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→→  ΚΚααττάά  ττθθ  ΔΔιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ΣΣεειιςςμμοοφφ  --  Ενέργειεσ Μαθητών 

 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. 

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

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

προαφλιο κατά τθ διάρκεια τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ.  

→→  ΜΜεεττάά  ττοο  ΣΣεειιςςμμόό  --  Ενέργειεσ Μαθητών 

 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. 
 Παραμζνουν 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 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: 
«Μένω ςτο χώρο που βρίςκομαι, Σκφβω, Καλφπτομαι, Κρατιέμαι». Μετά το πζρασ και του 
ςειςμοφ αυτοφ ςυνεχίηουν κανονικά τθν εκκζνωςθ του ςχολικοφ κτιρίου. 

Διοργάνωςθ Αςκιςεων Ετοιμότθτασ 
Η ζναρξθ τθσ άςκθςθσ/τθσ προςομοίωςθσ τθσ δόνθςθσ κακϊσ και το τζλοσ τθσ προςομοίωςθσ τθσ 
δόνθςθσ γίνεται με τον ακόλουκο ςυνκθματικό ιχο: 3 (τρία) θχθτικά ςιματα του κουδουνιοφ του 
ςχολείου. Σε περίπτωςθ πραγματικοφ ςειςμοφ  θ ίδια δόνθςθ αποτελεί το ζναυςμα εκκίνθςθσ 
ςχετικϊν ενεργειϊν. 

Άςκθςθ κατά τθ διάρκεια διδαςκαλίασ 
> 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. 
> 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 πλθςιάςουν ςτο 
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δάπεδο όςο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότθτεσ, προςτατεφοντασ το κεφάλι και τον αυχζνα 
τουσ 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. 
> Όταν ζρκει θ ςειρά τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίκουςασ να εκκενϊςει το κτίριο (ςφμφωνα με το 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. Ο εκπαιδευτικόσ εκκενϊνει τθν αίκουςα αφοφ πρϊτα πάρει μαηί του το 
βιβλίο φλθσ, το απουςιολόγιο και τθν κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των γονζων και κθδεμόνων των 
μακθτϊν. 
> Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ εκκζνωςθσ του ςχολικοφ κτιρίου εκδθλωκεί κάποιοσ νζοσ ςειςμόσ, κα 
πρζπει να ακολουκθκεί από όλουσ εκ νζου θ οδθγία αυτοπροςταςίασ: "Μένω ςτο χώρο που 
βρίςκομαι, Σκφβω, Καλφπτομαι και παραμένω ςτη θέςη μου μέχρι να τελειώςει ο ςειςμόσ". Μετά το 
πζρασ του ςειςμοφ κα ςυνεχιςτεί θ διαδικαςία εκκζνωςθσ. 
 
>  Όταν οι μακθτζσ ςυγκεντρωκοφν ςτο προαφλιο, ο εκπαιδευτικόσ τουσ καταμετρά. 
> Εάν το προαφλιο δεν αποτελεί τον κατάλλθλο χϊρο καταφυγισ κα πρζπει να μετακινθκοφν οι 
μακθτζσ ςε άλλο προεπιλεγμζνο χϊρο καταφυγισ, ανά ομάδεσ των 30 ατόμων περίπου με τθ 
ςυνοδεία εκπαιδευτικϊν. 
> Οι Ομάδεσ ενεργοφν ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί ςτο Σχζδιο. 
> Στθν περίπτωςθ που διακοπεί θ λειτουργία των ςχολείων οι μακθτζσ πρζπει να παραλθφκοφν από 
τουσ γονείσ ι τουσ κθδεμόνεσ τουσ από τουσ προκακοριςμζνουσ ςτο ςχολικό Σχζδιο χϊρουσ 
καταφυγισ. 

Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ 
> Οι   μακθτζσ   και   οι   εκπαιδευτικοί   που   βρίςκονται   ςτον   αφλειο   χϊρο παραμζνουν εκεί. Δεν 
πλθςιάηουν 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 του ςειςμοφ, οι εφθμερεφοντεσ 
εκπαιδευτικοί και οι επιμελθτζσ εκκενϊνουν το κτίριο ςφμφωνα με το Σχζδιο του Σχολείου. Οι 
επιμελθτζσ παίρνουν μαηί τουσ το απουςιολόγιο και τθν κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των γονζων και 
κθδεμόνων των μακθτϊν. 
> Προςειςμικά οι εφθμερεφοντεσ εκπαιδευτικοί κα μεριμνοφν κακθμερινά για τθν  υποχρεωτικι  
εκκζνωςθ  των  αικουςϊν,  κατά  τθ  διάρκεια  του διαλείμματοσ, ϊςτε να μθν υπάρχουν μακθτζσ 
ςτισ αίκουςεσ. 

→ Διαδικαςία Εκκζνωςθσ του κτιρίου 
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 εκκζνωςθσ. Μετά 
το πζρασ τθσ ςειςμικισ δόνθςθσ εφαρμόηεται θ διαδικαςία εκκζνωςθσ των αικουςϊν ανά όροφο, 
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. 
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