
Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και την 

εκκένωση του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Λίμνης  

Σκοπός: Με την κατάρτιση του παρόντος σχεδίου επιδιώκεται η λήψη των αναγκαίων 

προληπτικών μέτρων, για την αντιμετώπιση κάθε κινδύνου από ατύχημα που μπορεί να 

προέλθει από ισχυρό σεισμό καθώς και η αποτελεσματική προστασία των μαθητών και του 

διδακτικού προσωπικού στην περίπτωση σεισμού. 

 Πριν το σεισμό:  

Τα βαριά αντικείμενα έχουν μετακινηθεί σε χαμηλές θέσεις και οι βιβλιοθήκες έχουν 

στερεωθεί στον τοίχο.  

Σε καίρια σημεία του σχολείου υπάρχουν πυροσβεστήρες οι οποίοι έχουν ελεγχθεί και 

αναγομωθεί. 

 Οι έξοδοι και οι διαδρομές διαφυγής ανά αίθουσα έχουν σημανθεί με χρώματα (πράσινο 

και κόκκινο).  

Έχει καθορισθεί χώρος συγκέντρωσης των μαθητών σε περίπτωση εκκένωσης του κτηρίου: 

1ος Χώρος Καταφυγής: Οριοθετείται μεταξύ: Πίσω Κεντρική Είσοδο του Σχολικού 

Συγκροτήματος (Είσοδος 2/Θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Λίμνης)  

2ος Χώρος Καταφυγής: Οριοθετείται μεταξύ: Δημοτικό Γήπεδο 5Χ5 που βρίσκεται 

παραπλεύρως του αύλειου χώρου και θα γίνουν ασκήσεις εκκένωσης του κτιρίου, οι οποίες 

θα επαναλαμβάνονται τακτικά και κάτω από διαφορετικές κάθε φορά συνθήκες.  

Οι μαθητές θα ενημερωθούν για τις ενέργειες που γίνονται στην περίπτωση σεισμού και 

ανά τμήμα θα γίνουν όλες αυτές οι απαραίτητες ενέργειες από τους εκπαιδευτικούς ώστε, 

όσο μπορούν, να είναι προετοιμασμένοι για κάθε περίπτωση.  

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών θα ενημερωθούν στην αρχή του σχολικού έτους, με 

επιστολή του Διευθυντή του σχολείου (Παράρτημα 1), για τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται σε περίπτωση σεισμού.  

Ορίζονται υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές τους ως εξής: 

 Γενικός υπεύθυνος του σχεδίου, ο οποίος έχει και την ευθύνη για την εκπόνηση του 

σχεδίου έκτακτης ανάγκης καθώς και την οργάνωση, εκπαίδευση και προετοιμασία του 

προσωπικού, είναι ο Διευθύντρια του σχολείου Πλέρου Μαρία με αναπληρώτριά της την κ. 

Παναγιώτου Ανθούσα.  



Υπεύθυνος «Πρώτων Βοηθειών», ο οποίος θα φροντίσει και για την οργάνωση, το 

συστηματικό έλεγχο καθώς και τη μεταφορά του φορητού φαρμακείου στο χώρο 

συγκέντρωσης σε περίπτωση εκκένωσης του κτηρίου, ορίζεται ο εκπαιδευτικός 

Πορτοκαλίδης Κωνσταντίνος με αναπληρώτριές του  τις  εκπαιδευτικούς Παναγιώτου 

Ανθούσα και Τζελά Κωνσταντίνα. Επίσης η εκπαιδευτικός Μουστάκα Μαρία κατά τις ημέρες 

που έχει διδ/κά καθήκοντα στο σχολείο.  

Υπεύθυνοι πυρόσβεσης, οι οποίοι θα φροντίσουν σε περίπτωση εκκένωσης του κτιρίου, 

για τη μεταφορά ενός πυροσβεστήρα από το ισόγειο στο χώρο συγκέντρωσης, ορίζεται ο 

εκπαιδευτικός Σκρέτας Σεραφείμ. με αναπληρωτή του τον εκπαιδευτικό Γεωργίου 

Αλέξανδρο 

Υπεύθυνοι για την καταγραφή των μαθητών στο χώρο συγκέντρωσης ορίζονται οι 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τη στιγμή εκκένωσης του κτιρίου στα αντίστοιχα τμήματα. Τα 

εβδομαδιαία παρουσιολόγια μεταφέρονται στο χώροι συγκέντρωσης των τμημάτων είτε 

από την Διευθύντρια του σχολείου είτε από όποιον εκπαιδευτικό βρίσκεται στο γραφείο την 

ώρα της εκκένωσης του κτιρίου.  

Υπεύθυνη για το κλείσιμο του καλοριφέρ του σχολείου, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, ορίζεται 

η Δ/ντρια Πλέρου Μαρία με αναπληρώτριά της την εκπαιδευτικό Τζελά Κωνσταντίνα.  

Υπεύθυνος για τη γενική διακοπή του ρεύματος & υδροδότησης του σχολείου, στην 

περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο, ορίζεται ο εκπαιδευτικός Γεωργίου Αλέξανδρος, με 

αναπληρώτρια την εκπαιδευτικό Τεφτίκη Ευδοξία.  

Υπεύθυνοι για την καταγραφή των μαθητών που παραλαμβάνονται από συγγενικά τους 

πρόσωπα ορίζονται οι εκπαιδευτικοί Τεφτίκη Ευδοξία,  Κακόγιαννη Βασιλική και Κατσούλη 

Μαρία, κατά τις ημέρες που έχει διδ/κά καθήκοντα στο σχολείο.  

Με ευθύνη της Διευθύντριας του σχολείου ενημερώνονται για το Σχέδιο όλοι οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου. Το παρόν σχέδιο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του 

σχολείου  

Την ώρα του σεισμού  

Σε περίπτωση σεισμού, οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας δίνουν το 

παράγγελμα «Παιδιά καλυφθείτε-Σεισμός». Οι μαθητές, για να προστατευθούν, θα πρέπει 

να μπουν κάτω από τα θρανία τους και ο εκπαιδευτικός κάτω από την έδρα ή στο κέντρο 



της αίθουσας. Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα 

του σεισμού, σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στον χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, 

Καλύπτομαι, Κρατιέμαι». Εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας την ώρα της 

δόνησης, πιο συγκεκριμένα εάν δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να 

καλυφθούν στο χώρο που βρίσκονται, γονατίζουν όσο το δυνατόν μακριά από 

επικινδυνότητες και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους (εμβρυακή 

στάση). Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός. 

 Με το παράγγελμα «Τέλος Σεισμού», που δίνεται όταν σταματήσουν οι δονήσεις και 

ηρεμήσουν τα πράγματα, αρχίζει η εφαρμογή του προγράμματος εκκένωσης των 

αιθουσών, ως εξής:  

 Η Α΄ τάξη το Τμήμα Ένταξης, το Ολοήμερο τμήμα και μαθητές που βρίσκονται στο 

Γυμναστήριο, επειδή βρίσκονται στο Ισόγειο του κτιρίου, θα βγουν απευθείας στον 

αύλειο χώρο 

 Η Β΄ και η Γ΄ τάξη, που βρίσκονται στον 1ο Όροφο του κτιρίου, θα κατέβουν από τη 

σκάλα Β.  

 Η Δ΄ και η Ε΄ τάξη που βρίσκονται στον 1ο Όροφο του κτιρίου, θα κατέβουν από τη 

σκάλα Γ. 

 Η ΣΤ΄ τάξη που βρίσκεται στον 1ο Όροφο του κτιρίου, θα κατέβει από τη σκάλα Δ. 

 Η Αίθουσα των Υπολογιστών, που βρίσκεται στον 1ο Όροφο του κτιρίου, θα κατέβει 

από τη σκάλα Α.  

 Το Ολοήμερο Τμήμα εάν βρίσκεται στην διαδικασία του φαγητού καθώς και η 

Αίθουσα των Εκδηλώσεων, που βρίσκονται στον 1ο Όροφο του κτιρίου, θα κατέβει 

από τις σκάλες Δ & Ε.  

 Ο πρώτος χώρος καταφυγής των μαθητών μετά τον σεισμό είναι το προαύλιο, όπου 

θα γίνει και καταμέτρησή τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προαύλιο δεν 

είναι ασφαλές, οι μαθητές μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθούν στο δεύτερο χώρο 

καταφυγής που είναι το: Δημοτικό Γήπεδο 5Χ5 που βρίσκεται παραπλεύρως του 

αύλειου χώρου.  

  Οι μαθητές που κατά την εκδήλωση του σεισμού βρίσκονται μόνοι τους σε 

διαδρόμους ή στις τουαλέτες θα πρέπει να προστατευτούν την ώρα της δόνησης στο 

χώρο που βρίσκονται σε εμβρυακή στάση στο κέντρο του χώρου / αίθουσας, όχι 

κάτω από τις δοκούς και μετά το πέρας του σεισμού θα πρέπει να κατευθυνθούν 

προς τον χώρο συγκέντρωσης.  



Το σχέδιο εκκένωσης φαίνεται και στο Παράρτημα 2 του σχεδίου.  

Οι εκπαιδευτικοί αποχωρούν τελευταίοι αφού έχουν ελέγξει πως δεν υπάρχει μαθητής στην 

αίθουσά τους και αφού πάρουν μαζί τους την κατάσταση παρουσιών, αν αυτή βρίσκεται 

στην αίθουσα. Εξαίρεση ως προς το χρόνο αποχώρησης των εκπαιδευτικών αποτελούν οι 

εκπαιδευτικοί των Α, & Β, οι οποίοι προηγούνται των μαθητών για να μπορέσουν να τους 

κατευθύνουν στο χώρο συγκέντρωσης. Τις αίθουσες των συγκεκριμένων τμημάτων 

ελέγχουν κατά την κάθοδό τους, για πιθανούς απομείναντες μαθητές οι εκπαιδευτικοί της  

Ε΄και ΣΤ΄.  

Σε περίπτωση που ο σεισμός γίνει κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όσοι μαθητές 

βρίσκονται έξω από το κτίριο, παραμένουν στον αύλειο χώρο, μακριά από τις όψεις του 

κτιρίου, κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης. Πηγαίνουν στο χώρο συγκέντρωσης της 

τάξης τους.  

Όσοι μαθητές βρίσκονται μέσα στο κτίριο θα παραμείνουν μέσα, ως το τέλος του σεισμού 

στο κέντρο των χώρων όπου βρίσκονται και μειώνοντας το ύψος του σώματός τους 

(εμβρυακή στάση). Η έξοδος των μαθητών αυτών γίνεται μετά το πέρας του σεισμού, με 

τάξη με κύρια ευθύνη των εφημερευόντων αλλά και με τη συμβολή όλων των υπολοίπων 

εκπαιδευτικών.  

Στην περίπτωση που ο σεισμός γίνει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Ολοήμερου 

σχολείου, εφαρμόζεται το ίδιο σχέδιο αποχώρησης, με ευθύνη του υπεύθυνου του 

ολοήμερου, εκπαιδευτικού. 

 Σε κάθε περίπτωση η Διευθύντρια του σχολείου εξερχόμενη του κτιρίου παίρνει μαζί της το 

ασύρματο τηλέφωνο, το φορητό ραδιόφωνο και τις ημερήσιες καταστάσεις απουσιών. Σε 

περίπτωση απουσίας του τη μεταφορά των παραπάνω φροντίζουν οι εκπαιδευτικοί που 

βρίσκονται στο γραφείο την ώρα του σεισμού ή ο Αναπληρωτής Διευθυντής, Οι 

εκπαιδευτικοί που βρίσκονται εκτός αιθουσών διδασκαλίας (γραφεία κ.λπ.) συνεπικουρούν 

το έργο εκκένωσης του κτιρίου.  

Μετά το σεισμό. 

 Μετά το τέλος του σεισμού και αφού έχουν εφαρμοστεί όσα αναφέρονται παραπάνω: Κάθε 

εκπαιδευτικός ελέγχει, με βάση τους καταλόγους – παρουσιολόγια που θα πάρει από τη 

Διευθύντρια του σχολείου ή θα έχει στα χέρια του, αν όλοι οι μαθητές βρίσκονται στον 

προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης και αναφέρει σχετικά στη Διευθύντρια του σχολείου. 



Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, φροντίζει για την αναζήτησή του, αφού πρώτα 

ενημερώσει τη Διευθύντρια και εξασφαλίσει την ασφάλεια των υπολοίπων μαθητών. 

 Σε καμία περίπτωση δε στέλνει προς αναζήτηση άλλον μαθητή.  

Οι υπεύθυνοι για τις πρώτες βοήθειες εκπαιδευτικοί φροντίζουν τους πιθανούς τραυματίες 

και αναφέρουν σχετικά στη Διευθύντρια του σχολείου.  

Οι υπεύθυνοι πυρασφάλειας εκπαιδευτικοί φροντίζουν για το σβήσιμο μικροεστιών φωτιάς, 

αν υπάρχουν και αναφέρουν σχετικά στη Διευθύντρια του σχολείου.  

Σε καμία περίπτωση μαθητές και μαθήτριες δεν αποχωρούν μόνοι τους από το σχολείο. Σε 

περίπτωση παραλαβής μαθητών από γονέα ή κηδεμόνα υπεύθυνος είναι ο εκπαιδευτικός 

που δίδασκε στο τμήμα την ώρα του σεισμού, ο οποίος και ενημερώνει σχετικά τους 

υπεύθυνους για την καταγραφή εκπαιδευτικούς.  

Η Διευθύντρια του σχολείου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του: Ειδοποιεί την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία και το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας αν υπάρχει ανάγκη. 

 Ελέγχει αν προκλήθηκαν εμφανείς ζημιές στο κτίριο και ειδοποιεί τις τεχνικές υπηρεσίες της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά.  

Ενημερώνει τις προϊστάμενες αρχές για το όποιο πρόβλημα.  

Αποφασίζει μαζί με τους εκπαιδευτικούς και μετά από σχετική επαφή με τις αρμόδιες αρχές, 

για την επιστροφή ή μη των μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας.  

Σε κάθε περίπτωση αναφέρει σχετικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.  

Σε περίπτωση οριστικής διακοπής των μαθημάτων φροντίζει για την ενημέρωση των 

γονέων των μαθητών (αν αυτό είναι εφικτό). Σε καμιά περίπτωση δεν εγκαταλείπει το κτίριο 

ή τον περιβάλλοντα χώρο, αν σε αυτό υπάρχουν μαθητές ή προσωπικό του σχολείου.  

Πριν την οριστική εκκένωση του κτιρίου ελέγχει πιθανές εστίες φωτιάς και διαρροής νερού.  

Λίμνη Σεπτέμβριος 2022  

Η Διευθύντρια του σχολείου 

Παράρτημα 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


