα από εκείνους που έχουν αναλάβει εξειδικευμένα καθήκοντα. 

 Εξυπακούεται ότι αν κάποιος εκπαιδευτικός μετατεθεί ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε μορφή 

άδειας, ο αντικαταστάτης του αναλαμβάνει αυτοδίκαια τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που 

ρητά αναφέρονται στον πίνακα 1. 

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί έλαβαν από ένα αντίγραφο του παρόντος σχεδίου δράσης. 

 

 

 



ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΠΙΝΑΚΑΣ (1)  

 

Α/Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ / Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  

1.  
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ ΜΑΤΙΝΑ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΒΑΧΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Γενικός συντονισμός εφαρμογής 

του σχεδίου δράσης για την 

αντιμετώπιση  έκτακτων 

αναγκών. 

2.  

ΘΕΟΔΟΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 

ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

AΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΧΑΛΙΛΗ ΝΙΚΗ 

ΜΑΧΑ ΜΑΡΙΑ 

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΦΙΛΙΩ   

ΧΑΛΙΛΗ ΝΙΚΗ 

Υπεύθυνοι φαρμακείου και 

πρώτων βοηθειών 

3.  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 

Υπεύθυνος/η για έλεγχο 

εγκλωβισμένων μαθητών στις 

τουαλέτες 

4.  ΒΑΧΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΛΙΛΗ ΝΙΚΗ 

Υπεύθυνος/η για έλεγχο 

εγκλωβισμένων μαθητών στο 

τμήμα Ένταξης  /Τραπεζαρία 

5.  
ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ ΜΑΤΙΝΑ 

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΦΙΛΙΩ 
ΒΑΧΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Υπεύθυνοι για δίκτυα ΔΕΗ 

και ΕΥΔΑΠ 

6.  

ΑΡΣΕΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 

ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 

ΨΥΚΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΡΟΪΔΟΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
Υπεύθυνοι  Διάσωσης 

7.  

ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΒΟΥΛΕΛΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΑΡΣΕΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 

ΡΟΪΟΔΟΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 

Υπεύθυνοι τραυματιοφορείς 

τραυματισμένων μαθητών 

8.  
ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΡΟΪΔΟΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΥπεύθυνοΙ Πυρασφάλειας 

 

 

 



 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  

 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2)  

 

Α/Α  ΓΡΑΦΕΙΑ –  ΑΙΘΟΥΣΕΣ  -   ΧΩΡΟΙ  ΤΕΜ.  

1.  Γραφείο Εκπαιδευτικών 1 

2.  Διάδρομοι εισόδων 3 

3.  Αίθουσα Η/Υ 1 

4.  Αίθουσα Δ1 1 

5.  Καυστήρας (Υπόγειο) 1  +  1 οροφής 

6.  Διάδρομος 1ου ορόφου 4 

12 Διάδρομος 2ο υ  ορόφου   5 

 Σύνολο  17 

          

 

 Εργαλεία απεγκλωβισμού και λάστιχα κατάσβεσης φωτιάς βρίσκονται 

στην αποθήκη του ισογείου στο αριστερό κλιμακοστάσιο.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ  

ΠΙΝΑΚΑΣ (3)  

 

                          Ισόγειο – Είσοδος Νο1 

                         Πρώτα η αίθουσα Η/Υ και μετά η Δ1 

                         Ισόγειο – Είσοδος Νο2 

                         Νηπιαγωγείο 

 

 

1ος  Όροφος -  Κλιμακοστάσιο Α-  Είσοδος Νο 1   

Πρώτα οι αίθουσες Α1 , Α2 , Α3 και αμέσως μετά η Δ3. 

1ος  Όροφος -  Κλιμακοστάσιο Β –  Είσοδος Νο2   

Πρώτα οι αίθουσες Β1 και Β2 και αμέσως μετά η Β3 . 

2ος   Όροφος –  Κλιμακοστάσιο Α –  Είσοδος Νο 1  

Πρώτα οι αίθουσες ΤΕ, ΣΤ1, και Γ1 και αμέσως μετά η ΣΤ2. 

2ος   Όροφος –  Κλιμακοστάσιο Β –  Είσοδος Νο 2  

Πρώτα οι αίθουσες Δ2 , Δ1 , Ε2 και αμέσως μετά η Γ2 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  

 

 

 

ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΕΙΣΟΔΟΣ Νο 1                                                                                 ΕΙΣΟΔΟΣ Νο2 

ΑΙΘΟΥΣΑ Η/Υ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

                                                         ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 

ΑΣΑΝ- 

ΣΕΡ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

Δ/ΝΤΡΙΑΣ                              

ΑΙΘΟΥΣΑ Ε1 WC 
EKΠ/ 
ΚΩΝ 

ΑΠΟ- 
ΘΗΚΗ 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

 ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ Α.΄                                                                               ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ Β.΄      

 

1ος ΟΡΟΦΟΣ 

               ΕΙΣΟΔΟΣ Νο1                                                                                            ΕΙΣΟΔΟΣ Νο 2 

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ Α. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ Β.΄   

                                        

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  
ΠΙΝΑΚΑΣ (4)  

      

ΑΙΘΟΥΣΑ 

Α1               

 
ΑΙΘΟΥΣΑ 
Α2 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ 
Α3 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ 
Β1 
 



                   

 

                                                ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 

ΑΣΑΝ

ΣΕΡ 

       

ΑΙΘΟΥΣΑ 
Δ3 

ΑΙΘΟΥΣΑ 
 Β3 

ΑΙΘΟΥΣΑ 
Β2 

  ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ Α.΄                                                                                   ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ Β.΄ 

2ος ΟΡΟΦΟΣ 

             ΕΙΣΟΔΟΣ Νο1                                                                   ΕΙΣΟΔΟΣ Νο2 

         ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ Α.΄                                                                     ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ Β.΄ 

 

       

                              

 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 

 

 

                 

       

         ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ Α.΄ 

 

ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΣΤ1 

ΑΙΘΟΥΣΑ 
 
ΣΤ2 

ΑΙΘΟΥΣΑ 
 
Ε2 

ΑΙΘΟΥΣΑ 
 
Δ2 

ΑΣΑΝ 

ΣΕΡ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΑΙΘΟΥΣΑ  
Γ1 

ΑΙΘΟΥΣΑ 
Γ2 

ΑΙΘΟΥΣΑ 
Δ1 



               

                            ΤΑΡΑΤΣΑ 

     

 

                                 

 


