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Διαδικαςία εκκζνωςησ διδακτηρίου 

Άςκηςη ςειςμοφ 

 

Με το χτφπθμα του χειροκίνθτου κουδουνιοφ δίνεται το ςφνκθμα ζναρξθσ και λιξθσ 

του ςειςμοφ. 

Α΄ΦΑΗ: ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΤΜΒΑΝΣΟ 

 Κατά τθ διάρκεια του ςυμβάντοσ ο/θ δάςκαλοσ/α εφαρμόηει τα ανάλογα, 

για μζςα ςτθν τάξθ, μζτρα αςφαλείασ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο 

ΡΑΑΤΗΜΑ Β με κζμα: « Ρίνακασ Μζτρων Αντιςειςμικισ Ρροςταςίασ – 

Ανάρτθςθ ςε αίκουςεσ» και είναι τοιχοκολλθμζνο ςε κάκε αίκουςα. 

 Ρρζπει οι μακθτζσ να ζχουν τθ δυνατότθτα να κινθκοφν ελεφκερα, γριγορα 

και με αςφάλεια μζςα ςτθν τάξθ (οι τςάντεσ να είναι ςτο διπλανό καρεκλάκι, 

ι να κρζμονται από το άγκιςτρο του κρανίου). 

Β΄ΦΑΗ: ΜΕΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΤΜΒΑΝΣΟ  

 Μετά τθ λιξθ του ςυμβάντοσ τίκεται ςε εφαρμογι το ςχζδιο εκκζνωςθσ του 

διδακτθρίου. 

 Ο/Η δάςκαλοσ/α βάηει ςε γραμμι τα παιδιά, ανοίγει τθν πόρτα τθσ 

αίκουςασ και περιμζνει εκεί περιμζνοντασ να ακοφςει το χαρακτθριςτικό 

ιχο παρακολουκϊντασ τθ ροι εκκζνωςθσ. Ραράλλθλα ζχει βλεμματικι 

επαφι και με τουσ υπόλοιπουσ εκπαιδευτικοφσ που με ανοιχτι τθν πόρτα 

τθσ αίκουςάσ τουσ περιμζνουν να δϊςουν το ςφνκθμα για τθν εκκζνωςι τθσ, 

αμζςωσ μετά τθν απομάκρυνςθ του εκπαιδευτικοφ από τθν αίκουςα που 

προθγείται τθσ δικισ τουσ. Ζτςι με τον ιχο τθσ ςφυρίχτρασ δίνεται το 

ςφνκθμα για τθν εκκζνωςθ τθσ πρϊτθσ αίκουςασ ςφμφωνα με το Σχζδιο 

Μνθμονίου Ενεργειϊν για τθ Διαχείριςθ του Σειςμικοφ Κινδφνου ςε ςχολικι  

μονάδα που ζχει ςυνταχκεί για το ςχολείο μασ. Η εκκζνωςθ των αικουςϊν 

ςυνεχίηεται όπωσ περιγράφεται ςτο ςχζδιο με ευκφνθ του εκπαιδευτικοφ 

που βρίςκεται ςτθν κάκε αίκουςα. 

 Είναι απαραίτθτο να υπάρχει όςο το δυνατόν θςυχία, ϊςτε να ακοφγονται οι 

ςυνκθματικοί ιχοι. 

 Πταν ζρκει θ ςειρά του κάκε τμιματοσ οι μακθτζσ παίρνοντασ μόνο το 

κατάλλθλο για τθν εποχι ζνδυμα - εφόςον είναι απαραίτθτο-  και με τα 

χζρια κάτω ελεφκερα, προθγοφνται του εκπαιδευτικοφ που αποχωρεί 

τελευταίοσ από τθν αίκουςα και κατευκφνονται προσ τθν ΕΞΟΔΟ που 
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προβλζπεται ακολουκϊντασ το ςχζδιο εκκζνωςθσ των αικουςϊν του 

κτθρίου με τθ ςειρά που ορίηεται ςτον πίνακα προτεραιότθτασ. 

 Ο εκπαιδευτικόσ επιβλζπει τουσ μακθτζσ ϊςτε να κινοφνται προσ τθν ΕΞΟΔΟ 

με τον τρόπο που ζχουν διδαχκεί, ΓΗΓΟΑ ( ςαν να βιάηονται να 

προλάβουν το λεωφορείο με μζγιςτθ απόςταςθ να πατοφν  τθ ςκιά του 

μπροςτινοφ τουσ) ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΕΧΟΝΤΑΣ. 

 Κατευκφνονται ςτον οριςμζνο υπαίκριο χϊρο Καταφυγισ, ςτζκονται ςτισ 

οριςμζνεσ κζςεισ με πρόςωπο προσ το ςχολείο και ο εκπαιδευτικόσ 

καταμετρά τουσ μακθτζσ του. 

 ΚΑΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΝ ΕΚΚΕΝΩΝΕΤΑΙ ΧΩΙΣ Ο ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΡΟΥ ΕΧΕΙ ΡΟΒΛΕΦΘΕΙ. 

 Τα τμιματα που ιδθ βρίςκονται ςτθν αυλι κατά τθ διάρκεια του 

ςειςμοφ(κάνοντασ γυμναςτικι ι με το δάςκαλό τουσ για ανάγκεσ του 

μακιματοσ) παραμζνουν εκεί. Οι μακθτζσ ςκφβουν και γονατίηουν 

προςτατεφοντασ το κεφάλι και τον αυχζνα με τα χζρια τουσ 

απομακρυνόμενοι από τισ προςόψεισ του κτθρίου. Μετά το τζλοσ του 

ςειςμοφ  κατευκφνονται ςτον οριςμζνο χϊρο καταφυγισ. 

 

ΧΡΗΙΜΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

 Ακόμθ και μετά από ζναν ιςχυρό ςειςμό , υπάρχει επαρκισ χρόνοσ για τθν 

αςφαλι εκκζνωςθ του διδακτθρίου αρκεί να γίνει ςυντονιςμζνα. 

 Για να επιτευχκεί αυτό απαιτοφνται: άριςτθ γνϊςθ του ςχεδίου, πιςτι 

εφαρμογι και αρκετι εξάςκθςθ. 

 Η προςωπικι εκτίμθςθ και αυτενζργεια ζξω από το ςυνολικό ςυντονιςμό κα 

οδθγιςει ςε ςφγχυςθ και ατυχιματα. 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΕΚΚΕΝΩΗ ΑΙΘΟΤΩΝ 

Με το ςφφριγμα τθσ ςφυρίχτρασ: 

Ιςόγειο: Αίκουςα 1 ( ΟΛΟΗΜΕΟΥ) – από τθν κεντρικι ανατολικι πόρτα του 

κτθρίου  και     

από τη νότια πόρτα του κτηρίου 

Αίκουςα 2 (Αϋ ΤΑΞΗ)            και μετά με ςειρά  

Αίκουςα 3 (Δ’ ΤΑΞΗ) – αμζςωσ μετά τθν Αϋ 

και  

από τη βόρεια πόρτα του ςχολείου 

                Αίκουςα 5 (ΣΚΗΝΗ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)           
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               Αίκουςα 4 (ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) 

Οι μακθτζσ τθσ αίκουςασ 5 αποχωροφν και αυτοί ταυτόχρονα με το ςφφριγμα 

βαδίηοντασ και βγαίνοντασ από τθ βόρεια ζξοδο του κτθρίου και αμζςωσ πίςω τουσ 

οι μακθτζσ που βρίςκονται ςτθ Σχολικι Βιβλιοκικθ.               

Οι μακθτζσ ςτθν αίκουςα 3 εκκενϊνουν τθν αίκουςα αμζςωσ μετά από τουσ 

αποχωριςαντεσ μακθτζσ τθσ αίκουςασ 2. 

Οι μακθτζσ τθσ αίκουςασ 4 περιμζνουν τθ ςειρά τουσ ι αν δεν υπάρχουν μακθτζσ 

ςτθν αίκουςα 5 εκκενϊνουν τθν αίκουςά τουσ ταυτόχρονα με τουσ μακθτζσ τθσ 

αίκουςασ 2 ακολουκϊντασ τθν πορεία που οδθγεί ςτθ βόρεια πόρτα εξόδου. 

Τθν ίδια ϊρα με  το ςφφριγμα τθσ ςφυρίχτρασ ςτον όροφο: 

Προφοσ: Αίκουςα 12 (ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ) 

Αίκουςα 6  (Γϋ1 ΤΑΞΗ) 

Αίκουςα 8  (Γϋ2 ΤΑΞΗ)  

Αίκουςα 7 ( ΒϋΤΑΞΗ)   από τη νότια ςκάλα 

Οι αίκουςεσ 12 ι 6  και 7 εκκενϊνονται ταυτόχρονα και βαδίηουν ςε δφο 

παράλλθλεσ ςειρζσ προσ τθν κεντρικι ζξοδο. 

Αίκουςα 11 (Η/Υ) (εφόςον υπάρχουν μακθτζσ) διαφορετικά 

Αίκουςα 9  (ΣΤϋΤΑΞΗ) 

Αίκουςα 10 (Εϋ1 ΤΑΞΗ) 

 Αίκουςα 13 ( ΓΑΦΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ) από τη βόρεια ςκάλα 

Οι μακθτζσ εκκενϊνουν τθν αίκουςά τουσ αφ’ ενόσ ηυγοφ. 

Οι αποχωριςεισ από τισ δφο ςκάλεσ αρχίηουν ταυτόχρονα. 

Ο εκπαιδευτικόσ που αποχωρεί τελευταίοσ από το ιςόγειο παίρνει μαηί του  το ςάκο 

με όλα τα απαραίτθτα που βρίςκεται αριςτερά τθσ κεντρικισ ανατολικισ πόρτασ 

ειςόδου του κτθρίου και κατευκφνεται προσ το χϊρο καταφυγισ. 

Αν οι μακθτζσ τθν ϊρα του ςειςμοφ ι τθσ άςκθςθσ ςειςμοφ είναι ςε διάλειμμα, με 

τισ οδθγίεσ των εφθμερευόντων και των άλλων εκπαιδευτικϊν που τυχαίνει να 

βρίςκονται ςτο προαφλιο ςκφβουν και γονατίηουν προςτατεφοντασ το κεφάλι και 

τον αυχζνα με τα χζρια τουσ απομακρυνόμενοι από τισ προςόψεισ του κτθρίου – αν 

βρίςκονται κοντά ςε αυτό, διαφορετικά παραμζνοντασ ςτθν ίδια κζςθ. Μετά το 

τζλοσ του ςειςμοφ/ με το ςφφριγμα τθσ ςφυρίχτρασ αν πρόκειται για άςκθςθ  
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κατευκφνονται ςτον οριςμζνο χϊρο καταφυγισ όπου προςφεφγει και ο 

εκπαιδευτικόσ που ζχει μάκθμα μαηί τουσ τθν επόμενθ ϊρα. Εννοείται ότι ο 

εκπαιδευτικόσ που είχε μάκθμα τθν προθγοφμενθ ϊρα δεν αποχωρεί αν δεν 

προςζλκει ο εκπαιδευτικόσ που περιμζνουν οι μακθτζσ. 

Αν οι μακθτζσ βρίςκονται ςτην τουαλζτα ι ςε οποιοδιποτε ςθμείο του κτθρίου 

εκτόσ αίκουςασ (διάδρομοσ, ςκάλα) τθν ϊρα του ςειςμοφ/ ι τθσ άςκθςθσ ςειςμοφ 

παραμζνουν ςτο ςθμείο ςκφβοντασ, γονατίηοντασ και καλφπτοντασ τον αυχζνα και 

το κεφάλι τουσ και αμζςωσ μετά τθ λιξθ του ςειςμοφ/ι του ςυνκιματοσ αν 

πρόκειται για άςκθςθ ( ςφφριγμα ) κατευκφνονται ςτο χϊρο καταφυγισ 

ακολουκϊντασ τθν πορεία εξόδου ςτθν οποία βρίςκονται πιο κοντά. 

Οι ςυγκεντρωκζντεσ μακθτζσ παραμζνουν ςτον αςφαλι χϊρο καταφυγισ και 

αναμζνουν τουσ γονείσ τουσ να τουσ παραλάβουν για να τουσ μεταφζρουν ςτισ 

οικείεσ τουσ ι ειςζρχονται για να ςυνεχίςουν τθ ςχολικι τουσ εργαςία εφόςον αυτό 

αποφαςιςτεί. 

Κατά το χρόνο παραμονισ των μακθτϊν ςτο χϊρο καταφυγισ, θ Διευκφντρια και το 

προςωπικό του ςχολείου φροντίηει να ενθμερϊνει τουσ μακθτζσ , να ςυνιςτά 

ψυχραιμία και να τουσ δίνει κάρροσ. 

Μετά τθ ςυγκζντρωςθ των μακθτϊν ςτο χϊρο καταφυγισ, τα μζλθ των ομάδων 

ςφμφωνα με το Μνθμόνιο Ενεργειϊν για τθ Διαχείριςθ Σειςμικοφ Κινδφνου 

αναλαμβάνουν να πράξουν τα δζοντα. 

Ρρϊτεσ Βοικειεσ: Μπινιϊρθσ Αναςτάςιοσ, Κουβάτςου Σταυροφλα, Γεννάτου 

Ευγενία 

Ρυραςφάλεια: Γιολδάςθ Διμθτρα, Λοφρα Ελζνθ , Γκοφγκουλθ Διμθτρα 

Ζλεγχοσ Δικτφων:  Ρανταηι Βαςιλικι, Τριανταφυλλόπουλοσ Νικόλαοσ, Μποφρασ 

Ρζτροσ 

Υποςτιριξθ Ατόμου με αναπθρία ( ι ατόμου που πικανόν αντιμετωπίηει ζςτω 

προςωρινά κινθτικό πρόβλθμα ): Κάκε εκπαιδευτικόσ που ζχει κενό 

Η Διευκφντρια, τζλοσ, φροντίηει να ενθμερϊςει τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου  

Καλαμάτασ , προκειμζνου να επιςκεφτοφν το ςχολείο, να εξετάςουν το διδακτιριο 

και να αποφανκοφν για τθν καταλλθλότθτά του.  

Σε περίπτωςθ πραγματικοφ ςειςμοφ ωσ  εναλλακτικόσ χϊροσ καταφυγισ των 

μακθτϊν κα αποτελζςει το οικόπεδο βόρεια του ςχολείου που λειτουργοφςε θ 

παιδικι χαρά. 

Οι γονείσ - αν χρειαςτεί - παραλαμβάνουν τουσ μακθτζσ από τουσ οριςμζνουσ 

χϊρουσ καταφυγισ. 


