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1. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΧΩΡΟΙ 
Το κτίριο του 3ου Γενικού Λυκείου Αµπελοκήπων βρίσκεται επί της οδού Πανταζοπούλου 12Α, 
στους Αµπελόκηπους.  
Αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο , 1ο όροφο. 
Α) Υπόγειο: Περιλαµβάνει: Πολυαίθουσα, αίθουσα πινγκ-πονγκ, αποθηκευτικούς χώρους και 
εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης (αερίου).  
Β) Ισόγειο: Περιλαµβάνει: 6 Αίθουσες διδασκαλίας,  Αίθουσα Καθηγητών, Γραφείο ∆ιευθυντή, 
Γραµµατεία και κυλικείο. 
Γ) 1ος όροφος: 7 αίθουσες διδασκαλίας, 1 Εργαστήριο Πληροφορικής, 1 Εργαστήριο Φυσικών 
Επιστηµών, 1 αίθουσα Πολυµέσων. 
Υπάρχουν 2 κλιµακοστάσια που οδηγούν σε δύο εξόδους προς την αυλή.  
 

2. ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΑΥΛΗΣ  

 

 



3.ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 
Φάση 1η 
 
Ισόγειο 
Εκκενώνονται αµέσως τα γραφεία των καθηγητών. Οι καθηγητές περιµένουν τους µαθητές στην 
είσοδο του Ισογείου και τους κατευθύνουν προς την Εξοδο Β (προς την αυλή του σχολείου). Οι 
καθηγητές που βγαίνουν από τα γραφεία παραµένουν στις θέσεις τους στην διάρκεια και των 
τριών φάσεων και βοηθούν στην εκκένωση του σχολείου. 
 

 
 
Φάση 2η 

Εκκενώνονται οι αίθουσες 1,2,5,6 προς την Έξοδο Β. 
Οι αίθουσες 3,4,7 κατευθύνονται προς την Έξοδο Γ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Φάση 3η 

1ος όροφος 
Εκκενώνονται οι αίθουσες  «Εργαστήριο Πληροφορικής», «Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών», 
«Αίθουσα 8» και «Εργαστήριο Πολυµέσων» και κατευθύνονται οι µαθητές από τη σκάλα ∆ του 
κτιρίου στην Έξοδο Β του Ισογείου. 

 
Εκκενώνονται οι  αίθουσες  9,10,11, 12,13,14 και κατευθύνονται οι µαθητές από τη σκάλα Ε στην 
Έξοδο Γ του κτιρίου. 

 
 



Φάση 4η 

Υπόγειο 
Η πολυαίθουσα, η αίθουσα του πινγκ- πονγκ και οι χώροι του υπογείου εκκενώνονται από την 
Σκάλα ∆ και οι µαθητές κατευθύνονται προς την έξοδο Β του κτηρίου. 

 
Οι καθηγητές που χρησιµοποιούν την αίθουσα αυτή θα πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα 
κλειδιά της εξόδου και της καγκελόπορτας. 
 

 
4. ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
 Στην αυλή του σχολείου υπάρχουν καθορισµένοι χώροι στους οποίους θα συγκεντρωθούν οι 
µαθητές µετά το σεισµό κατά τµήµα για έλεγχο. 

 
 
 

 



5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Η εκκένωση του κτιρίου αρχίζει µε το τέλος της σεισµικής δόνησης. Ορίζεται να 
ολοκληρωθεί µέσα σε 4 λεπτά της ώρας. 
Η εκκένωση του ισογείου γίνεται άµεσα και η εκκένωση των αιθουσών του ορόφου γίνεται 
διαδοχικά, η µία µετά την άλλη, µε πρώτη αυτήν που βρίσκεται πιο κοντά στη σκάλα  
 
 
α) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 
Για την εκκένωση των αιθουσών υπεύθυνοι είναι οι καθηγητές που βρίσκονται σ’ αυτές κατά την 
ώρα του σεισµού. Οι καθηγητές που βρίσκονται στο σχολείο και απασχολούνται σε γραφικές ή 
άλλες εργασίες ή έχουν κενό σπεύδουν στις κλίµακες και στις εξόδους και επιβλέπουν την 
εκκένωση έχοντας ως κύριο µέληµα την αποφυγή δηµιουργίας πανικού.   

 
β) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 

 
Οι απουσιολόγοι των τµηµάτων µετά την συγκέντρωση στο χώρο καταφυγής καταµετρούν τους 
απόντες και αναφέρουν στο διευθυντή. 

 
γ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
Αραµπατζόγλου Φιλοξένη 
Λαµπίρη Κατερίνα 
∆αµιανίδης Ευθύµιος 
Τσαρτσάλη Πηνελόπη 
Αλεβίζου Ευφροσύνη 
 

δ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
 
Γρηγορίου Άγγελος 
Τσίντζας Γεώργιος 
Κελαναστάσης Χαράλαµπος 
 
ε) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Νάστου ∆ηµήτριος 
Νικολής ∆ηµήτριος 
Θεοδωρίδης Γρηγόριος 
 

στ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
Τσαλίκη Φωτεινή 
Πατωνίδου Άννα - Ανέτα 
Μερεχούγια Μαρία 
 
 
ζ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 
 
Χαρατσής Απόστολος  ∆ιευθυντής 
Νικολής ∆ηµήτριος Υποδιευθυντής 



 
η) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΗ∆ΕΜΟΝΕΣ 
 
Βαβούρα Ναταλία 
Κληρονόµου Κωστούλα 
∆αµαλής Αντώνιος 
 

θ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ 
 
Θεοδωρίδης Γρηγόρης ( Myschool) 
Τουκµενίδης Μηνάς (Email - Οικονοµικά) 
Τσαλίκη Ανδρονίκη ( Πρακτικό) 
Κάλφας Ιωάννης (Μητρώο Μαθητών – ΗΥ Γραµατεία) 
 
ι) ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Μ.Ε.Α. 
 
Καρκατζίνου Χρυσούλα 
Μότσιανου Ελένη 
 
 

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟ 
 
Σεισµός µπορεί να προκληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγµή, την ώρα που οι µαθητές βρίσκονται 
στην αίθουσα και κάνουν µάθηµα ή την ώρα του διαλείµµατος.  

 
Σεισµός την ώρα του µαθήµατος  
 
Α) Κατά τη διάρκεια της σεισµικής δόνησης  
� Οι µαθητές µπαίνουν κάτω από τα θρανία και ο εκπαιδευτικός κάτω από την έδρα για όσο χρονικό 

διάστηµα διαρκεί η δόνηση.  
� Οι µαθητές περιµένουν ψύχραιµα, χωρίς πανικό, τις οδηγίες του εκπαιδευτικού.  
� ∆εν εγκαταλείπουν το κτίριο  
� ∆εν πλησιάζουν κοντά σε παράθυρα ή τζαµαρίες  
� ∆εν προσπαθούν να διαφύγουν από τα παράθυρα  
� ∆εν χρησιµοποιούν ανελκυστήρα  
� ∆εν µπαίνουν στο κτίριο όσοι βρίσκονται στο προαύλιο, ενώ ταυτόχρονα αποµακρύνονται από τους  

εξωτερικούς τοίχους του σχολείου  
 

Β) Μετά το τέλος της σεισµικής δόνησης  
 
i) Εκκένωση των αιθουσών διδασκαλίας  
 

Γίνεται σύµφωνα µε τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος. 
 � O εκπαιδευτικός φροντίζει για την εκκένωση της αίθουσάς τους  
� Ελέγχει την κατάσταση του κτιρίου κατά µήκος της διαδροµής διαφυγής και επισηµαίνει τα επικίνδυνα 
σηµεία  
� Καθοδηγεί τους µαθητές στην έξοδό τους, ανά πτέρυγα θρανίων διαδοχικά  
� Συντονίζει την µε τάξη αποχώρηση των µαθητών ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισµός και οι πιθανοί 
τραυµατισµοί και τους κατευθύνει προς το Χώρο Συγκέντρωσης  

  
ii) Χώρος Συγκέντρωσης  
Χώρος Συγκέντρωσης ορίζεται το προαύλιο του σχολείου.   



(αντίστοιχο διάγραµµα) 
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν ορισθεί στο παρόν σχέδιο: 
 
- Συγκεντρώνουν τους µαθητές τους ανά τάξη και παίρνουν παρουσίες.  
- Αναζητούν τυχόν τραυµατίες.  
- Αναλαµβάνουν το σβήσιµο µικροπυρκαγιών  
- Ελέγχουν και διασώζουν τα αρχεία του σχολείου (ηλεκτρονικά η χειρόγραφα)  

 
Oι µαθητές: 
 � ∆εν µπαίνουν πάλι στο κτίριο  
� Παραµένουν σε απόσταση τουλάχιστον πέντε µέτρων από τις όψεις του σχολικού κτιρίου 

και από τις περιφράξεις.  
� ∆εν καταναλώνουν το νερό της βρύσης  
� Αποφεύγουν οποιαδήποτε επαφή µε πεσµένα ηλεκτροφόρα καλώδια και µεταλλικά 

κιγκλιδώµατα  
Όλοι παραµένουν στο προαύλιο µέχρι να υπάρξει πληροφόρηση. Εάν υπάρχουν 
παγιδευµένοι µαθητές ή εκπαιδευτικοί καθώς και πυρκαγιές ειδοποιούνται οι υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης.  
 Σεισµός κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος  
 
Α) Κατά τη διάρκεια της σεισµικής δόνησης  
� Όσοι βρίσκονται µέσα στο κτίριο του σχολείου, σε αίθουσες ή κοινόχρηστους χώρους, δεν 
βγαίνουν έξω και προσπαθούν να αποµακρυνθούν από τα επικίνδυνα σηµεία, να 
προστατευθούν από πιθανές ανατροπές επίπλων ή αντικειµένων.  
� Όσοι βρίσκονται στο προαύλιο, παραµένουν εκεί αποφεύγοντας τις επικινδυνότητες που 
υπάρχουν στον αύλειο χώρο.  
 
Β) Μετά το τέλος της σεισµικής δόνησης  
Ακολουθούνται εκ µέρους εκπαιδευτικών και µαθητών, οι ενέργειες που έχουν αναφερθεί 
παραπάνω και αφορούν την εκκένωση των αιθουσών και την παραµονή στον αύλειο χώρο.  

 
 

7. ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΩΝ 
 
Με τον όρο αυτό εννοούµε τις απαραίτητες προσεισµικές παρεµβάσεις που πρέπει να λάβουν οι 
εκπαιδευτικοί ώστε να αποφευχθούν σοβαροί τραυµατισµοί που θα προκληθούν από βλάβες σε 
µη δοµικά στοιχεία και στον εξοπλισµό.  
 
Α) Αίθουσες διδασκαλίας - γραφείο εκπαιδευτικών - διάδροµοι –εργαστήρια 
 
� Στερέωση - ασφάλιση υαλοπινάκων  
� Στερέωση επίπλων  
� Ασφάλιση των βιβλίων και άλλων αντικειµένων στις βιβλιοθήκες  
� Ασφαλής τοποθέτηση των επικίνδυνων και εύθραυστων υλικών  
� Στερέωση των διαφόρων συσκευών και οργάνων  
� Στερέωση των φωτιστικών  
� Στερέωση των πινάκων ανακοινώσεων - εργασιών, των κάδρων ή των κρεµαστρών  
� Προµήθεια και τοποθέτηση φακών, φαρµακείων και πυροσβεστήρων  
� Ασφάλιση των αντιδραστηρίων στο χηµείο του σχολείου  
� Χωροθέτηση των θρανίων στις αίθουσες ώστε να είναι τουλάχιστον ένα µέτρο µακριά από τα 



παράθυρα, να µην κλείνουν τη έξοδο και να είναι αραιά τοποθετηµένα µεταξύ τους ώστε να 
µπορούν οι µαθητές να µπουν άµεσα από κάτω. 
� Αποµάκρυνση περιττών πλεοναζόντων επίπλων  
� Στερέωση των εξωτερικών καλωδίων του ηλεκτρικού ρεύµατος ή των σωλήνων του καλοριφέρ  
 
Β) Προαύλιο  
 
� Στερέωση ιστών, πινακίδων, και κεραιών τηλεόρασης  
� Τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας  
� Ασφάλιση των εξωτερικών καλωδίων του ηλεκτρικού ρεύµατος  
� Συντήρηση και στερέωση των κεραµιδιών, περιφράξεων ή των µεταλλικών κιγκλιδωµάτων  
 
 

8. ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 
Μέσα στα πλαίσια εξάσκησης του εκπαιδευτικού προσωπικού και των µαθητών για εµπέδωση 
της αντισεισµικής συµπεριφοράς κρίνεται απαραίτητος ο προγραµµατισµός ασκήσεων 
ετοιµότητας και εκκένωσης σχολικών κτιρίων σε τακτά χρονικά διαστήµατα και σε διαφορετικές 
συνθήκες κάθε φορά. 
∆ιαδοχικά στάδια άσκησης: 
 
- Ορίζεται η ηµεροµηνία διεξαγωγής της άσκησης. 
- Γνωστοποιούνται στους µαθητές οι συνθηµατικοί χαρακτηριστικοί ήχοι έναρξης, διάρκειας και 
λήξης της σεισµικής δόνησης. 
- Ηχεί το προκαθορισµένο σήµα έναρξης της σεισµικής δόνησης 
- Ο εκπαιδευτικός λέει: «Σεισµός! Ολοι κάτω από τα θρανία». 
- Ο εκπαιδευτικός προφυλάσσεται κάτω από την έδρα και οι µαθητές κάτω από τα θρανία 
κρατώντας σταθερά το ένα πόδι των επίπλων. Κανένας δε µετακινείται µέχρι να ακουστεί το σήµα 
λήξης του σεισµού. 
- Ηχεί το προκαθορισµένο σήµα λήξης της σεισµικής δόνησης. 
 
Μετά το σήµα λήξης 
 
Ι) Εκκένωση των αιθουσών διδασκαλίας. 
Γίνεται σύµφωνα µε τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος. 
 
Ο εκπαιδευτικός φροντίζει για την εκκένωση της αίθουσάς του. 
Ελέγχει την κατάσταση του κτιρίου κατά µήκος της διαδροµής διαφυγής και επισηµαίνει τα 
επικίνδυνα σηµεία. 
Καθοδηγεί τους µαθητές στην έξοδό τους, ανά πτέρυγα θρανίων διαδοχικά. 

Συντονίζει την αποχώρηση των µαθητών µε τάξη ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισµός και οι 
πιθανοί τραυµατισµοί και τους κατευθύνει προς το Χώρο Συγκέντρωσης. 
 
Η εκκένωση του Ισογείου γίνεται άµεσα και η εκκένωση των αιθουσών του ορόφου γίνεται 
διαδοχικά, η µία µετά την άλλη, µε πρώτη αυτήν που βρίσκεται πιο κοντά στη σκάλα. 

 
Οι καθηγητές που βρίσκονται στο σχολείο και απασχολούνται σε γραφικές ή άλλες εργασίες 

ή έχουν κενό σπεύδουν στις κλίµακες και στις εξόδους και επιβλέπουν την εκκένωση 

έχοντας ως κύριο µέληµά τους την αποφυγή δηµιουργίας πανικού. 

 



ΙΙ) Εφαρµόζονται τ’ αναφερόµενα στο σχέδιο.  
 
Εφαρµογή των παραπάνω πρέπει να γίνει κατά τη λειτουργία του σχολείου σε: 
 
- Πρωινή βάρδια 
- Ώρα µαθήµατος 
- Ώρα διαλείµµατος µε τους µαθητές στο προαύλιο 
- Ώρα διαλείµµατος µε τους µαθητές να περιφέρονται στο εσωτερικό του κτιρίου. 
 

9. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης έκτακτου περιστατικού µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά από 
διάφορες αιτίες. Στην περίπτωση αυτή ακολουθούνται οι οδηγίες εκκένωσης κτιρίου µε ταχύτητα 
αφού προηγουµένως οι καθηγητές ελέγξουν την ασφάλεια των εξόδων διαφυγής. Οι µαθητές θα 
κατευθύνονται στους χώρους συγκέντρωσης µέσω ασφαλών οδών διαφυγής. Παράλληλα θα 
επιχειρείται κατάσβεση από την οµάδα πυρασφάλειας µε χρήση πυροσβεστήρων ενώ θα έχει ήδη 
ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
Μετασεισµικά όλο το προσωπικό του σχολείου είναι η οµάδα πυρασφάλειας. Όποιος είναι πιο 
κοντά στη µικροεστία πυρκαγιάς παρεµβαίνει για την κατάσβεση της έχοντας όµως υπ’ όψην ότι 
προέχει η ατοµική ασφάλεια.  
Η πυρασφάλεια του σχολείου τη στιγµή αυτή στηρίζεται αποκλειστικά σε πυροσβεστήρες. 
Οι λόγοι µη λειτουργίας άλλων συστηµάτων πυρόσβεσης έχουν αναφερθεί στις προϊστάµενες 
αρχές και στο ∆ήµο Αµπελοκήπων και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης και 
συµπλήρωσης. 
 
 

10. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 
Η ισχύς του παρόντος σχεδίου διαρκεί από τις 10/11/2015 έως την τροποποίησή του. 
 
 
 
 
 

 
Ο Υπεύθυνος καθηγητής     Ο ∆ιευθυντής 

 
 
 
 

    Ευθύµιος ∆αµιανίδης                  Γεώργιος Α. Χαρατσής 
          ΠΕ03 - Μαθηµατικός            ΠΕ 01- Θεολόγος   
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Καταγραφή Εξοπλισµού και Μέσων 
 

• Είδη Πρώτων Βοηθειών 
Γάζες, οινόπνευµα, αντισταµινικά, παυσίπονα, αντιπυρετικά, τραυµαπλάστ, 
επίδεσµοι, γάντια ελαστικά, ψαλίδι, σύριγγες, θερµόµετρο, παγοκύστη. 

• Εφόδια Έκτακτης Ανάγκης 
Φακός, µπαταρίες, σφυρίχτρα, κατσαβίδι, σφυρί, ραδιοφωνάκι. 

• Συστήµατα Ενεργητικής Πυροπροστασίας ανά χώρο 
Πυροσβεστήρες. 

• Τρόποι Επικοινωνίας µε τις Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες 
Κινητό Τηλέφωνο. 
 
 
 
 

Ηµερολόγιο Ασκήσεων Ετοιµότητας 
Ηµεροµηνία Άσκησης Ώρα Άσκησης Αξιολόγηση 

   

   

 
 
 

 
 
 
 
 

Χρήσιµα Τηλέφωνα 
 

• Ευρωπαϊκός Αριθµός Έκτακτης Ανάγκης                 112 

• Ελληνική Αστυνοµία                                                    100 

• Πυροσβεστική Υπηρεσία                                             199 

• ΕΚΑΒ                                                                             166 

• ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης                 2310641800 

• ∆ήµος                                                                             2313313640 


