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1 Δηζαγσγή 
Θ Ελλάδα κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ από άποψθ ςειςμικότθτασ ςτθν Ευρϊπθ και τθν ζκτθ 
ςε παγκόςμιο επίπεδο. Είναι γενικά παραδεκτό ότι θ μείωςθ των επιπτϊςεων των 
ςειςμϊν μπορεί να επιτευχκεί εάν οι πολίτεσ ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τα μζτρα 
αντιςειςμικισ προςταςίασ που πρζπει να λάβουν πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά από 
ζνα ςειςμό. Σε ότι αφορά ςτθ ςχολικι κοινότθτα, κακοριςτικισ ςθμαςίασ είναι θ 
ανάπτυξθ αντιςειςμικισ ςυνείδθςθσ και ςυμπεριφοράσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και 
ςτουσ μακθτζσ με τθ διαρκι ευαιςκθτοποίθςθ, ενθμζρωςθ και εκπαίδευςι τουσ. 

Στθν κατεφκυνςθ τθσ εκπόνθςθσ του Αντιςειςμικοφ Σχεδιαςμοφ τθσ ςχολικισ μασ 
μονάδασ για το παρόν ςχολικό ζτοσ κα υλοποιθκοφν τα ακόλουκα:  

- ςφνταξθ ι/και επικαιροποίθςθ του ιδθ υπάρχοντοσ Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 
του Σχολείου  

- διοργάνωςθ αςκιςεων ετοιμότθτασ για ςειςμό 

- ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν, των μακθτϊν, των γονζων και κθδεμόνων.  

 

2 ύληαμε ρεδίνπ Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα εηζκό 
Το παρόν Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του 2ου Ολοιμερου Δθμοτικοφ Σχολείου Αλιβερίου 
το οποίο ςτεγάηεται ςτο επί τθσ οδοφ Κουβαρά ςτα Κοκκινόγια Αλιβερίου ςε ιδιόκτθτο 
κτίριο (όροφοι: δφο - 2), ςυντάχκθκε το Σεπτζμβριο του 2014 με ευκφνθ του Διευκυντι 
του Σχολείου Αρβανίτθ Νικόλαου, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του 
Ο.Α.Σ.Ρ. και του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και αφορά ςτθ ςχολικι 
περίοδο 2014-15  

Το Σχζδιο αυτό, το οποίο περιγράφει τισ ενζργειεσ διαχείριςθσ του ςειςμικοφ κινδφνου 
τθσ ςχολικισ μασ μονάδασ (πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά από ςειςμό), κα 
επικαιροποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ αυτισ χρονιάσ οποτεδιποτε κρικεί 
απαραίτθτο.  

 

2.1 Ενζργειεσ Πριν το Σειςμό 

 

 

 

1. Τθν ευκφνθ εκπόνθςθσ του Σχολικοφ Αντιςειςμικοφ Σχεδιαςμοφ ζχει ο Διευκυντισ 
του Σχολείου μασ, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια κα το υποβάλει ςτθν οικεία Διεφκυνςθ 
Ρρωτοβάκμιασ/Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  Ο Αντιςειςμικόσ Σχεδιαςμόσ 
επικαιροποιείται ςτθν  αρχι κάκε ςχολικισ χρονιάσ και όποτε άλλοτε κρικεί 
αναγκαίο. 

2. Ο Σφλλογοσ των Εκπαιδευτικϊν είναι υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ του 
Σχεδίου και κυρίωσ για το μζροσ των ενεργειϊν που τουσ αναλογοφν, πριν, κατά τθ 
διάρκεια και μετά από κάκε ςειςμικό ςυμβάν ι άςκθςθ ετοιμότθτασ. 

2.1.1 Γεληθά ηνηρεία 
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3. Ο Σφλλογοσ των Εκπαιδευτικϊν ςυμμετζχει ςτισ δοκιμαςτικζσ εφαρμογζσ του 
Σχεδίου και κάνει ςχετικζσ προτάςεισ για τθν επικαιροποίθςθ και τθ βελτίωςι του. 

4. Ο Σφλλογοσ των Εκπαιδευτικϊν κα εγκρίνει μετά από πρόταςθ του Διευκυντι τθ 
ςφνκεςθ των ομάδων εργαςίασ που περιγράφονται ςτθν επόμενθ παράγραφο και 
οι οποίεσ κα μεριμνιςουν για τισ ενζργειεσ διαχείριςθσ του ςειςμικοφ κινδφνου ςτο 
Σχολείο μασ.  

 

2.2 Ανάκεςθ Αρμοδιοτιτων ςτο Προςωπικό του Σχολείου  

Οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου: 
- ενθμερϊνονται για τον Αντιςειςμικό Σχεδιαςμό του Σχολείου και ειδικότερα για το 

Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ και το μελετοφν ϊςτε να γνωρίηουν τα κακικοντά τουσ. 
- εκπαιδεφονται και εκπαιδεφουν και τουσ μακθτζσ ςχετικά με τισ ενζργειεσ που  

προβλζπονται για τθν εφαρμογι του Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για Σειςμό, 
ςυμμετζχοντασ ςτισ προβλεπόμενεσ αςκιςεισ ετοιμότθτασ. 

- μεριμνοφν για τθ βελτίωςθ του Σχεδίου κάνοντασ ςχετικζσ προτάςεισ. 

Για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των ςειςμικϊν ςυμβάντων, ςτο παρόν Σχζδιο 
προβλζπονται ενδεικτικά οι ακόλουκεσ ομάδεσ εργαςίασ:         

α/α Ομάδεσ Εργαςίασ 
1. Γενικόσ Υπεφκυνοσ για τισ Ενζργειεσ Διαχείριςθσ του Σειςμικοφ Κινδφνου  

2. Ομάδα Σφνταξθσ του Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για Σειςμό 

3. Ομάδα Ραροχισ Ρρϊτων Βοθκειϊν 

4. Ομάδα Ρυραςφάλειασ & Ελζγχου Δικτφων 

5. Ομάδα Αναηιτθςθσ Ατόμων που δεν ζχουν παρουςιαςτεί ςτο χϊρο καταφυγισ 
&   Ελζγχου Ρροςζγγιςθσ μακθτϊν ςε επικίνδυνα ςθμεία 

6. Ομάδα Φφλαξθσ του Αρχείου του ςχολείου 

7. Υπεφκυνοι Επικοινωνίασ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ 

8. Ομάδα Υποςτιριξθσ Ατόμων με Αναπθρία  

 

 

Γενικόσ υπεφκυνοσ:  
Ο Διευκυντισ του ςχολείου με αναπλθρωτι τθν Υποδιευκφντρια.  

Αρμοδιότθτεσ:  

- Υλοποίθςθ του Αντιςειςμικοφ Σχεδιαςμοφ του ςχολείου. 

- Ευκφνθ εκπόνθςθσ του Σχολικοφ Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ και ςυντονιςμοφ 
όλων των ςχετικϊν ενεργειϊν.  

- Ευκφνθ για εκπαίδευςθ, προετοιμαςία & ςυντονιςμό του προςωπικοφ και των 
μακθτϊν.  

- Ευκφνθ πραγματοποίθςθσ των απαραίτθτων Αςκιςεων Ετοιμότθτασ, 
καταγραφισ τουσ ςτο Θμερολόγιο του Σχολείου και αξιολόγθςισ τουσ. 

2.2.1 Γεληθόο Τπεύζπλνο γηα ηηο Δλέξγεηεο Γηαρείξηζεο ηνπ εηζκηθνύ Κηλδύλνπ 
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- Υποβολι του Σχεδίου ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ / Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, μετά τθν ζγκριςι του από το εκπαιδευτικό προςωπικό κατά τθ 
διάρκεια τθσ πρϊτθσ  ςυνεδρίαςθσ.  

- Λιψθ αποφάςεων ςχετικά με τισ ελλείψεισ που παρατθρικθκαν κατά τθ 
διάρκεια του ςχετικοφ ελζγχου από τθν Ομάδα Σφνταξθσ του Σχεδίου 
(περιςςότερα ςτθν επόμενθ παράγραφο), κακϊσ και τισ προτάςεισ των 
υπολοίπων Ομάδων Εργαςίασ - εκπαιδευτικϊν. 

- Γνωςτοποίθςθ ςτουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν τθσ διαδικαςίασ 
διαχείριςθσ του ςειςμικοφ κινδφνου όταν το ςχολείο είναι ςε λειτουργία. 
Ενθμζρωςι τουσ για τον προαποφαςιςμζνο χϊρο καταφυγισ και για τισ δικζσ 
τουσ ενζργειεσ μετά από ζνα ςειςμικό ςυμβάν, ςχετικά με τθν παραλαβι  των 
παιδιϊν  τουσ από το χϊρο καταφυγισ του ςχολείου, εάν αποφαςιςτεί από τουσ 
αρμοδίουσ φορείσ θ διακοπι τθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων.  

 
 

 
 

Αρμοδιότθτεσ:  

- Εκπόνθςθ του Σχολικοφ Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για Σειςμό.  

- Διενζργεια τακτικοφ ελζγχου των χϊρων του κτιρίου κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςχολικισ χρονιάσ και καταγραφι των ελλείψεων που παρατθροφνται ςχετικά με 
τθν τιρθςθ βαςικϊν προχποκζςεων για τθν εφαρμογι του Σχεδίου όπωσ: 

- Ανάρτθςθ του Σχεδίου ςτισ αίκουςεσ, ςτουσ διαδρόμουσ, ςτο χϊρο ειςόδου 
του ςχολείου κ.λπ. 

- Επιςιμανςθ των οδεφςεων διαφυγισ και των εξόδων του κτιρίου. 

- Εξαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ ςτισ οδοφσ διαφυγισ και τισ εξόδουσ 
του κτιρίου. 

- Ρρομικεια απαραίτθτων εφοδίων όπωσ: βαςικά είδθ παροχισ πρϊτων 
βοθκειϊν, τθλεβόασ, ραδιόφωνο με μπαταρίεσ, κ.λπ. 

- Επιςιμανςθ και άρςθ των επικινδυνοτιτων ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου. 

- Επιλογι του χϊρου καταφυγισ των μακθτϊν. Ο πρϊτοσ χϊροσ καταφυγισ 
είναι ςυνικωσ το προαφλιο του ςχολείου. Θα πρζπει όμωσ να επιλεγεί και 
ζνασ δεφτεροσ, κοντινόσ χϊροσ καταφυγισ (πάρκο, πλατεία κ.λπ.) που να 
μπορεί να αξιοποιθκεί ςε περίπτωςθ που το προαφλιο καταςτεί ακατάλλθλο. 
Για τθν επιλογι αυτοφ του δεφτερου χϊρου καταφυγισ μπορεί να γίνει 
ερϊτθμα ςτο Διμο (Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ) για το ποιοι είναι οι 
κοντινοί ςτο ςχολείο χϊροι καταφυγισ.  

- Ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και γονζων – κθδεμόνων για τον 
Αντιςειςμικό Σχεδιαςμό του Σχολείου, ςε ςυνεργαςία με το Διευκυντι. 

- Επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων των γονζων και κθδεμόνων των μακθτϊν. 
Δθμιουργία ςχετικϊν καταλόγων και τοποκζτθςι τουσ ςε ειδικό φάκελο ςε 

2.2.2 Οκάδα ύληαμεο ηνπ ρεδίνπ  
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ςυγκεκριμζνθ κζςθ εντόσ του Γραφείου του Διευκυντι ι και ςε κάκε αίκουςα 
(εάν είναι δυνατόν), ϊςτε να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ο εκπαιδευτικόσ. 

- Μζριμνα για πρόςβαςθ ςτουσ κεντρικοφσ διακόπτεσ θλεκτροδότθςθσ κ.ά. 

- Συνεχισ ενθμζρωςθ και επικαιροποίθςθ των γνϊςεϊν τουσ από τον Ο.Α.Σ.Ρ., 
ςε κζματα που αφοροφν ςτισ ενζργειεσ αντιςειςμικισ προςταςίασ.  

- Ρραγματοποίθςθ, ςε ςυνεργαςία με το Διευκυντι των προβλεπόμενων 
αςκιςεων ετοιμότθτασ και αξιολόγθςι τουσ. 

- Ενθμζρωςθ του Διευκυντι του Σχολείου για τισ καταγεγραμμζνεσ ελλείψεισ και 
κατάκεςθ προτάςεων για λιψθ μζτρων. 

 
2.2.3 Οκάδα Παξνρήο Πξώησλ Βνεζεηώλ  

Θ Ομάδα αυτι ςυγκροτείται από τουσ κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ και τουσ 
εκπαιδευτικοφσ που ζχουν επιμορφωκεί ςε κζματα παροχισ Ρρϊτων Βοθκειϊν. 
Εάν δεν υπάρχει ικανοποιθτικόσ αρικμόσ εκπαιδευτικϊν που να γνωρίηουν κζματα 
Ραροχισ Ρρϊτων Βοθκειϊν κα πρζπει να υπάρξει ςχετικι μζριμνα για 
επιμόρφωςθ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ. 

Αρμοδιότθτεσ:  

- Μζριμνα   για  τθν   πλθρότθτα  του φαρμακευτικοφ υλικοφ και   ενθμζρωςθ του 
Διευκυντι για τθν ανάγκθ προμικειασ απαραίτθτων υλικϊν. 

- Ενθμζρωςθ ςχετικά με το χϊρο αποκικευςθσ του φαρμακευτικοφ υλικοφ τθσ 
ςχολικισ μονάδασ. 

- Ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ Ομάδασ, κατά προτεραιότθτα, για κζματα παροχισ 
πρϊτων βοθκειϊν.  

- Μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ των ιδίων και των ςυναδζλφων τουσ ςε κζματα 
παροχισ πρϊτων βοθκειϊν (με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Διευκυντι), ςυν-
διοργανϊνοντασ θμερίδεσ ι ςεμινάρια με τον αρμόδιο φορζα τθσ Ρολιτείασ για 
ςχετικά κζματα. Πλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου πρζπει να γνωρίηουν τισ 
βαςικζσ οδθγίεσ Ρρϊτων Βοθκειϊν. 

- Ραροχι πρϊτων βοθκειϊν ςε μακθτζσ ι μζλθ του προςωπικοφ του ςχολείου ςε 
περίπτωςθ τραυματιςμοφ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ 
του ςχολείου.  

 
2.2.4 Οκάδα Ππξαζθάιεηαο & Διέγρνπ Γηθηύσλ 

    Αρμοδιότθτεσ πυραςφάλειασ:  

- Ενθμζρωςθ ςχετικά με τα μζςα πυρόςβεςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

- Ρρομικεια των απαραίτθτων μζςων πυρόςβεςθσ και μζριμνα για τθν 
τοποκζτθςι τουσ ςτο ςχολικό κτίριο.  

- Τακτικόσ ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ των πυροςβεςτικϊν μζςων και του καυςτιρα 
τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ και υλοποίθςθ των απαραίτθτων ενεργειϊν για τθ 
βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τουσ. 
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- Γνϊςθ τθσ χριςθσ των μζςων πυρόςβεςθσ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ.  

- Μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ των ιδίων και των ςυναδζλφων τουσ ςε κζματα 
πυρόςβεςθσ ςυνδιοργανϊνοντασ θμερίδεσ με τον αρμόδιο φορζα τθσ 
Ρολιτείασ, κακϊσ και εκπαίδευςι τουσ ςτθ χριςθ των πυροςβεςτικϊν μζςων, 
μζςω πρακτικισ εφαρμογισ. Πλο το προςωπικό του Σχολείου πρζπει να 
γνωρίηει τισ βαςικζσ οδθγίεσ πυροπροςταςίασ και τθ χριςθ των πυροςβεςτικϊν 
μζςων, γιατί ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ υπεφκυνοσ για τθν κατάςβεςθ 
τυχόν μικροεςτίασ είναι όποιοσ είναι πιο κοντά ςε αυτιν.  

Αρμοδιότθτεσ ελζγχου δικτφων:  

- Γνϊςθ τθσ κζςθσ των κεντρικϊν διακοπτϊν θλεκτροδότθςθσ και φδρευςθσ, 
κακϊσ και τθσ διαδικαςίασ διακοπισ τθσ θλεκτροδότθςθσ και τθσ υδροδότθςθσ 
του Σχολείου με αςφάλεια ςε περίπτωςθ ςειςμοφ. 

- Μζριμνα ενεργειϊν για αποκατάςταςθ βλαβϊν κατά τθ διάρκεια τθσ 
κακθμερινισ λειτουργίασ του ςχολείου, ςε ςυνεργαςία με τον Διευκυντι.  

- Σφνταξθ προτάςεων προσ το Διευκυντι ϊςτε να γίνει προμικεια  κατάλλθλου 
εξοπλιςμοφ μόνωςθσ (εάν δεν υπάρχει ιδθ), όπωσ μονωτικά γάντια και μπότεσ, 
κ.ά. 

 
2.2.5 Οκάδα Αλαδήηεζεο Αηόκσλ πνπ δελ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζην ρώξν θαηαθπγήο  & 

Διέγρνπ Πξνζέγγηζεο καζεηώλ ζε επηθίλδπλα ζεκεία  

 
Αρμοδιότθτεσ:  

- Αναηιτθςθ πρόςφατων - επικαιροποιθμζνων κατόψεων του ςχολείου και 
ενθμζρωςθ όλων των μελϊν ςχετικά με  όλουσ τουσ χϊρουσ του ςχολικοφ 
κτιρίου. 

- Διενζργεια ςχετικοφ ελζγχου για να αποκτιςει θ Ομάδα πλιρθ γνϊςθ των 
επιμζρουσ χϊρων ϊςτε να είναι αποτελεςματικι ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί.  

Ζλεγχοσ προςζγγιςθσ ςε επικίνδυνα ςθμεία:  
Τα μζλθ τθσ Ομάδασ είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κακορίηονται μεταςειςμικά από 
το Διευκυντι του Σχολείου ι τον αναπλθρωτι του, δθλαδι όταν οι μακθτζσ 
εκκενϊςουν το ςχολικό κτίριο και ςυγκεντρωκοφν ςτο χϊρο καταφυγισ. 

Αρμοδιότθτεσ:  

- Δεν υπάρχει προςειςμικι δράςθ.  
 

2.2.6 Οκάδα Φύιαμεο ηνπ Αξρείνπ ηνπ ζρνιείνπ  

Αρμοδιότθτεσ:  

- Γνϊςθ του χϊρου και των περιεχομζνων ειδϊν του αρχείου τθσ ςχολικισ 
μονάδασ.  
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- Ενθμζρωςθ για τα ςτοιχεία που εμπεριζχονται ςτουσ υπολογιςτζσ τθσ 
γραμματείασ του ςχολείου, κακϊσ και για τα μζςα αποκικευςθσ των εφεδρικϊν 
αντιγράφων τθσ βάςθσ δεδομζνων. 

- Επεξεργαςία ςτοιχείων και κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ που κα ακολουκείται 
ανά τακτά χρονικά διαςτιματα για αποκικευςθ των απαραίτθτων ψθφιακϊν 
δεδομζνων ςε αποκθκευτικά μζςα.  

 

2.2.7 Τπεύζπλνη Δπηθνηλσλίαο κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο 

Αρμοδιότθτεσ:  

- Καταγραφι των τθλεφϊνων των εμπλεκομζνων φορζων – υπθρεςιϊν ςτθ 
διαχείριςθ τθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ (Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ/ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων, ΕΛΑΣ, Ρυροςβεςτικι 
Υπθρεςία, ΕΚΑΒ κ.ά.), ϊςτε να είναι εφικτι θ επικοινωνία με τουσ αρμόδιουσ 
φορείσ εάν απαιτθκεί μετά τθν εκδιλωςθ ενόσ ςειςμοφ και τθν εκκζνωςθ τθσ 
ςχολικισ μονάδασ.  

- Επεξεργαςία εναλλακτικϊν λφςεων επικοινωνίασ (π.χ. αγγελιοφόροσ) ςε 
περίπτωςθ που οι γραμμζσ τθλεφωνίασ τεκοφν εκτόσ λειτουργίασ μετά από 
ζναν ιςχυρό ςειςμό. 

- Ενθμζρωςθ των εμπλεκομζνων υπθρεςιϊν ςχετικά με τον τρόπο επικοινωνίασ 
που ζχει κακοριςτεί ςε περίπτωςθ ςειςμικισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτο Σχολικό 
Σχζδιο. 

 

2.2.8 Οκάδα Τπνζηήξημεο ΑκεΑ  

Τθν προςειςμικι περίοδο τα μζλθ τθσ Ομάδασ αυτισ είναι τα κακοριηόμενα.  Σε 
περίπτωςθ που δεν υπάρχουν ςτο ςχολείο διακζςιμα άτομα με αποκλειςτικι 
αρμοδιότθτα τθν υποςτιριξθ του Ατόμου με Αναπθρία, τθ μεταςειςμικι περίοδο τα 
μζλθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του ςχολείου που δεν είχαν κακικοντα 
διδαςκαλίασ τθν ϊρα του ςειςμοφ και το διοικθτικό προςωπικό του ςχολείου 
αποτελοφν τθν Ομάδα Υποςτιριξθσ του Ατόμου.  

Οπότε όλοι κα πρζπει να γνωρίηουν τισ ενζργειεσ που προβλζπονται ςτο Σχζδιο του 
ςχολείου για τθν υποςτιριξθ του ΑμεΑ. 

Αρμοδιότθτεσ:  

- Ενθμερϊνονται για το θμεριςιο ςχολικό πρόγραμμα και τισ ανάγκεσ του Ατόμου 
με Αναπθρία.  

- Μεριμνοφν για τθν κάλυψθ τυχόν κακθμερινϊν αναγκϊν του ςτο χϊρο του 
ςχολείου. 

- Ενθμερϊνουν τον Διευκυντι για τυχόν ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν για τθν 
αςφαλι εκκζνωςθ του κτιρίου από το ΑμεΑ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ.  
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- Ενθμερϊνουν τουσ ςυναδζλφουσ τουσ για τισ ενζργειεσ που προβλζπονται ςτο 
Σχολικό Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ και αφοροφν ςτο Άτομο με Αναπθρία.  Πλο το 
εκπαιδευτικό και το διοικθτικό προςωπικό του ςχολείου πρζπει να γνωρίηει: 

- ςε ποια αίκουςα βρίςκεται το Άτομο με Αναπθρία, γιατί αμζςωσ μετά το 
τζλοσ τθσ δόνθςθσ κα πρζπει να κατευκυνκοφν ςτθν ςυγκεκριμζνθ αίκουςα 
για να το βοθκιςουν να τθν εκκενϊςει 

- τισ ανάγκεσ του Ατόμου με Αναπθρία 

- τθ διαδικαςία εκκζνωςθσ που κα πρζπει να ακολουκθκεί. 

 

2.3  Συμμετοχι Μακθτών  

Οι μακθτζσ: 
- ενθμερϊνονται για το φαινόμενο του ςειςμοφ και τα ενδεδειγμζνα μζτρα 

προςταςίασ πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά από ζνα ςειςμό. 
- ενθμερϊνονται για το Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του ςχολείου. 
- ςυμμετζχουν ςτισ αςκιςεισ ετοιμότθτασ και εκπαιδεφονται ςτθν εφαρμογι του 

Σχολικοφ Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για περίπτωςθ ςειςμοφ.  
- εκπονοφν με τθ ςυνδρομι των εκπαιδευτικϊν τουσ εργαςίεσ και προγράμματα 

ςε ςχετικά κζματα. 
 
2.4  Επιςιμανςθ & Άρςθ Επικινδυνοτιτων  

Θ Ομάδα Σφνταξθσ του Σχεδίου είναι υπεφκυνθ για τθν επιςιμανςθ των τυχόν 
επικινδυνοτιτων που υπάρχουν ςτουσ χϊρουσ του κτιρίου και του προαυλίου του 
ςχολείου και τθ ςφνταξθ προτάςεων για άρςθ τουσ.  

Ο όροσ επιςιμανςθ και άρςθ επικινδυνοτιτων αναφζρεται ςτισ απαραίτθτεσ 
προςειςμικζσ παρεμβάςεισ που πρζπει να γίνουν, με ςτόχο τθν αποφυγι του 
τραυματιςμοφ των μακθτϊν και του προςωπικοφ του ςχολείου, που μπορεί να 
προκλθκεί από βλάβεσ ςε μθ δομικά ςτοιχεία του κτιρίου και ςτον εξοπλιςμό του. 

Αίκουςεσ Διδαςκαλίασ, Εργαςτιρια, Αμφικζατρα, Γυμναςτιρια Επιςιμανςθ Άρςθ 

Απομάκρυνςθ κρανίων και εδρϊν από τισ τηαμαρίεσ και τισ εξόδουσ   

Στερζωςθ των βιβλιοκθκϊν  ι άλλων επίπλων κατάλλθλα ςτουσ 
τοίχουσ  

  

Τοποκζτθςθ των βιβλιοκθκϊν ι άλλων επίπλων μακριά από τισ 
κζςεισ των μακθτϊν  
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Τοποκζτθςθ των βαριϊν και εφκραυςτων αντικειμζνων ςε χαμθλά 
και αςφαλι ςθμεία 

  

Στερζωςθ με κλειςτά άγκιςτρα των πινάκων και των κάδρων   

Στερζωςθ των φωτιςτικϊν, των μεγαφϊνων κ.λπ. με κατάλλθλο 
τρόπο 

  

Αςφάλιςθ των κυρϊν και των ςυρταριϊν των ντουλαπιϊν, ϊςτε να 
μθν ανοίγουν 

  

Αποκικευςθ των τοξικϊν και εφφλεκτων υλικϊν ςε κλειςτά 
ντουλάπια 

  

Οδεφςεισ Διαφυγισ   

Διατιρθςθ των διαδρόμων ελεφκερων από ντουλάπεσ, κρανία ι 
άλλα ζπιπλα  

  

Στερζωςθ με μεταλλικζσ γωνιζσ ςτουσ τοίχουσ, των βιβλιοκθκϊν, 
προκθκϊν, ραφιϊν  

  

Τοποκζτθςθ  ειδικϊν ιμάντων  μπροςτά από τα βιβλία, ςε ανοιχτζσ 
βιβλιοκικεσ και ράφια  

  

Μζριμνα ϊςτε οι πόρτεσ εξόδου να ανοίγουν προσ τα ζξω    

Στερζωςθ κατάλλθλα των ψευδοροφϊν, χωριςμάτων, ςωλθνϊςεων 
κ.λπ. που βρίςκονται κατά μικοσ των διαδρόμων διαφυγισ  

  

Στιριξθ των κιγκλιδωμάτων ςε κλιμακοςτάςια, εξϊςτεσ κ.ά.    

Εγκαταςτάςεισ, Δίκτυα, Συςκευζσ, Πρώτεσ Βοικειεσ   

Στερζωςθ  των ςωμάτων κζρμανςθσ, κλιματιςμοφ, των 
ανεμιςτιρων, κ.λπ. με κατάλλθλο τρόπο 

  

Ενθμζρωςθ για τθ κζςθ και τθ λειτουργία των διακοπτϊν 
θλεκτρικοφ, νεροφ ι φυςικοφ αερίου  

  

Τοποκζτθςθ των πυροςβεςτιρων -με οδθγίεσ χριςθσ- ςε 
κατάλλθλεσ κζςεισ και ςτιριξι τουσ με ελαςτικοφσ ιμάντεσ  

  

Τοποκζτθςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ι των τθλεοράςεων 
ςε αςφαλείσ κζςεισ και ςτιριξθ αυτϊν κατάλλθλα πάνω ςτα 
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2.5  Ενζργειεσ Κατά τθ Διάρκεια του Σειςμοφ 

 
   

 
 Διατθροφν τθν ψυχραιμία τουσ.  
 Ηθτοφν από τουσ μακθτζσ τουσ να καλυφκοφν κάτω από τα κρανία τουσ, 

κρατϊντασ με το χζρι τουσ το πόδι του κρανίου, δίνοντασ τθν οδθγία: «Ραιδιά 
καλυφκείτε - Σειςμόσ». Οι ίδιοι προφυλάςςονται με τον ίδιο τρόπο κάτω από 
τθν ζδρα. 

 Ρροφυλάςςονται κατάλλθλα ανάλογα με τθ κζςθ που βρίςκονται τθν ϊρα του 
ςειςμοφ, ςφμφωνα με τθν οδθγία: «Μζνω ςτο χϊρο που βρίςκομαι, Σκφβω, 
Καλφπτομαι, Κρατιζμαι», εάν δεν βρίςκονται ςε αίκουςα διδαςκαλίασ τθν ϊρα 
τθσ δόνθςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα εάν δεν υπάρχει γερό, ξφλινο τραπζηι ι γραφείο 
για να καλυφκοφν ςτο χϊρο που βρίςκονται, γονατίηουν ςτο μζςον του χϊρου 
όςο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότθτεσ και καλφπτουν το κεφάλι και τον 
αυχζνα με τα χζρια τουσ. 

 Ραραμζνουν προφυλαγμζνοι για όςο χρόνο διαρκεί ο ςειςμόσ.  

 
 

 
 Καλφπτονται αμζςωσ κάτω από τα κρανία τουσ κρατϊντασ με το χζρι τουσ το 

πόδι του κρανίου, εάν τθν ϊρα του ςειςμοφ βρίςκονται μζςα ςτισ αίκουςεσ 
διδαςκαλίασ. 

 Ρροφυλάςςονται κατάλλθλα ανάλογα με τθ κζςθ που βρίςκονται τθν ϊρα του 
ςειςμοφ (π.χ. διάδρομο, τουαλζτα), ςφμφωνα με τθν οδθγία: «Μζνω ςτο χϊρο 
που βρίςκομαι, Σκφβω, Καλφπτομαι, Κρατιζμαι», εάν δεν βρίςκονται ςε αίκουςα 

γραφεία κ.λπ.  

Τοποκζτθςθ του φαρμακείου ςε αςφαλι και εφκολα προςβάςιμθ 
κζςθ  

  

Πποαύλιο Σσολείος, Χώποι Καταφςγήρ 

  

Στερζωςθ όλων των αναρτθμζνων ςτοιχείων ςτουσ εξωτερικοφσ 
τοίχουσ του κτιρίου, όπωσ μάρμαρα, μαρκίηεσ, μεγάφωνα, 
προβολείσ, πινακίδεσ, κ.λπ. με κατάλλθλο τρόπο  

  

Μζριμνα για τθν κατάλλθλθ ςτιριξθ και ςυντιρθςθ των 
καλακόςφαιρων, ςτφλων, καλωδίων, ςτεγάςτρων, κρουνϊν κ.λπ. 
που βρίςκονται ςτο προαφλιο του ςχολείου  

  

2.5.1  Δλέξγεηεο Δθπαηδεπηηθώλ θαη Γηνίθεζεο 

2.5.2  Δλέξγεηεο Μαζεηώλ 
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διδαςκαλίασ. Εάν ςτο χϊρο που βρίςκονται δεν υπάρχει γερό, ξφλινο τραπζηι ι 
γραφείο για να καλυφκοφν, γονατίηουν ςτο μζςον του χϊρου όςο το δυνατόν 
μακριά από επικινδυνότθτεσ και καλφπτουν το κεφάλι και τον αυχζνα με τα 
χζρια τουσ. 

 Ραραμζνουν προφυλαγμζνοι για όςο χρόνο διαρκεί ο ςειςμόσ.  
 Ραραμζνουν ςτον αφλειο χϊρο, μακριά από τισ όψεισ του κτιρίου, εάν 

βρίςκονται ςτο προαφλιο κατά τθ διάρκεια τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ.  

 
 

 

 

 Εφαρμόηουν τα μζτρα προςταςίασ που προαναφζρκθκαν, ανάλογα με το χϊρο 
που βρίςκονται.  
 

2.6 Ενζργειεσ Μετά το Τζλοσ του Σειςμοφ 

 

 

 
 

 Διατθροφν τθν ψυχραιμία τουσ και μεριμνοφν για τθν ανφψωςθ του θκικοφ των 
μακθτϊν και του προςωπικοφ.  

 Επιτθροφν τθν εφαρμογι του προςειςμικοφ Σχολικοφ Σχεδιαςμοφ, δθλαδι τθν 
 αςφαλι εκκζνωςθ των αικουςϊν και των άλλων χϊρων του κτιρίου και τθ 
ςυγκζντρωςθ των μακθτϊν ςτο προαφλιο του ςχολείου. 

 Επικοινωνοφν με τθν Ρροϊςταμζνθ τουσ Αρχι και άλλουσ αρμόδιουσ φορείσ εάν 
απαιτείται, για να ενθμερωκοφν για τισ ενζργειζσ τουσ ςε ότι αφορά ςτθ 
διακοπι ι όχι τθσ λειτουργίασ του ςχολείου ι για να ενθμερϊςουν για τυχόν 
προβλιματα που προζκυψαν από το ςειςμό.  

 Ραραμζνουν μαηί με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ και τουσ μακθτζσ τουσ ςτο χϊρο 
καταφυγισ για όςο χρόνο απαιτθκεί. Σε περίπτωςθ που ανακοινωκεί από το 
Διμο, τθν Ρεριφζρεια κ.λπ. απόφαςθ διακοπισ τθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν 
μονάδων κα πρζπει να παραμείνουν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου όλοι οι 
μακθτζσ τουσ παραλθφκοφν από τουσ γονείσ ι τουσ κθδεμόνεσ τουσ.  

 Λαμβάνουν, κατά τθν κρίςθ τουσ, κάκε μζτρο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ηωισ και 
τθσ ακεραιότθτασ διδαςκομζνων και διδαςκόντων, κακϊσ και τθσ περιουςίασ 
του Δθμοςίου. 
 

 
 

 

  
 Διατθροφν τθν ψυχραιμία τουσ και μεριμνοφν για τθν ανφψωςθ του θκικοφ των 

μακθτϊν τουσ και των ςυναδζλφων τουσ. 

2.5.3 Δλέξγεηεο Δπηζθεπηώλ  

2.6.1 Δλέξγεηεο Γηεπζπληή / Τπνδηεπζύληξηαο  

2.6.2  Δλέξγεηεο Δθπαηδεπηηθώλ  
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 Μετά το τζλοσ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ ηθτοφν από τουσ μακθτζσ να 
προετοιμαςτοφν για τθν εκκζνωςθ τθσ αίκουςά τουσ.  

 Ηθτοφν από τουσ μακθτζσ τουσ να μθν τρζχουν, να κινοφνται γριγορα αλλά με 
θρεμία και τάξθ κατά τθν εκκζνωςθ του κτιρίου. 

 Ανοίγουν τθν πόρτα τθσ αίκουςάσ τουσ, ελζγχουν για τυχόν επικινδυνότθτεσ, 
παρακολουκοφν τθν εκκζνωςθ των αικουςϊν που προθγοφνται τθσ δικισ τουσ 
και δίνουν το ζναυςμα τθσ εκκζνωςθσ όταν ζρκει θ ςειρά τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
αίκουςασ, ςφμφωνα με το Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του Σχολείου (Ραράρτθμα 
Α).  

 Ραίρνουν μαηί τουσ το απουςιολόγιο και τθν κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
γονζων και κθδεμόνων των μακθτϊν που υπάρχει ςτθν αίκουςα, πριν τθν 
εκκενϊςουν. 

 Βεβαιϊνονται ότι δεν ζμεινε κανζνασ μακθτισ μζςα ςτθν αίκουςα και φεφγουν 
τελευταίοι από τθν αίκουςα, κατευκυνόμενοι προσ τον αςφαλι 
προκακοριςμζνο χϊρο ςυγκζντρωςθσ. Ρροςζχουν τισ επικινδυνότθτεσ που 
βρίςκονται ςτθ διαδρομι τουσ. 

 Καταμετροφν τουσ μακθτζσ τουσ όταν ςυγκεντρωκοφν ςτο προαφλιο. Ενεργοφν 
ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί ςτο Σχζδιο Ζκτακτθσ 
Ανάγκθσ όςοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν κακικοντα διδαςκαλίασ τθν ϊρα τθσ 
ςειςμικισ δόνθςθσ. 

 Ραραμζνουν μαηί με τουσ  ςυναδζλφουσ τουσ και μακθτζσ τουσ ςτο χϊρο 
καταφυγισ για όςο χρόνο απαιτθκεί. Σε περίπτωςθ που ανακοινωκεί από το 
Διμο, τθν Ρεριφζρεια κ.λπ. απόφαςθ διακοπισ τθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν 
μονάδων κα πρζπει να παραμείνουν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου όλοι οι 
μακθτζσ τουσ παραλθφκοφν από τουσ γονείσ ι τουσ κθδεμόνεσ τουσ.  

 
 

 
 

 Μετά το τζλοσ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ, βγαίνουν από τα κρανία κάτω από τα 
οποία είχαν προφυλαχκεί, και προετοιμάηονται για τθν εκκζνωςθ τθσ αίκουςάσ 
τουσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του εκπαιδευτικοφ τουσ.  

 Εκκενϊνουν το ςχολικό κτίριο, ςφμφωνα με το Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του 
Σχολείου, χωρίσ να τρζχουν, γριγορα και με τάξθ.  

 Συγκεντρϊνονται ανά τμιμα ςτο χϊρο ςυγκζντρωςθσ και βοθκοφν τον 
εκπαιδευτικό τουσ να τουσ καταμετριςει.   

 Ακολουκοφν τισ οδθγίεσ που τουσ δίνονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ. 
 Ραραμζνουν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου παραλθφκοφν από τουσ γονείσ ι 

τουσ κθδεμόνεσ τουσ, ςε περίπτωςθ που ανακοινωκεί απόφαςθ διακοπισ τθσ 
λειτουργίασ του Σχολείου.  

 Εάν οι μακθτζσ βρεκοφν μόνοι τουσ εντόσ του ςχολικοφ κτιρίου π.χ. διάδρομο, 
τουαλζτα (εκτόσ αίκουςασ διδαςκαλίασ), τθν ϊρα του ςειςμοφ, όπωσ ζχει ιδθ 
αναφερκεί παραπάνω προφυλάςςονται κατάλλθλα ανάλογα με το χϊρο που 
βρίςκονται τθν ϊρα του ςειςμοφ και εκκενϊνουν το ςχολικό κτίριο μετά το 

2.6.3 Δλέξγεηεο Μαζεηώλ  
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πζρασ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ ςφμφωνα με το Σχζδιο του Σχολείου, δθλαδι 
κατευκφνονται ςτο προκακοριςμζνο ςθμείο ςυγκζντρωςθσ του προαφλιου του 
Σχολείου και ενςωματϊνονται με το τμιμα τουσ. 

 Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ εκκζνωςθσ του κτιρίου εκδθλωκεί νζα ςειςμικι 
δόνθςθ ςταματά αμζςωσ θ διαδικαςία εκκζνωςθσ, οι μακθτζσ προφυλάςςονται 
κατάλλθλα ςτθ κζςθ που βρίςκονται (αίκουςα, κλιμακοςτάςιο, διάδρομο κ.α.), 
ςφμφωνα πάντοτε με τθν οδθγία: «Μζνω ςτο χϊρο που βρίςκομαι, Σκφβω, 
Καλφπτομαι, Κρατιζμαι». Μετά το πζρασ και του ςειςμοφ αυτοφ ςυνεχίηουν 
κανονικά τθν εκκζνωςθ του ςχολικοφ κτιρίου. 
 

 

 
 

 Εφαρμόηουν τον Αντιςειςμικό Σχεδιαςμό του Σχολείου, χωρίσ να παρακωλφουν 
τθν ζξοδο των μακθτϊν.  

 
 

 
 

Γενικόσ Υπεφκυνοσ για τισ Ενζργειεσ Διαχείριςθσ του Σειςμικοφ Κινδφνου 
Ο/θ Διευκυντισ/ντρια με αναπλθρωτι τον/τθν Υποδιευκυντι/ντρια αναλαμβάνει: 

- Το ςυντονιςμό όλων των ςχετικϊν ενεργειϊν για τθν αςφαλι εκκζνωςθ του 
ςχολικοφ κτιρίου ςφμφωνα με το Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για Σειςμό.  

- Τθν επικοινωνία με τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι για να ενθμερϊςει για τυχόν 
προβλιματα που ζχουν προκφψει και για  να ενθμερωκεί ςχετικά με τθ διακοπι 
ι όχι τθσ λειτουργίασ του ςχολείου. Επικοινωνία γίνεται και με άλλουσ φορείσ  
όταν κρικεί αναγκαίο.  

- Τθ μζριμνα για τθν παραμονι των μακθτϊν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου 
ενθμερωκεί για τισ περαιτζρω ενζργειεσ από τουσ αρμοδίουσ. Σε περίπτωςθ 
που ανακοινωκεί απόφαςθ διακοπισ τθσ λειτουργίασ των ςχολείων μεριμνά για 
τθν αςφαλι παραμονι των μακθτϊν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου τουσ 
παραλάβουν οι γονείσ τουσ ι οι κθδεμόνεσ τουσ. 

- Το ςυντονιςμό τθσ μετακίνθςθσ των μακθτϊν ςε άλλο προεπιλεγμζνο χϊρο 
καταφυγισ, εάν και εφόςον το προαφλιο του ςχολείου δεν είναι κατάλλθλο. 

 

Ομάδα Παροχισ Πρώτων Βοθκειών  
- Ραρζχει πρϊτεσ βοικειεσ ςε μακθτζσ ι μζλθ του προςωπικοφ του ςχολείου  

που ζχουν τραυματιςτεί. 
- Κακθςυχάηει τουσ μακθτζσ που εμφανίηουν ζντονεσ ςυναιςκθματικζσ 

αντιδράςεισ μετά το ςειςμό. 
- Συγκεντρϊνει τουσ τραυματίεσ που μποροφν να μετακινθκοφν ςε πρόςφορο 

ςθμείο διακομιδισ, κοντά ςτθν ζξοδο του κεντρικοφ προαφλιου του ςχολείου, 

2.6.4 Δλέξγεηεο Δπηζθεπηώλ  

2.6.5 Δλέξγεηεο Οκάδσλ  
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ενϊ παρζχει βοικεια ςτουσ τυχόν βαριά τραυματιςμζνουσ ςτθ κζςθ που 
βρίςκονται ζωσ ότου φτάςει το Ε.Κ.Α.Β. 

 
Ομάδα Πυραςφάλειασ & Ελζγχου Δικτφων 

- Πλο το προςωπικό του Σχολείου είναι θ Ομάδα Ρυραςφάλειασ μετά από ζνα 
ςειςμό. Πποιοσ είναι πιο κοντά ςτθ μικροεςτία πυρκαγιάσ παρεμβαίνει για τθν 
κατάςβεςι τθσ.  

- Ελζγχεται θ κατάςταςθ του καυςτιρα κεντρικισ κζρμανςθσ και ενθμερϊνεται ο 
Διευκυντισ για τυχόν προβλιματα ι βλάβεσ. 

 
- Ελζγχει τα Δίκτυα.  
- Μεριμνά για τθ διακοπι τθσ θλεκτροδότθςθσ και τθσ υδροδότθςθσ του 

ςχολείου. 
- Ενθμερϊνει το Διευκυντι για τυχόν προβλιματα ι βλάβεσ ϊςτε να 

επικοινωνιςει με τον αρμόδιο φορζα για τθν επιδιόρκωςι τουσ. 
 
Ομάδα Αναηιτθςθσ Ατόμων που δεν ζχουν παρουςιαςτεί ςτο χώρο καταφυγισ  & 
Ελζγχου Προςζγγιςθσ μακθτών ςε επικίνδυνα ςθμεία 

- Συλλζγει ςτοιχεία για  μακθτζσ ι εκπαιδευτικοφσ που δεν ζχουν παρουςιαςτεί 
ςτο χϊρο καταφυγισ και ίςωσ είναι τραυματιςμζνοι ι εγκλωβιςμζνοι ςε κάποιο 
χϊρο του ςχολικοφ κτιρίου (τουαλζτα, εργαςτιριο κ.λπ.)  και τουσ αναηθτά.  

- Συνεργάηεται με τθν Ομάδα Ραροχισ Ρρϊτων Βοθκειϊν. 
- Ενθμερϊνει το Διευκυντι και ηθτά να επικοινωνιςει με τθν Ρυροςβεςτικι 

Υπθρεςία, που είναι ο αρμόδιοσ φορζασ για τον απεγκλωβιςμό παγιδευμζνων 
ατόμων. 

- Ρεριοριςμόσ των μακθτϊν ςτο χϊρο που ζχει οριςτεί ωσ αςφαλισ χϊροσ 
καταφυγισ.  

- Αποτροπι τθσ προςζγγιςθσ των μακθτϊν ςε επικίνδυνα ςθμεία (προςόψεισ 
κτιρίων, ςτφλουσ, θλεκτροφόρα καλϊδια κ.λπ.) για τθν αποφυγι τυχόν 
τραυματιςμϊν. 

 
Ομάδα Φφλαξθσ του Αρχείου του ςχολείου  

- Εάν υπάρχει ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία αποκικευςθσ ψθφιακϊν ι άλλων 
αρχείων ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, τότε θ ομάδα αυτι δεν ζχει κάποιεσ 
επιπρόςκετεσ αρμοδιότθτεσ τθ μεταςειςμικι περίοδο.  
 

Υπεφκυνοι Επικοινωνίασ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ 
Ο Διευκυντισ ι θ Υποδιευκφντρια εφαρμόηει τον προςειςμικό αντιςειςμικό ςχεδιαςμό 
του ςχολείου.  

- Επικοινωνεί με τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι για τυχόν προβλιματα που ζχουν 
προκφψει και για  να ενθμερωκεί ςχετικά με τθ διακοπι ι όχι τθσ λειτουργίασ 
του ςχολείου. 
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- Επικοινωνεί με άλλουσ εμπλεκομζνουσ φορείσ – υπθρεςίεσ ςτθ διαχείριςθ τθσ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ εάν κρικεί αναγκαίο.  

- Εφαρμόηει τισ άλλεσ λφςεισ επικοινωνίασ που ζχουν προεπιλεγεί (π.χ. 
αγγελιοφόροσ) ςε περίπτωςθ που οι γραμμζσ τθλεφωνίασ τεκοφν εκτόσ 
λειτουργίασ μετά από ζναν ιςχυρό ςειςμό. 

 
Ομάδα Υποςτιριξθσ ΑμεΑ  

- Τα μζλθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του ςχολείου που δεν είχαν κακικοντα 
διδαςκαλίασ τθν ϊρα του ςειςμοφ και το διοικθτικό προςωπικό του ςχολείου 
αποτελοφν τθν Ομάδα Υποςτιριξθσ του Ατόμου με Αναπθρία, ςε περίπτωςθ 
που δεν υπάρχουν ςτο ςχολείο διακζςιμα άτομα με αποκλειςτικι αρμοδιότθτα 
τθν υποςτιριξθ του Ατόμου αυτοφ. Οπότε όλοι κα πρζπει να γνωρίηουν τισ 
ενζργειεσ που προβλζπονται ςτο Σχζδιο του ςχολείου για τθν υποςτιριξθ του 
ΑμεΑ και κα πρζπει άμεςα να ενεργιςουν. Ριο ςυγκεκριμζνα: τα μζλθ τθσ 
Ομάδασ Υποςτιριξθσ ΑμεΑ, εφαρμόηοντασ τον προςειςμικό ςχεδιαςμό:  

- Κατευκφνονται ςτθν αίκουςα που βρίςκεται το Άτομο με Αναπθρία. 

- Βοθκοφν το Άτομο με Αναπθρία να εκκενϊςει τθν αίκουςα διδαςκαλίασ και 
ςτθ ςυνζχεια το ςχολικό κτίριο μετά το πζρασ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ. 

- Μεριμνοφν για τθν κάλυψθ τυχόν αναγκϊν του Ατόμου ςτο χϊρο 
καταφυγισ. 

- Ραραμζνουν μαηί του ζωσ ότου παραλθφκεί από τουσ γονείσ ι κθδεμόνεσ 
του ςε περίπτωςθ που λθφκεί απόφαςθ διακοπισ τθσ λειτουργίασ των 
ςχολείων. 

 

3 Γηνξγάλσζε Αζθήζεσλ Δηνηκόηεηαο 
Οι αςκιςεισ ετοιμότθτασ δίνουν τθ δυνατότθτα να αποκτθκεί θ ενδεδειγμζνθ 
αντιςειςμικι ςτάςθ και ςυμπεριφορά των μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν και διοικθτικοφ 
προςωπικοφ και να βελτιωκοφν οι δεξιότθτζσ τουσ. Θ πρϊτθ άςκθςθ ετοιμότθτασ του 
ςχολείου πρζπει να πραγματοποιθκεί με τθν ζναρξθ κάκε ςχολικοφ ζτουσ και κα 
πρζπει να ακολουκιςουν τουλάχιςτον δφο ακόμα, μία ανά τρίμθνο, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ εγκυκλίουσ και τα αντίςτοιχα ζγγραφα.  

Κατά τθ διάρκεια των αςκιςεων μποροφν να προβλζπονται διάφορα πικανά  ςενάρια 
(ςειςμόσ ςε ϊρα μακιματοσ, ςειςμόσ ςε ϊρα διαλείμματοσ, ςειςμόσ όταν  βρίςκονται 
όλοι οι μακθτζσ ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων, αδυναμία επικοινωνίασ με τθν 
Ρροϊςταμζνθ Αρχι λόγω βλαβϊν ςτο δίκτυο τθλεφωνίασ κ.λπ.). 

Στο θμερολόγιο αςκιςεων ετοιμότθτασ (Ραράρτθμα Στ) κα πρζπει να καταγράφονται 
οι πραγματοποιθκείςεσ αςκιςεισ.  



OO 

 

Ο. Α. Σ. Π. – 2ο Ολοιμερο Δθμοτικό Σχολείο Αλιβερίου   

19 

Θ ζναρξθ τθσ άςκθςθσ/τθσ προςομοίωςθσ τθσ δόνθςθσ κακϊσ και το τζλοσ τθσ 
προςομοίωςθσ τθσ δόνθςθσ γίνεται με τον ακόλουκο προαποφαςιςμζνο, ςυνκθματικό 
ιχο τθσ φορθτισ ςειρινασ ςυναγερμοφ. 

Σε περίπτωςθ πραγματικοφ ςειςμοφ θ ίδια θ δόνθςθ αποτελεί το ζναυςμα εκκίνθςθσ 
ςχετικϊν ενεργειϊν, οπότε δεν κα θχιςει κανζνασ ςυνκθματικόσ ιχοσ.  

 

3.1 Άςκθςθ κατά τθ διάρκεια διδαςκαλίασ  

Εφαρμόηεται ο αντιςειςμικόσ ςχεδιαςμόσ του ςχολείου. Ριο ςυγκεκριμζνα: 
 Ο εκπαιδευτικόσ διατθρεί τθ ψυχραιμία του και ηθτά να καλυφκοφν οι 

μακθτζσ κάτω από τα κρανία κρατϊντασ με το χζρι τουσ το πόδι του επίπλου 
και να μείνουν ςε αυτι τθ κζςθ μζχρι να τελειϊςει ο ςειςμόσ. Ο ίδιοσ 
καλφπτεται κάτω από τθν ζδρα με αντίςτοιχο τρόπο. 

 Οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί που δεν βρίςκονται ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 
και δεν υπάρχει τραπζηι, γραφείο ι κρανίο ςτο χϊρο που βρίςκονται, πρζπει 
να ςκφψουν και να γονατίςουν ςτο κζντρο του χϊρου, όςο το δυνατόν μακριά 
από επικινδυνότθτεσ, προςτατεφοντασ το κεφάλι και τον αυχζνα με τα χζρια 
τουσ.  

 Μόλισ ακουςτεί ο προαναφερόμενοσ ςυνκθματικόσ ιχοσ λιξθσ του ςειςμοφ, 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. 

 Πταν ζρκει θ ςειρά του ςυγκεκριμζνου 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 τάξθ και ψυχραιμία, προκειμζνου να βγουν ςτο προαφλιο, μζνοντασ 
ο ίδιοσ πίςω απ’ αυτοφσ. Ρρϊτα 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. Ο εκπαιδευτικόσ 
εκκενϊνει τθν αίκουςα αφοφ πρϊτα πάρει μαηί του το απουςιολόγιο και τθν 
κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των γονζων και κθδεμόνων των μακθτϊν. Ιδιαίτερθ 
προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθ διαδικαςία εκκζνωςθσ του Τμιματοσ που κα 
εκκενϊςει πρϊτο κάκε όροφο, ϊςτε τα παιδιά να κινθκοφν με τάξθ. 

 Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ εκκζνωςθσ του ςχολικοφ κτιρίου εκδθλωκεί κάποιοσ 
νζοσ ςειςμόσ ςταματά άμεςα θ εκκζνωςθ του κτιρίου, και κα πρζπει να 
ακολουκθκεί από όλουσ εκ νζου θ βαςικι οδθγία αυτοπροςταςίασ: "Μζνω 
ςτο χϊρο που βρίςκομαι, Σκφβω, Καλφπτομαι και παραμζνω ςτη θζςη μου 
μζχρι να τελειϊςει ο ςειςμόσ". Μετά το πζρασ του ςειςμοφ κα ςυνεχιςτεί θ 
διαδικαςία εκκζνωςθσ. 
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 Πταν οι μακθτζσ ςυγκεντρωκοφν ςτο προαφλιο, ο εκπαιδευτικόσ τουσ 
καταμετρά.  

 Εάν το προαφλιο δεν αποτελεί τον κατάλλθλο χϊρο καταφυγισ κα πρζπει να 
μετακινθκοφν οι μακθτζσ ςτον δεφτερο προεπιλεγμζνο χϊρο καταφυγισ, ανά 
ομάδεσ των 30 ατόμων περίπου με τθ ςυνοδεία εκπαιδευτικϊν. Ρροςοχι 
πρζπει να δοκεί ςε επικινδυνότθτεσ που τυχόν υπάρχουν κατά τθν διαδρομι 
προσ το δεφτερο χϊρο καταφυγισ. 

 Οι Ομάδεσ ενεργοφν ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί 
ςτο Σχζδιο, λαμβάνοντασ πάντοτε υπόψθ ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν 
διδαςκαλία τθν ϊρα του ςειςμοφ, ζχουν ωσ προτεραιότθτα τθν κακοδιγθςθ 
και τθν προςταςία των μακθτϊν τόςο κατά τθν εκκζνωςθ του κτιρίου όςο και 
τθν παραμονι τουσ ςτο προαφλιο, και όχι τυχόν άλλα κακικοντα ςε Ομάδεσ.  

 Οι μακθτζσ παραμζνουν ςτο προαφλιο ζωσ ότου υπάρξει ςχετικι ενθμζρωςθ 
από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι για τισ περαιτζρω ενζργειεσ. Στθν περίπτωςθ που 
αποφαςιςτεί διακοπι τθσ λειτουργίασ των ςχολείων οι μακθτζσ πρζπει να 
παραλθφκοφν από τουσ γονείσ ι τουσ κθδεμόνεσ τουσ από τουσ 
προκακοριςμζνουσ ςτο ςχολικό Σχζδιο χϊρουσ καταφυγισ.   

3.2 Άςκθςθ κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ  

 Οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτον αφλειο χϊρο 
παραμζνουν εκεί και απομακρφνονται  από τισ προςόψεισ του κτιρίου και 
άλλεσ επικινδυνότθτεσ. 

 Οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί ςτουσ ορόφουσ, οι επιμελθτζσ τουσ και οι 
τυχόν υπάρχοντεσ μακθτζσ εφαρμόηουν τισ ςχετικζσ οδθγίεσ αυτοπροςταςίασ 
ανάλογα με το χϊρο που βρίςκονται. 

 Μόλισ ακουςτεί ο προαναφερόμενοσ ςυνκθματικόσ ιχοσ λιξθσ τθσ άςκθςθσ,  

οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί και οι επιμελθτζσ εκκενϊνουν το κτίριο 
ςφμφωνα με το Σχζδιο του Σχολείου. Οι επιμελθτζσ παίρνουν μαηί τουσ το 
απουςιολόγιο.  

 Ρροςειςμικά οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί κα μεριμνοφν κακθμερινά για 
τθν υποχρεωτικι εκκζνωςθ των αικουςϊν, κατά τθ διάρκεια του 
διαλείμματοσ, ϊςτε να μθν υπάρχουν μακθτζσ ςτισ αίκουςεσ πζραν των 
επιμελθτϊν. 

 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. 
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4 Γηαδηθαζία Δθθέλσζεο ηνπ θηηξίνπ  
Σε ότι αφορά ςτθν διαδικαςία εκκζνωςθσ όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υπεφκυνοι για τθν 
εκκζνωςθ τθσ αίκουςασ ςτθν οποία διδάςκουν τθν ϊρα του ςειςμοφ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ που υπάρχουν ςτο Σχολικό Σχζδιο.  

Μετά το πζρασ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ εφαρμόηεται θ διαδικαςία εκκζνωςθσ των 
αικουςϊν ανά όροφο που περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα Α, ακολουκϊντασ τθν αρχι 
τθσ εγγφτθτασ των αικουςϊν ςε ςχζςθ με τθν ζξοδο, δθλαδι εκκενϊνονται πρϊτα τα 
τμιματα και οι πτζρυγεσ που βρίςκονται πλθςιζςτερα ςτο κάκε κλιμακοςτάςιο.  

 Ο πρϊτοσ χϊροσ καταφυγισ των μακθτϊν μετά το ςειςμό είναι το προαφλιο, 
όπου κα γίνει και καταμζτρθςι τουσ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι το 
προαφλιο δεν είναι αςφαλζσ, οι μακθτζσ μπορεί να χρειαςτεί να μετακινθκοφν 
ςτο δεφτερο χϊρο καταφυγισ που είναι ο ελεφκεροσ χϊροσ που βρίςκεται  ΒΑ 
τθσ αυλισ του ςχολείου, ςτα αριςτερά τθσ κατεφκυνςθσ εξόδου από τθν 
κεντρικι είςοδο του αφλειου χϊρου του ςχολείου.  

 Οι μακθτζσ που κατά τθν εκδιλωςθ του ςειςμοφ βρίςκονται μόνοι τουσ ςε 
διαδρόμουσ, ςτο γυμναςτιριο ι ςτισ τουαλζτεσ κα πρζπει να προςτατευτοφν τθν 
ϊρα τθσ δόνθςθσ ςτο χϊρο που βρίςκονται και μετά το πζρασ του ςειςμοφ κα 
πρζπει να κατευκυνκοφν προσ το προαφλιο με μεγάλθ προςοχι, αποφεφγοντασ 
να προςεγγίςουν τισ προςόψεισ του κτιρίου. 

 Αμζςωσ μετά τθν ζξοδο των μακθτϊν από το κτίριο και τθ ςυγκζντρωςι τουσ ςτο 
προκακοριςμζνο χϊρο του προαυλίου  (Ραράρτθμα Α), ο εκπαιδευτικόσ κάκε 
τμιματοσ κα καταμετριςει τουσ μακθτζσ, προκειμζνου να βεβαιωκεί ότι όλοι οι 
παρόντεσ ςτθν αίκουςα μακθτζσ βρίςκονται ςτο προαφλιο. Σε περίπτωςθ 
ςειςμοφ κατά τθν ϊρα του διαλείμματοσ ο κακθγθτισ που κα κάνει τθν 
καταμζτρθςθ των μακθτϊν κα είναι ο διδάςκων τθσ επόμενθσ ακριβϊσ ϊρασ. 

 Στθ ςυνζχεια ο κάκε εκπαιδευτικόσ κα αναφζρει ςτο Διευκυντι και ςτθν Ομάδα 
Αναηιτθςθσ Ατόμων τθν τυχόν απουςία μακθτϊν από το χϊρο καταφυγισ, ϊςτε 
να ελεγχκοφν οι διάδρομοι, οι αίκουςεσ και οι τουαλζτεσ για τθν ανεφρεςθ των 
απόντων μακθτϊν. Κατά τθν αναηιτθςθ των προαναφερόμενων Ατόμων 
λαμβάνεται πάντοτε υπόψθ θ αςφάλεια των εκπαιδευτικϊν που αποτελοφν τθν 
Ομάδα Αναηιτθςθσ. 

 Οι Ομάδεσ ενεργοφν ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί ςτο 
Σχζδιο.  

 Εάν διαπιςτωκεί ότι το προαφλιο δεν είναι αςφαλζσ, οι μακθτζσ μπορεί να 
χρειαςτεί να μετακινθκοφν ςτο δεφτερο, προαποφαςιςμζνο χϊρο καταφυγισ 
ανά ομάδεσ των 30 ατόμων περίπου με τθ ςυνοδεία εκπαιδευτικϊν. 

 Οι μακθτζσ παραμζνουν ςτο χϊρο καταφυγισ ζωσ ότου υπάρξει ςχετικι 
ενθμζρωςθ από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι για τισ περαιτζρω ενζργειεσ. Στθν 
περίπτωςθ που αποφαςιςτεί διακοπι τθσ λειτουργίασ των ςχολείων οι μακθτζσ 
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πρζπει να παραλθφκοφν από τουσ γονείσ ι τουσ κθδεμόνεσ τουσ από τουσ 
προκακοριςμζνουσ ςτο ςχολικό Σχζδιο χϊρουσ καταφυγισ.   

Προςοχι: Οι μακθτζσ δεν κα πάρουν μαηί τουσ τισ τςάντεσ τουσ κατά τθν εκκζνωςθ του 
κτιρίου, παρά μόνο τα κατάλλθλα για τθν εποχι ροφχα κ.λπ. 

5 Αμηνιόγεζε Άζθεζεο 
Μετά από κάκε άςκθςθ ακολουκεί αξιολόγθςι τθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
εκπαιδευτικοφσ, ζτςι ϊςτε να επιςθμανκοφν τυχόν προβλιματα ι αδυναμίεσ ςτο επί 
χάρτου Σχολικό Σχζδιο και να προτακοφν βελτιϊςεισ. Είναι ςτθν κρίςθ του Διευκυντι θ 
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν αξιολόγθςθ τθσ άςκθςθσ. 

Για τθν καλφτερθ αξιολόγθςθ τθσ άςκθςθσ μπορεί να ζχουν οριςτεί εκ των προτζρων 
εκπαιδευτικοί ι μακθτζσ ωσ «Ραρατθρθτζσ», οι οποίοι δεν κα λάβουν μζροσ ςτθν 
άςκθςθ ακολουκϊντασ τον προςειςμικό ςχεδιαςμό, αλλά κα καταγράφουν τισ 
αδυναμίεσ ςτθν υλοποίθςθ του Σχολικοφ Σχεδίου ϊςτε να γίνουν βελτιωτικζσ 
παρεμβάςεισ. Δφναται επίςθσ θ άςκθςθ να βιντεοςκοπείται προσ ειδικότερθ 
αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τθσ. 

 

6 Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο 
  

6.1  Ενζργειεσ τθν ώρα τθσ πυρκαγιάσ:  

 

 

Σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα μια μικρι πυρκαγιά μπορεί να γεμίςει τθν αίκουςα 
με καπνό και ανακυμιάςεισ. Για το λόγο αυτό μόλισ εντοπιςτεί εςτία πυρκαγιάσ μζςα 
ςε αίκουςα διδαςκαλίασ:  

 Ο εκπαιδευτικόσ δίνει εντολι ςτουσ μακθτζσ να εκκενϊςουν τθν αίκουςα κατά 
πτζρυγα – ομάδα, με τάξθ, χωρίσ φωνζσ, γριγορο βιμα και ο ζνασ πίςω από τον 
άλλο και να ςυγκεντρωκοφν ςτο Χϊρο Συγκζντρωςθσ που ζχει κακοριςτεί εκ 
των προτζρων και που υπενκυμίηεται ςτα παιδιά.  

 Ενθμερϊνονται αμζςωσ οι εκπαιδευτικοί των διπλανϊν αικουςϊν και ο 
Διευκυντισ. 

 Απομακρφνονται από το χϊρο τθσ πυρκαγιάσ εφφλεκτα υλικά που πικανό να 
υπάρχουν.  

 Αναηθτείται από τον εκπαιδευτικό ο πλθςιζςτεροσ πυροςβεςτιρασ και 
προςπακεί να καταςβιςει τθ φωτιά. Σε βοικειά του ςπεφδουν και οι 
εκπαιδευτικοί των διπλανϊν αικουςϊν.  

 

6.1.1   Ππξθαγηά ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο  
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Αν θ φωτιά δεν περιοριςτεί αμζςωσ με τισ ενζργειεσ του εκπαιδευτικοφ τθσ αίκουςασ ι 
και άλλων μελϊν του προςωπικοφ, τότε ο Διευκυντισ οφείλει:  

 Να δϊςει εντολι εκκζνωςθσ του κτιρίου, ςφμφωνα με τθ Διαδικαςία Εκκζνωςθσ 
Κτιρίων που περιγράφεται ανωτζρω. 

 Να κλείςει το γενικό διακόπτθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

 Να ενεργοποιιςει ολόκλθρθ τθν ομάδα πυρόςβεςθσ και να τθν ενιςχφςει και με 
άλλο προςωπικό αν χρειαςτεί. 

 Να ειδοποιιςει τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, ενθμερϊνοντάσ τθν για τθν 
κατάςταςθ που επικρατεί  

Στθν περίπτωςθ που θ φωτιά καταςβεςτεί από το προςωπικό του ςχολείου, ο 
Διευκυντισ κα αφιςει ζναν εκπαιδευτικό με πυροςβεςτιρα ςτο χϊρο που ξζςπαςε θ 
πυρκαγιά μζχρι να ζρκει θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, προσ αποφυγι αναηωπφρωςισ 
τθσ.  

Αν οι προςπάκειεσ του προςωπικοφ δεν είναι ικανζσ για να αποδυναμϊςουν και να 
εξαλείψουν τθν εςτία τθσ φωτιάσ ι υπάρχει κίνδυνοσ τθσ ακεραιότθτασ των μελϊν του 
προςωπικοφ, τότε κα πρζπει να κλειςτοφν τα παράκυρα και οι πόρτεσ και όλοι να 
εγκαταλείψουν το χϊρο.  

Επιςθμαίνεται θ ανάγκθ εξαςφάλιςθσ τθσ άνετθσ διζλευςθσ των οχθμάτων Αϋ 
Βοθκειϊν κακϊσ και των πυροςβεςτικϊν οχθμάτων από τθν κεντρικι είςοδο του 
προαυλίου, ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτο κεφ. 2.1.4  

 

 

Στθν περίπτωςθ που ξεςπάςει πυρκαγιά ςε ϊρα διαλείμματοσ τότε:  

Ο εκπαιδευτικόσ που τθν εντόπιςε προςπακεί να τθν καταςβιςει με τα κατάλλθλα 
μζςα και ενθμερϊνει με κάποιουσ μακθτζσ το Διευκυντι και τουσ εκπαιδευτικοφσ των 
γειτονικϊν αικουςϊν για τθν εςτία τθσ φωτιάσ.  

Απομακρφνει από το χϊρο τυχόν εφφλεκτα υλικά και κλείνει τυχόν παροχζσ υγραερίου 
ι πετρελαίου.  

Ο Διευκυντισ κα πρζπει να κζςει ςε λειτουργία το ςφνθημα ςυναγερμοφ, ϊςτε οι 
μακθτζσ να εγκαταλείψουν το κτίριο και να ςυγκεντρωκοφν ςτο χϊρο ςυγκζντρωςθσ. 
Θα λθφκοφν αμζςωσ παρουςίεσ και κα ενεργοποιθκοφν οι απαραίτθτεσ ομάδεσ, 
δίνοντασ μεγάλθ ςθμαςία πρϊτα ςτο χϊρο όπου ξζςπαςε θ πυρκαγιά.  

Οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί κα αποκλείςουν τισ ειςόδουσ των κτιρίων, 
εμποδίηοντασ τθν πρόςβαςθ των μακθτϊν ςε αυτά.  

Ειδοποιείται θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία.  

Αν οι προςπάκειεσ του προςωπικοφ δεν είναι ικανζσ για να αποδυναμϊςουν και να 
εξαλείψουν τθν εςτία τθσ φωτιάσ ι υπάρχει κίνδυνοσ τθσ ακεραιότθτασ των μελϊν του 

6.1.2  Ππξθαγηά ζε ώξα δηαιείκκαηνο  
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προςωπικοφ, τότε κα πρζπει να κλειςτοφν τα παράκυρα και οι πόρτεσ και να 
εγκαταλειφκεί ο χϊροσ, μζχρι να καταφκάςει θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία για τθν 
κατάςβεςθ τθσ πυρκαγιάσ.  

 

Σημείωςη:  

Αν ο χϊροσ που καίγεται είναι κοντά ςτο Χϊρο Συγκζντρωςθσ των μακθτϊν τότε 
χρθςιμοποιείται ο Εναλλακτικόσ Χϊροσ Συγκζντρωςθσπροκειμζνου να μθν υπάρχει 
κίνδυνοσ για τουσ μακθτζσ και το προςωπικό και να μθν παρακωλφεται θ κίνθςθ των 
πυροςβεςτικϊν οχθμάτων. Αν θ κατεφκυνςθ του ανζμου φζρει τθν κάπνα προσ το 
χϊρο αυτό επιλζγεται άλλοσ κατάλλθλοσ αντιδιαμετρικά ωσ προσ αυτόν. Στθν 
περίπτωςθ αυτι οι εκπαιδευτικοί τθσ ομάδασ Ομάδα Αναηιτθςθσ Ατόμων που δεν 
ζχουν παρουςιαςτεί ςτο χϊρο καταφυγισ &   Ελζγχου Ρροςζγγιςθσ μακθτϊν ςε 
επικίνδυνα ςθμεία αποκλείουν τθν κυκλοφορία του κεντρικοφ δρόμου κακϊσ και του 
εναλλακτικοφ Χϊρου Συγκζντρωςθσ, προκειμζνου να οδθγθκοφν ςε αυτόν με 
αςφάλεια οι μακθτζσ. Σε κάκε περίπτωςθ οι διαδικαςίεσ εκκζνωςθσ κακϊσ και οι 
ενζργειεσ ςτον κφριο ι εναλλακτικό Χϊρο Συγκζντρωςθσ είναι ανάλογεσ όςων 
αναφζρκθκαν για τθν περίπτωςθ ςειςμοφ, με τισ απαραίτθτεσ προςαρμογζσ λόγω τθσ 
φφςθσ του γεγονότοσ τθσ πυρκαγιάσ. 

6.2   Ενζργειεσ μετά τθν πυρκαγιά  

1.  Ερχομόσ τησ Πυροςβεςτικήσ Υπηρεςίασ με την πυρκαγιά να εξακολουθεί να 
μαίνεται. Ο Διευκυντισ κα πρζπει: 

 Να ελζγξει ότι θ δίοδοσ του πυροςβεςτικοφ οχιματοσ προσ το χϊρο τθσ 
πυρκαγιάσ είναι ελεφκερθ από κάκε εμπόδιο (κλειςτι κφρα περίφραξθσ, 
αυτοκίνθτα προςωπικοφ, μακθτζσ, όργανα γυμναςτικισ κ.ά.). 

 Να ορίςει κάποιο άτομο από το προςωπικό του το οποίο: 

o κα αναμζνει το όχθμα ςτθν είςοδο του ςχολείου  

o κα οδθγιςει τον οδθγό ςτο χϊρο τθσ πυρκαγιάσ  

o κα ενθμερϊςει τον υπεφκυνο του πυροςβεςτικοφ οχιματοσ για: 

 τα υλικά που καίγονται  

 αν ελλείπουν πρόςωπα που ιταν ςτο χϊρο που ξζςπαςε θ φωτιά 
ι υπάρχει υπόνοια ότι μετζβθςαν εκ των υςτζρων εκεί  

 Φροντίηει ϊςτε να παρζχει ςτθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία οποιαδιποτε ςτοιχεία 
και πλθροφορίεσ χρειαςτοφν. 

 Φροντίηει ϊςτε οι μακθτζσ και το προςωπικό να μθν πλθςιάςουν ςτο χϊρο που 
θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία εκτελεί το ζργο τθσ.  
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2.  Ερχομόσ τησ Πυροςβεςτικήσ Υπηρεςίασ με την πυρκαγιά να ζχει καταςβηςτεί από το 
προςωπικό του ςχολείου. Ο Διευκυντισ κα πρζπει: 

 Να ελζγξει ότι θ δίοδοσ του πυροςβεςτικοφ οχιματοσ προσ το χϊρο που ζγινε θ 
πυρκαγιά να είναι ελεφκερθ από κάκε εμπόδιο (κλειςτι κφρα περίφραξθσ, 
αυτοκίνθτα προςωπικοφ, μακθτζσ, όργανα γυμναςτικισ κ.ά.)  

 Να ορίςει κάποιο άτομο από το προςωπικό που να αναμζνει το όχθμα ςτθν 
είςοδο του ςχολείου και να κακοδθγιςει τον οδθγό προσ το χϊρο που ξζςπαςε 
θ πυρκαγιά  

 Να υποδείξει ςτον υπεφκυνό τθσ το χϊρο που ξζςπαςε θ πυρκαγιά και να τον 
ενθμερϊςει για τισ ενζργειεσ που ζγιναν  

 Να παρζχει ςε αυτόν τισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται για να εξακριβωκοφν τα 
αίτια τθσ πυρκαγιάσ  

  Επιςτροφή ςτο κτίριο  

Επιςτροφι ςτο κτίριο γίνεται εφόςον θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ελζγξει το χϊρο που 
ξζςπαςε θ πυρκαγιά και αποφανκεί ότι δεν υπάρχει πλζον κίνδυνοσ από τθ ςυνζχιςθ 
των κανονικϊν εργαςιϊν του ςχολείου.  

6.3   Μετά από κάκε πυρκαγιά:  

Ο Διευκυντισ του ςχολείου κα πρζπει να ενθμερϊςει τθν προϊςτάμενθ υπθρεςία  και 
να ετοιμάςει ζκκεςθ για το ςχετικό ςυμβάν. Θα πρζπει επίςθσ να λάβει τα αναγκαία 
μζτρα, ϊςτε να εξαλειφκεί ι να ελαχιςτοποιθκεί ο κίνδυνοσ επανάλθψθσ παρόμοιου 
περιςτατικοφ.  

 

7 Ο ΥΩΡΟ ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ 
 

Ωσ Χϊροσ Συγκζντρωςθσ ζχει οριςτεί το κεντρικό τμιμα του αφλειου χϊρου του 
ςχολείου, διότι ζτςι: 

 Εξαςφαλίηεται  θ ανεμπόδιςτθ προςζγγιςι του από τουσ μακθτζσ.  

 Βρίςκεται μακριά από μαντρότοιχουσ και το ίδιο το ςχ. κτίριο (>10μ) αλλά και 
γραμμζσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

 Οι μακθτζσ δεν κινδυνεφουν από πτϊςεισ ςτοιχείων (ςτφλοι, δζντρα, κάγκελα 
κ.λπ.). 

 Θ δυναμικότθτα του χϊρου είναι τουλάχιςτον 2m2 ανά άτομο. 

 Εξαςφαλίηεται θ επιτιρθςθ, παρακολοφκθςθ και προςφορά βοικειασ ςτουσ 
μακθτζσ. 
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Ο Χϊροσ Συγκζντρωςθσ γνωςτοποιείται ςτουσ γονείσ των μακθτϊν και γίνεται  
υπενκφμιςθ ότι πρζπει να παραλάβουν τα παιδιά τουσ, προςερχόμενοι πεηοί ςτο χϊρο 
του ςχολείου, φροντίηοντασ να ςτακμεφςουν τα οχιματά τουσ κατά το δυνατόν μακριά 
από αυτό, ϊςτε να μθ παρεμποδίςουν τθ διζλευςθ των οχθμάτων Αϋ Βοθκειϊν ι των 
πυροςβεςτικϊν οχθμάτων. 

 

8 Δλεκέξσζε Μαζεηώλ - Δθπαηδεπηηθώλ - Γνλέσλ  
Για τθν εμπζδωςθ των προαναφερομζνων πρζπει να υπάρξει ςχετικι ενθμζρωςθ των 
μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν για τισ ενδεδειγμζνεσ οδθγίεσ προςταςίασ ςτθν 
περίπτωςθ εκδιλωςθσ ςειςμοφ, ϊςτε να αποφευχκεί τυχόν πανικόσ και τραυματιςμοί.  

Οι γονείσ και κθδεμόνεσ κα πρζπει να γνωρίηουν ότι ςε περίπτωςθ που ανακοινωκεί 
από τισ Αρχζσ διακοπι τθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων κα πρζπει να 
παραλάβουν τα παιδιά τουσ από τον προεπιλεγμζνο χϊρο καταφυγισ του ςχολείου.  

Στο Ραράρτθμα ενςωματϊνεται επιςτολι προσ τουσ γονείσ των μακθτϊν. Θ επιςτολι 
αυτι δίδεται ςε ζντυπθ μορφι κάκε χρόνο ςτουσ γονείσ των μακθτϊν τθσ Α’ τάξθσ και 
το περιεχόμενό τθσ επικαιροποιείται και αναρτάται ςτο ςχολικό ιςτολόγιο ςε ειδικι 
δθμοςίευςθ. 
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9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
9.1  Διαδικαςία Εκκζνωςθσ τθσ Σχολικισ Μονάδασ 

 

 
 

ΙΣΟΓΕΙΟ 

 
Ιςόγειο: Εκκενώνεται με τθν ακόλουκθ ςειρά: 

Έξοδοσ από θφρα 1 Έξοδοσ από θφρα 2 

Αίκουςα 1 (ολοιμερο) Αίκουςα Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν 

Κυλικείο Αίκουςα 14 (Τμιμα Ζνταξθσ) 

Τουαλζτεσ και 
παραμζνοντεσ μακθτζσ 
ςτο χϊρο του ιςογείου 

Γραφεία Δαςκάλων & Διευκυντι 

 
  

9.1.1 θαξίθεκα θηηξηαθώλ ρώξσλ 2
νπ

 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αιηβεξίνπ κε επηζήκαλζε 
νδώλ δηαθπγήο 
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1οσ ΟΟΦΟΣ 
 

 
1

οσ
 όροφοσ: Εκκενώνεται με τθν ακόλουκθ ςειρά: 

Αίκουςεσ: 5, 8, 7, 6 Αίκουςεσ: 2Α, 2Β, 3, 4 

 
2οσ ΟΟΦΟΣ 

 

 
2

οσ
 όροφοσ: Εκκενώνεται με τθν ακόλουκθ ςειρά: 

Αίκουςεσ 9, 12, 11, 10 
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9.1.2 Κάηνςε αύιεηνπ ρώξνπ θαη ρώξσλ ζπγθέληξσζεο 
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10 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β 
 

10.1 Πίνακασ Μζτρων Αντιςειςμικισ Προςταςίασ - Ανάρτθςθ ςε αίκουςεσ 

 
Σε κάθε αίθουςα αναρτάται η κάτοψη του ορόφου με επιςημαςμζνεσ τισ οδεφςεισ 
διαφυγήσ. 
 
Επίςησ το ακόλουθο ςχζδιο: 
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11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ 

 
11.1 Πίνακασ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ  

 
 

Α/Α Εκπαιδευτικοί Ζλαβε Γνώςθ 

1.  Αλησληάδε Νίηζα  

2.  Αξβαλίηεο Νίθνο  

3.  Βαλαγιανόπουλοσ Νικόλαοσ  

4.   Γιάξνο Αληώληνο  

5.  Γεκεηξίνπ ηακαηνύια  

6.  Γεκνιηάλε Ισάλλα  

7.   Καπγά Γεσξγία  

8.  Λάκπξνπ Κνξλειία  

9.   Λεβέληε Μαξία   

10.   Μεγαξίηε Μαξία  

11.  Μειάλε Αλαζηαζία  

12.   Ξαλζνπνύινπ Μαξία  

13.   Πάηηαο Γεκήηξηνο  

14.  Πεξήθαλνπ Αγγειηθή  

15.   Πνιπρξνλίδνπ Αλαζηαζία  

16.   αηήξε Γήκεηξα  

17.  Τςιγαρίδα Ανκοφλα  

18.  Φευγαλάσ Στζφανοσ  

19.  Φρυγανιϊτθ Σωτθρία  

20.  Υαηδεαζηεξίνπ Γαξπθαιηά  
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12 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ 
12.1  Πίνακασ Ομάδων Εργαςίασ 

 

α/α Ομάδεσ Εργαςίασ 

1. Γενικόσ Υπεφκυνοσ για τισ Ενζργειεσ Διαχείριςθσ του Σειςμικοφ 
Κινδφνου  

 Διευκυντισ του Σχολείου  

 Υποδιευκφντρια  
ι ο αναπλθρωτισ τουσ 

2. Ομάδα Σφνταξθσ του Σχεδίου Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για Σειςμό 

 Διευκυντισ του ςχολείου- Υποδιευκφντρια 
 

3. Ομάδα Παροχισ Πρώτων Βοθκειών 

 Ράττασ Δθμιτριοσ 

 Ρολυχρονίδου Αναςταςία 

 Ρεριφανου Αγγελικι 

 Καυγά Γεωργία 
 

4. Ομάδα Πυραςφάλειασ & Ελζγχου Δικτφων 
Ρροςειςμικά:  

 Γλάροσ Αντϊνιοσ 

 Αντωνιάδθ Ραγϊνα 

 Δθμολιάνθ Ιωάννα 

 Φευγαλάσ Στζφανοσ 
Μεταςειςμικά:  

Πλο το προςωπικό του Σχολείου είναι θ Ομάδα Ρυραςφάλειασ 
μετά από ζνα ςειςμό. Πποιοσ είναι πιο κοντά ςτθ μικροεςτία 
πυρκαγιάσ παρεμβαίνει για τθν κατάςβεςι τθσ. 

5. Ομάδα Αναηιτθςθσ Ατόμων που δεν ζχουν παρουςιαςτεί ςτο χώρο 
καταφυγισ  &   Ελζγχου Προςζγγιςθσ μακθτών ςε επικίνδυνα 
ςθμεία 

 Βαλαγιανόπουλοσ Νικόλαοσ 

 Δθμθτρίου Σταματοφλα 

 Ξανκοποφλου Μαρία 

 Αντωνιάδθ Ραγϊνα 

6. Ομάδα Φφλαξθσ του Αρχείου του ςχολείου 

 Χατηθαςτερίου Γαρυφαλιά 

 Μελάνθ Αναςταςία 

 Σατιρθ Διμθτρα 
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7. Υπεφκυνοι Επικοινωνίασ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ 

 Διευκυντισ 

 Υποδιευκφντρια  
 

8. Ομάδα Υποςτιριξθσ Ατόμων με Αναπθρία  
Ρροςειςμικά:  

 Εκπαιδευτικόσ Τμιματοσ Ζνταξθσ 

 Λάμπρου Κορνθλία 

 Τςιγαρίδα Ανκοφλα 

 Φρυγανιϊτθ Σωτθρία 
Μεταςειςμικά:  
Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν ςτο ςχολείο διακζςιμα άτομα με 
αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθν υποςτιριξθ του Ατόμου με 
Αναπθρία, τθ μεταςειςμικι περίοδο τα μζλθ του εκπαιδευτικοφ 
προςωπικοφ του ςχολείου που δεν είχαν κακικοντα διδαςκαλίασ 
τθν ϊρα του ςειςμοφ και το διοικθτικό προςωπικό του ςχολείου 
αποτελοφν τθν Ομάδα Υποςτιριξθσ του Ατόμου.  
 

 
13 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Δ 
13.1  Ημερολόγιο Αςκιςεων Ετοιμότθτασ 

 
Α/Α Ημερομθνία Άςκθςθσ Ώρα Άςκθςθσ Αξιολόγθςθ 
1 13-10-2014 11.20 π.μ. Επιτυχισ 

2    

3    
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14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Σ 
14.1 Επιςθμάνςεισ προσ τουσ γονείσ/ κθδεμόνεσ των μακθτών 

Το παρόν κείμενο αποτελεί προςάρτθμα του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Κρίςεων 
του 2ου Δθμοτικοφ Σχολείου Αλιβερίου που περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ 
επιςθμάνςεισ και ενζργειεσ για τθν αποτελεςματικότερθ προφφλαξθ των μακθτϊν και 
του προςωπικοφ του ςχολείου ςε περίπτωςθ ςειςμοφ ι πυρκαγιάσ.  

Σασ ενθμερϊνουμε πωσ το ςχολείο ζχει φροντίςει για τθ μζγιςτθ αςφάλεια και 
προςταςία του μακθτικοφ πλθκυςμοφ κατά τθ ςτιγμι του ςυμβάντοσ (ςειςμοφ/ 
πυρκαγιάσ), τθν παροχι Αϋβοθκειϊν ςε παιδιά που τυχόν τραυματιςτοφν, τθν αςφαλι 
εκκζνωςθ του διδακτθρίου προσ το χϊρο καταφυγισ και τθν προςταςία των μακθτϊν 
μζχρι τθν παραλαβι τουσ από τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ ι τθ μεταφορά τουσ με τθ 
βοικεια ςυνοδϊν, ςε άλλουσ ςυλλογικότερουσ χϊρουσ καταφυγισ (για τθν περίπτωςθ 
που ο επιλεγόμενοσ χϊροσ καταφυγισ κρικεί ακατάλλθλοσ). Οι ενζργειεσ αυτζσ 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο καταρτιςκζν Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Κρίςεων που ζχει τα 
ακόλουκα χαρακτθριςτικά. 

o Ζχει δομθκεί ακολουκϊντασ πιςτά τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του Οργανιςμοφ 
Αντιςειςμικοφ Σχεδιαςμοφ και Ρροςταςίασ (ΟΑΣΡ) κακϊσ και τισ 
αντίςτοιχεσ του Αρχθγείου Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ. 

o Ρεριλαμβάνει με λεπτομζρειεσ όλεσ τισ ενδεικνυόμενεσ ενζργειεσ για τθ 
διαδικαςία διαφυγισ από το εςωτερικό του ςχολικοφ κτιρίου μζχρι τθν 
ζξοδο από αυτό κακϊσ και τθν προςζγγιςθ και παραμονι ςτον αςφαλι 
χϊρο καταφυγισ.  

Σασ διαβεβαιϊνουμε πωσ θ εκπαίδευςθ επί των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν 
και θ επιτυχισ υλοποίθςι τουσ αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα του προςωπικοφ του 
ςχολείου. Θ εξοικείωςθ του διδακτικοφ προςωπικοφ και του μακθτικοφ πλθκυςμοφ του 
ςχολείου με τισ διαδικαςίεσ και τισ ενζργειεσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ 
εξαςφαλίηεται από τισ προγραμματιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ τόςο ςε επίπεδο τάξθσ όςο 
και ςτο ςφνολο του ςχολείου με τθ διεξαγωγι αςκιςεων ετοιμότθτασ (μία ανά 
διδακτικό τρίμθνο). 

Ωςτόςο, για τθν αποτελεςματικότερθ και αςφαλζςτερθ διαχείριςθ 
οποιαςδιποτε ενδεχόμενθσ κατάςταςθσ είναι απαραίτθτθ θ ςυντονιςμζνθ δικι ςασ 
δράςθ ωσ εξισ: 

o Σε περίπτωςθ κατάςταςθσ κρίςθσ (ςειςμόσ/ πυρκαγιά) μην επιχειρήςετε 
να επικοινωνήςετε τηλεφωνικϊσ με το ςχολείο, διότι κα δυςχεράνετε 
τθν προςπάκεια επικοινωνίασ του ςχολείου με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
για τθν αντιμετϊπιςθ επειγουςϊν αναγκϊν (παροχι Αϋβοθκειϊν, 
πυρόςβεςθ κ.λπ.). 

o Ρροςεγγίςτε ςτο ςχολικό χϊρο κατά το δυνατόν χωρίσ αυτοκίνθτο ι, αν 
αυτό δεν είναι εφικτό, ςτακμεφςτε όςο πιο μακριά από το ςχολείο 
γίνεται και ςε καμιά περίπτωςη πληςίον τησ κεντρικήσ ειςόδου και 
προςεγγίςτε με τα πόδια, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ακϊλυτθ διζλευςθ 
των οχθμάτων (αςκενοφόρα, πυροςβεςτικά οχιματα). 
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o Κατά τθν άφιξι ςασ ςτθν κεντρικι είςοδο του ςχολείου, αναηθτιςτε τουσ 
υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ που κα ςασ ενθμερϊςουν για το χϊρο 
καταφυγισ και τθ διαδικαςία παραλαβισ των παιδιϊν ςασ. 

o Ειςερχόμενοι ςτο ςχολικό χϊρο, κατευκυνκείτε αμζςωσ ςτο ςθμείο του 
χϊρου καταφυγισ όπου είναι ςυγκεντρωμζνθ θ τάξθ των παιδιϊν ςασ, 
τα οποία κα παραλάβετε μόνο αφοφ ενημερϊςετε τον υπεφκυνο 
εκπαιδευτικό και αφοφ βεβαιωθείτε πωσ αυτόσ ςθμείωςε ςτθ ςχετικι 
κατάςταςθ τθν αποχϊρθςθ του παιδιοφ. Αν ζχετε παιδιά ςε 
περιςςότερεσ τθσ μίασ τάξθσ, επαναλάβετε τθν ίδια διαδικαςία. 

o Αν παραλαμβάνετε παιδί άλλθσ οικογζνειασ, ακολουκιςτε τθν ίδια 
διαδικαςία όπωσ παραπάνω, δίνοντασ ςτον υπεφκυνο εκπαιδευτικό τα 
ςτοιχεία ςασ (ονοματεπϊνυμο) κακϊσ και τθλζφωνο επικοινωνίασ 
(κινθτό & ςτακερό). 

o Αν θ ςωματικι και ψυχολογικι κατάςταςθ του παιδιοφ ςασ επιτρζπει 
τθν αποχϊρθςθ, παρακαλοφμε αποχωριςτε από το ςχολικό χϊρο, ζτςι 
ϊςτε να αποφευχκεί ο ςυνωςτιςμόσ και να εξαςφαλιςτεί θ 
αποτελεςματικότερθ επίβλεψθ των μακθτϊν και θ υλοποίθςθ των 
ςχετικϊν ενεργειϊν μετριαςμοφ των αποτελεςμάτων και των ςυνεπειϊν 
του ςυμβάντοσ. 

o Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ από το ςχολικό χϊρο, εφόςον κρίνεται 
απαραίτθτο, κα ςασ δοκοφν πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ για τθ 
λειτουργία του ςχολείου τισ επόμενεσ θμζρεσ. Από τθ ςχολικι 
ιςτοςελίδα (http://2dim-aliver.eyv.sch.gr/) ι το ιςτολόγιο του ςχολείου 
(http://blogs.sch.gr/2dimalive/) μπορείτε να ενθμερωκείτε ςτθ ςυνζχεια 
για τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ του ςχολείου. 

o Κανζνασ μαθητήσ δεν θα εγκαταλείψει το ςχολικό χϊρο μόνοσ του, αν 
δεν ζρθει κάποιοσ να τον παραλάβει. Σε περίπτωςθ προςωπικισ 
αδυναμίασ να παραλάβετε τα παιδιά ςασ, επικοινωνιςτε με κάποιο 
άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειάσ ςασ ι με κάποιον άλλο γονζα ςτον οποίο κα 
ανακζςετε τθν παραλαβι του παιδιοφ. Τα παιδιά θα παραμείνουν 
αςφαλή ςτο χϊρο καταφυγήσ ι ςε άλλο καταλλθλότερο χϊρο, μζχρισ 
ότου παραλθφκοφν από τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ ι άλλο οριςκζν 
πρόςωπο. 

Το ςχολείο δεςμεφεται πωσ κα καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν 
προςταςία των μακθτϊν του. Για το λόγο αυτό ςε περίπτωςθ κατάςταςθσ κρίςθσ μην 
ενεργήςετε υπό το κράτοσ του πανικοφ. Φροντίςτε οι ενζργειζσ ςασ να είναι ιρεμεσ και 
μεκοδικζσ. 

Το πλιρεσ κείμενο του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Κρίςεων υπάρχει αναρτθμζνο 
ςτον ιςτοχϊρο του ςχολείου ςτθ ςελίδα «Αντιμετϊπιςθ κρίςεων», όπου μπορείτε να το 
διαβάςετε. 
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15.1  Χριςιμα Τθλζφωνα 

 

Κζντρο Υγείασ 
 

Αςτυνομικό Τμιμα 
Αλιβερίου 

Πυροςβεςτικι Δθμαρχείο 

22222 
22835 
22703 
22707 
29815 

22100 
22200 
23333 

23199 
23151 

24994 
22555 
24444 
23832 

Ενιαίοσ Ευρωπαϊκόσ Αρικμόσ Ζκτακτθσ 
Ανάγκθσ 

 

Διεφκυνςθ Π.Ε. Εφβοιασ 
 

112 2221024179 
2221075986 
2221022071 

 
 

 

 


