
Ενέργειες μαθητών κατά τη διάρκεια του σεισμού 

 Καλύπτονται αμέσως κάτω από τα θρανία τους κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του θρανίου, εάν την 

ώρα του σεισμού βρίσκονται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. 

 Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισμού (π.χ. διάδρομο, 

τουαλέτα), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», 

εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας. Εάν στο χώρο που βρίσκονται δεν υπάρχει γερό, ξύλινο 

τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν, γονατίζουν στο μέσο του χώρου όσο το δυνατόν μακριά από 

επικινδυνότητες και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους. 

 Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.  

 Παραμένουν στον αύλειο χώρο, μακριά από τις όψεις του κτιρίου, εάν βρίσκονται στο προαύλιο κατά τη 

διάρκεια της σεισμικής δόνησης.  

 Ενέργειες μαθητών μετά το τέλος του σεισμού 

 Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης, βγαίνουν από τα θρανία κάτω από τα οποία είχαν προφυλαχθεί, 

και προετοιμάζονται για την εκκένωση της αίθουσας σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού τους.  

 Εκκενώνουν το σχολικό κτίριο, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου, χωρίς να 

τρέχουν, γρήγορα και με τάξη.  

 Δεν πλησιάζουν κοντά σε παράθυρα ή τζαμαρίες  

 Δεν προσπαθούν να διαφύγουν από τα παράθυρα  

 Δεν χρησιμοποιούν ανελκυστήρα  

 Δεν μπαίνουν στο κτίριο όσοι βρίσκονται στο προαύλιο, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνονται από τους 

εξωτερικούς τοίχους του σχολείου  

 Συγκεντρώνονται ανά τμήμα στον χώρο καταφυγής και βοηθούν τον εκπαιδευτικό τους να ολοκληρώσει 

την καταμέτρησή τους.   

 Δεν εγκαταλείπουν τον χώρο του σχολείου και παραμένουν στο χώρο καταφυγής έως ότου παραληφθούν 

από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους, σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της 

λειτουργίας του Σχολείου.  

 Δεν μπαίνουν πάλι στο κτίριο  

 Αποφεύγουν οποιαδήποτε επαφή με πεσμένα ηλεκτροφόρα καλώδια και μεταλλικά κάγκελα 

 Εάν βρεθούν μόνοι τους εντός του σχολικού κτιρίου π.χ. διάδρομο, τουαλέτα (εκτός αίθουσας 

διδασκαλίας) την ώρα του σεισμού, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω προφυλάσσονται κατάλληλα 

ανάλογα με το χώρο που βρίσκονται την 

ώρα του σεισμού και μετά το πέρας της 

σεισμικής δόνησης, κατευθύνονται στο 

προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης 

του προαύλιου του σχολείου όπου 

συναντούν το τμήμα τους. 

 Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του 

κτιρίου εκδηλωθεί νέα σεισμική δόνηση 

σταματά αμέσως η διαδικασία 

εκκένωσης, οι μαθητές προφυλάσσονται 

κατάλληλα στη θέση που βρίσκονται, 

σύμφωνα πάντοτε με την οδηγία: «Μένω 

στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, 

Καλύπτομαι, Κρατιέμαι». Μετά το πέρας 

και του σεισμού αυτού συνεχίζουν 

κανονικά την εκκένωση του σχολικού 

κτιρίου από το σημείο που βρίσκονται. 

  



Διαδικασία Εκκένωσης της Σχολικής Μονάδας 
 

Η εκκένωση του ισογείου και του 1
ου

 ορόφου ξεκινά ταυτόχρονα. Όταν βρεθούν ταυτόχρονα στην έξοδο 

τμήματα του ισογείου και τμήματα του 1
ου

 ορόφου, σχηματίζονται δύο ουρές, μία στο δεξιό μέρος της 

εξόδου για τα τμήματα του ισογείου και μία στο αριστερό μέρος της εξόδου για τα τμήματα του 1
ου

 ορόφου. 

Ισόγειο: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: 

Βιβλιοθήκη    

Αίθουσα 3             ΔΥΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ   Γ 

Αίθουσα 2  

Αίθουσα 1    
 

Αίθουσα Η/Υ  

Αίθουσα εκδηλώσεων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ    Α 

Βοηθ. αίθουσα 
 

Αίθουσα 4   

Αίθουσα εκδηλώσεων (προς αιθ.4) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ   Β 

Εργαστήριο Πληρ/Τεχ       
 

1ος Όροφος: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: 

Αίθουσα 6     

Αίθουσα 7      

Αίθουσα 8             ΔΥΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ   Γ 

Αίθουσα 5    
 

Αίθουσα Φυσικής-Χημείας 

Αίθουσα 11    

Αίθουσα 10                      ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ    Α     

Αίθουσα 9     

  Αίθουσα Ξ. Γλ./Τεχνολ. 
 

Αίθουσα 12        ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ   Β 

Ιατρείο 
 

Ανεξάρτητα με το κεντρικό κτίριο εκκενώνονται οι αίθουσες βαρέως τύπου στην αυλή: 

Εξωτ. Αίθουσα 1  

Εξωτ. Αίθουσα 2  

Εξωτ. Αίθουσα 3  

Εξωτ. Αίθουσα 4  

Χώροι καταφυγής 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ: 

4, ΕΞΩΤ. ΑΙΘ. 1, ΕΞΩΤ. ΑΙΘ. 2 

Γήπεδο βόλεϊ  

(σε απόσταση από το κτίριο) 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ: 

6, 7, 8, 9, 10, 11,12 

Χώρος συγκέντρωσης πρωινής συγκέντρωσης  

(σε απόσταση από το κτίριο) 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ: 

1, 2, 3, 5, ΕΞΩΤ. ΑΙΘ. 3, ΕΞΩΤ. ΑΙΘ. 4 

Γήπεδο μπάσκετ (στο κάτω μέρος της αυλής). 

2
ος

 χώρος καταφυγής: Όλα τα τμήματα θα συγκεντρωθούν στο γήπεδο μπάσκετ (στο κάτω μέρος της αυλής). 

 



 
 

 



 

 
 


