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Διαδικασία εκκένωσης διδακτηρίου 

Άσκηση σεισμού 

 

Με το χτύπημα του χειροκίνητου κουδουνιού δίνεται το σύνθημα έναρξης και λήξης 

του σεισμού. 

Α΄ΦΑΣΗ: ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

• Κατά τη διάρκεια του συμβάντος ο/η δάσκαλος/α εφαρμόζει τα ανάλογα, 

για μέσα στην τάξη, μέτρα ασφαλείας, όπως αυτά περιγράφονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β με θέμα: « Πίνακας Μέτρων Αντισεισμικής Προστασίας – 

Ανάρτηση σε αίθουσες» και είναι τοιχοκολλημένο σε κάθε αίθουσα. 

• Πρέπει οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν ελεύθερα, γρήγορα 

και με ασφάλεια μέσα στην τάξη (οι τσάντες να είναι σε διπλανό καρεκλάκι, 

ή να κρέμονται από το άγκιστρο του θρανίου). 

Β΄ΦΑΣΗ: ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ  

• Μετά τη λήξη του συμβάντος τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο εκκένωσης του 

διδακτηρίου. 

• Ο/Η δάσκαλος/α βάζει σε γραμμή τα παιδιά, ανοίγει την πόρτα της 

αίθουσας και περιμένει εκεί περιμένοντας να ακούσει το χαρακτηριστικό 

ήχο παρακολουθώντας τη ροή εκκένωσης. Παράλληλα έχει βλεμματική 

επαφή και με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που με ανοιχτή την πόρτα 

της αίθουσάς τους περιμένουν να δώσουν το σύνθημα για την εκκένωσή της, 

αμέσως μετά την απομάκρυνση του εκπαιδευτικού από την αίθουσα που 

προηγείται της δικής τους. Έτσι με τον ήχο της σφυρίχτρας δίνεται το 

σύνθημα για την εκκένωση της πρώτης αίθουσας σύμφωνα με το Σχέδιο 

Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε σχολική  

μονάδα που έχει συνταχθεί για το σχολείο μας. Η εκκένωση των αιθουσών 

συνεχίζεται όπως περιγράφεται στο σχέδιο με ευθύνη του εκπαιδευτικού 

που βρίσκεται στην κάθε αίθουσα. 

• Είναι απαραίτητο να υπάρχει όσο το δυνατόν ησυχία, ώστε να ακούγονται οι 

συνθηματικοί ήχοι. 

• Όταν έρθει η σειρά του κάθε τμήματος οι μαθητές παίρνοντας μόνο το 

κατάλληλο για την εποχή ένδυμα - εφόσον είναι απαραίτητο-  και με τα 

χέρια κάτω ελεύθερα, προηγούνται του εκπαιδευτικού που αποχωρεί 

τελευταίος από την αίθουσα και κατευθύνονται προς την ΕΞΟΔΟ που 
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προβλέπεται ακολουθώντας το σχέδιο εκκένωσης των αιθουσών του 

κτηρίου με τη σειρά που ορίζεται στον πίνακα προτεραιότητας. 

• Ο εκπαιδευτικός επιβλέπει τους μαθητές ώστε να κινούνται προς την ΕΞΟΔΟ 

με τον τρόπο που έχουν διδαχθεί, ΓΡΗΓΟΡΑ ( σαν να βιάζονται να 

προλάβουν το λεωφορείο με μέγιστη απόσταση να πατούν  τη σκιά του 

μπροστινού τους) ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ. 

• Κατευθύνονται στον ορισμένο υπαίθριο χώρο Καταφυγής, στέκονται στις 

ορισμένες θέσεις με πρόσωπο προς το σχολείο και ο εκπαιδευτικός 

καταμετρά τους μαθητές του. 

• ΚΑΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΝ ΕΚΚΕΝΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ. 

• Τα τμήματα που ήδη βρίσκονται στην αυλή κατά τη διάρκεια του 

σεισμού(κάνοντας γυμναστική ή με το δάσκαλό τους για ανάγκες του 

μαθήματος) παραμένουν εκεί. Οι μαθητές σκύβουν και γονατίζουν 

προστατεύοντας το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους 

απομακρυνόμενοι από τις προσόψεις του κτηρίου. Μετά το τέλος του 

σεισμού  κατευθύνονται στον ορισμένο χώρο καταφυγής. 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Ακόμη και μετά από έναν ισχυρό σεισμό , υπάρχει επαρκής χρόνος για την 

ασφαλή εκκένωση του διδακτηρίου αρκεί να γίνει συντονισμένα. 

• Για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται: άριστη γνώση του σχεδίου, πιστή 

εφαρμογή και αρκετή εξάσκηση. 

• Η προσωπική εκτίμηση και αυτενέργεια έξω από το συνολικό συντονισμό θα 

οδηγήσει σε σύγχυση και ατυχήματα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

Με το σφύριγμα της σφυρίχτρας: 

Ισόγειο: Αίθουσα 1 ( ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ) – από την κεντρική ανατολική πόρτα του 

κτηρίου , αν δεν υπάρχουν μαθητές εκκενώνεται η αίθουσα 3 (Β΄ τάξη) – αν 

υπάρχουν μαθητές η Β΄ τάξη ακολουθεί μετά από τη συνεννόηση των δύο 

εκπαιδευτικών στις αίθουσες 1 και 3  και   ταυτόχρονα  

από τη νότια πόρτα του κτηρίου 

Αίθουσα 2 (Α΄ ΤΑΞΗ)             

και ταυτόχρονα 

από τη βόρεια πόρτα του σχολείου 

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

Οι μαθητές της αίθουσας 5 αποχωρούν και αυτοί ταυτόχρονα με το σφύριγμα 

βαδίζοντας και βγαίνοντας από τη βόρεια έξοδο του κτηρίου και αμέσως πίσω τους 

οι μαθητές που βρίσκονται στη Σχολική Βιβλιοθήκη.               

Οι μαθητές στην αίθουσα 3 εκκενώνουν την αίθουσα αμέσως μετά από τους 

αποχωρήσαντες μαθητές της αίθουσας 1 ( αν υπάρχουν). 

Οι μαθητές της αίθουσας 4 περιμένουν τη σειρά τους ή αν δεν υπάρχουν μαθητές 

στην αίθουσα 5 εκκενώνουν την αίθουσά τους ταυτόχρονα με τους μαθητές της 

αίθουσας 2 ακολουθώντας την πορεία που οδηγεί στη βόρεια πόρτα εξόδου. 

Την ίδια ώρα με  το σφύριγμα της σφυρίχτρας στον όροφο: 

Όροφος: Αίθουσα 12 (ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ) 

Αίθουσα 6  (ΣΤ΄ ΤΑΞΗ) 

Αίθουσα 8  (Ε΄ ΤΑΞΗ)  

Αίθουσα 7 ( Δ΄2 ΤΑΞΗ)   από τη νότια σκάλα 

Οι αίθουσες 12 ή 6  και 7 εκκενώνονται ταυτόχρονα και βαδίζουν σε δύο 

παράλληλες σειρές προς την κεντρική έξοδο. 

Αίθουσα 11 (Η/Υ) (εφόσον υπάρχουν μαθητές) διαφορετικά 

Αίθουσα 9  (Δ΄1 ΤΑΞΗ) 

Αίθουσα 10 (Γ΄ ΤΑΞΗ) 

 Αίθουσα 13 ( ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ) από τη βόρεια σκάλα 

Οι μαθητές εκκενώνουν την αίθουσά τους αφ’ ενός ζυγού. 

Οι αποχωρήσεις από τις δύο σκάλες αρχίζουν ταυτόχρονα. 

Ο εκπαιδευτικός που αποχωρεί τελευταίος από το ισόγειο (ο εκπαιδευτικός που 

διδάσκει στην αίθουσα 3) παίρνει μαζί του  το σάκο με όλα τα απαραίτητα που 

βρίσκεται αριστερά της κεντρικής ανατολικής πόρτας εισόδου του κτηρίου και 

κατευθύνεται προς το χώρο καταφυγής. 

Αν οι μαθητές την ώρα του σεισμού ή της άσκησης σεισμού είναι σε διάλειμμα, με 

τις οδηγίες των εφημερευόντων και των άλλων εκπαιδευτικών που τυχαίνει να 

βρίσκονται στο προαύλιο σκύβουν και γονατίζουν προστατεύοντας το κεφάλι και 

τον αυχένα με τα χέρια τους απομακρυνόμενοι από τις προσόψεις του κτηρίου – αν 

βρίσκονται κοντά σε αυτό, διαφορετικά παραμένοντας στην ίδια θέση. Μετά το 
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τέλος του σεισμού/ με το σφύριγμα της σφυρίχτρας αν πρόκειται για άσκηση  

κατευθύνονται στον ορισμένο χώρο καταφυγής όπου προσφεύγει και ο 

εκπαιδευτικός που έχει μάθημα μαζί τους την επόμενη ώρα. Εννοείται ότι στην 

σχολική καθημερινότητα ο εκπαιδευτικός που είχε μάθημα την προηγούμενη ώρα 

δεν αποχωρεί αν δεν προσέλθει ο εκπαιδευτικός που περιμένουν οι μαθητές. 

Αν οι μαθητές βρίσκονται στην τουαλέτα ή σε οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου 

εκτός αίθουσας (διάδρομος, σκάλα) την ώρα του σεισμού/ ή της άσκησης σεισμού 

παραμένουν στο σημείο σκύβοντας, γονατίζοντας και καλύπτοντας τον αυχένα και 

το κεφάλι τους και αμέσως μετά τη λήξη του σεισμού/ή του συνθήματος αν 

πρόκειται για άσκηση ( σφύριγμα ) κατευθύνονται στο χώρο καταφυγής 

ακολουθώντας την πορεία εξόδου στην οποία βρίσκονται πιο κοντά. 

Οι συγκεντρωθέντες μαθητές παραμένουν στον ασφαλή χώρο καταφυγής  ( 

ανατολικό μισό γήπεδο μπάσκετ σε σειρές αφ΄ενός ζυγού με την μία τάξη δίπλα 

στην άλλη και πρόσωπο προς το σχολείο) και αναμένουν τους γονείς τους να τους 

παραλάβουν για να τους μεταφέρουν στις οικείες τους ή εισέρχονται για να 

συνεχίσουν τη σχολική τους εργασία εφόσον αυτό αποφασιστεί. 

Κατά το χρόνο παραμονής των μαθητών στο χώρο καταφυγής, η Διευθύντρια και το 

προσωπικό του σχολείου φροντίζει να ενημερώνει τους μαθητές , να συνιστά 

ψυχραιμία και να τους δίνει θάρρος. 

Μετά τη συγκέντρωση των μαθητών στο χώρο καταφυγής, τα μέλη των ομάδων 

σύμφωνα με το Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου 

αναλαμβάνουν να πράξουν τα δέοντα. 

Πρώτες Βοήθειες: Κεής Χρήστος, Καρανικόλας Νικόλαος 

Πυρασφάλεια:  Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος, Πανταζή Βασιλική 

Έλεγχος Δικτύων:  Γιολδάση Δήμητρα, Γκούγκουλη Δήμητρα, Γεννάτου Ευγενία 

Υποστήριξη Ατόμου με αναπηρία ( ή ατόμου που πιθανόν αντιμετωπίζει έστω 

προσωρινά κινητικό πρόβλημα ): Κάθε εκπαιδευτικός που έχει κενό 

Η Διευθύντρια, τέλος, φροντίζει να ενημερώσει τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου  

Καλαμάτας , προκειμένου να επισκεφτούν το σχολείο, να εξετάσουν το διδακτήριο 

και να αποφανθούν για την καταλληλότητά του.  

Σε περίπτωση πραγματικού σεισμού ως  εναλλακτικός χώρος καταφυγής των 

μαθητών θα αποτελέσει το οικόπεδο βόρεια του σχολείου που λειτουργούσε η 

παιδική χαρά. 

Οι γονείς - αν χρειαστεί - παραλαμβάνουν τους μαθητές από τους ορισμένους 

χώρους καταφυγής. 


