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κοπόσ: 
 Με τθν κατάρτιςθ του παρόντοσ ςχεδίου επιδιϊκεται θ λιψθ των αναγκαίων 
προλθπτικϊν μζτρων, για τθν αντιμετϊπιςθ κάκε κινδφνου από ατφχθμα που μπορεί να 
προζλκει από ιςχυρό ςειςμό κακϊσ και θ αποτελεςματικι προςταςία των μακθτϊν και 
του διδακτικοφ προςωπικοφ ςτθν περίπτωςθ ςειςμοφ. 

 
Πριν το ςειςμό: 

Το κτιριο του ςχολείου δεν ζχει ταλαιπωρθκεί ιδιαίτερα από ςειςμοφσ. Δεν υ-
πάρχουν εμφανείσ βλάβεσ και επικίνδυνα ςθμεία και δεν υφίςταται λόγοσ περαιτζρω 
εξζταςισ του. 
 Τα βαριά αντικείμενα ζχουν μετακινθκεί ςε χαμθλζσ κζςεισ και οι βιβλιοκικεσ 
ζχουν ςτερεωκεί ςτον τοίχο. 
 Σε καίρια ςθμεία του ςχολείου υπάρχουν πυροςβεςτιρεσ οι οποίοι ζχουν ελεγ-
χκεί και αναγομωκεί. 
 Οι ζξοδοι και οι διαδρομζσ διαφυγισ ανά αίκουςα ζχουν ςθμανκεί με χρϊματα. 
 Ζχει κακοριςκεί χϊροσ ςυγκζντρωςθσ των μακθτϊν ςε περίπτωςθ εκκζνωςθσ του 
κτθρίου (κερκίδεσ προαυλίου) και κα πραγματοποιθκοφν αςκιςεισ εκκζνωςθσ του κτθ-
ρίου, οι οποίεσ κα επαναλαμβάνονται τακτικά και κάτω από διαφορετικζσ κάκε φορά 
ςυνκικεσ. 
 Οι μακθτζσ κα ενθμερωκοφν για τισ ενζργειεσ που γίνονται ςτθν περίπτωςθ ςει-
ςμοφ και ανά τμιμα κα γίνουν όλεσ αυτζσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ από τουσ εκπαιδευ-
τικοφσ ϊςτε, όςο μποροφν, να είναι προετοιμαςμζνοι για κάκε περίπτωςθ. 
 Οι γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν κα ενθμερωκοφν ςτθν αρχι του ςχολικοφ 
ζτουσ, με επιςτολι του Διευκυντι του ςχολείου (Παράρτθμα 1), για τισ διαδικαςίεσ που 
ακολουκοφνται ςε περίπτωςθ ςειςμοφ. 
 Ορίηονται υπεφκυνοι εκπαιδευτικοί και αναπλθρωτζσ τουσ ωσ εξισ: 
 Γενικόσ υπεφκυνοσ του ςχεδίου, ο οποίοσ ζχει και τθν ευκφνθ για τθν εκπόνθςθ 
του ςχεδίου ζκτακτθσ ανάγκθσ κακϊσ και τθν οργάνωςθ, εκπαίδευςθ και προετοιμαςία 
του προςωπικοφ, είναι ο Διευκυντισ του ςχολείου. 
 Τπεφκυνοσ «Πρώτων Βοθκειών», ο οποίοσ κα φροντίςει και για τθν οργάνωςθ, 
το ςυςτθματικό ζλεγχο κακϊσ και τθ μεταφορά του φορθτοφ φαρμακείου ςτο χϊρο ςυ-
γκζντρωςθσ ςε περίπτωςθ εκκζνωςθσ του κτθρίου, ορίηεται θ εκπαιδευτικόσ τθσ Σ τάξθσ 
Χριςτοδουλοποφλου Ιωάννα, με αναπλθρωτι τθσ τον/τθν εκπαιδευτικό του ΣΕ . 
 Τπεφκυνοι πυρόςβεςθσ, οι οποίοι κα φροντίςουν ςε περίπτωςθ εκκζνωςθσ του 
κτθρίου, για τθ μεταφορά ενόσ πυροςβεςτιρα από το ιςόγειο ςτο χϊρο ςυγκζντρωςθσ, 
ορίηεται ο εκπαιδευτικόσ τθσ Α τάξθσ Δθμθτρόπουλοσ Χριςτοσ, με αναπλθρωτι τθν εκ-
παιδευτικό αγγλικισ γλώςςασ Παπαγεωργίου Ευκφμιο. 
 Τπεφκυνοι για τθν καταγραφι των μακθτών ςτο χϊρο ςυγκζντρωςθσ ορίηονται 
οι εκπαιδευτικοί που διδάςκουν τθ ςτιγμι εκκζνωςθσ του κτθρίου ςτα αντίςτοιχα τμι-
ματα. 
Τα εβδομαδιαία παρουςιολόγια μεταφζρονται ςτο χϊροι ςυγκζντρωςθσ των τμθμάτων 
είτε από το Διευκυντι του ςχολείου είτε από όποιον εκπαιδευτικό βρίςκεται ςτο γρα-
φείο τθν ϊρα τθσ εκκζνωςθσ του κτθρίου. 
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 Τπεφκυνοσ για το κλείςιμο του καλοριφζρ του ςχολείου, αν αυτό κρικεί ανα-
γκαίο, ορίηεται  θ εκπαιδευτικόσ τθσ Ε τάξθσ Δθμθτρακοποφλου Αγγελικι, με αναπλθ-
ρωτι τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ ΦΑ. 
 Τπεφκυνοσ για τθ γενικι διακοπι του ρεφματοσ του ςχολείου, ςτθν περίπτωςθ 
που αυτό κρικεί απαραίτθτο, ορίηεται θ εκπαιδευτικόσ τθσ Β τάξθσ Μπαϊλοφ Λουδία, με 
αναπλθρωτι τθν εκπαιδευτικό τθσ Γ τάξθσ Καλλιακμάνθ πυριδοφλα. 
 Τπεφκυνοι για τον ζλεγχο των εξώπορτων του ςχολείου και τθν καταγραφι των 
μακθτών που παραλαμβάνονται από ςυγγενικά τουσ πρόςωπα ορίηονται οι εκπαιδευτι-
κοί των Δ, Γ τάξεων, Σηεκίνο Μαρία και Καλλιακμάνθ πυριδοφλα. 
 Με ευκφνθ του Διευκυντι του ςχολείου ενθμερϊνονται για το Σχζδιο όλοι οι εκ-
παιδευτικοί του ςχολείου. 
 Το παρόν ςχζδιο αναρτάται ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του ςχολείου 
(http://36dim/patras.ach.sch.gr)  
 

Σθν ώρα του ςειςμοφ 
Σε περίπτωςθ ςειςμοφ, οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςε αίκουςα διδαςκαλίασ 

δίνουν το παράγγελμα «Παιδιά Σεισμός». Οι μακθτζσ, για να προςτατευκοφν, κα πρζπει 

να μπουν κάτω από τα κρανία τουσ και ο εκπαιδευτικόσ κάτω από τθν ζδρα ι ςτο κζντρο 
τθσ αίκουςασ. 

Με το παράγγελμα «Τέλος Σεισμού», που δίνεται όταν ςταματιςουν οι δονιςεισ 

και θρεμιςουν τα πράγματα, αρχίηει θ εφαρμογι του προγράμματοσ εκκζνωςθσ των αι-
κουςϊν, ωσ εξισ: 

Οι μακθτζσ που βρίςκονται ςτισ αίκουςεσ Γ (αίκουςα 209) , Σ (αίκουςα 202)  
του 2ου ορόφου και ςτθν αίκουςα Β (αίκουςα 102) του 1ου ορόφου, εξζρχονται με τθ 
ςειρά αφενόσ ηυγοφ και από τθν εςωτερικι πλευρά του ανατολικοφ κλιμακοςταςίου, 
βγαίνοντασ ςτθν αυλι από τθν ανατολικι είςοδο, ακολουκώντασ τθν μπλε ςιμανςθ. 

Οι μακθτζσ που βρίςκονται ςτισ αίκουςεσ Δ (αίκουςα 208), Ε  (αίκουςα 203)  του 
2ου ορόφου και ςτισ αίκουςεσ Α (αίκουςα 103) & Η/Τ (αίκουςα 104) του 1ου ορόφου, 
εξζρχονται με τθ ςειρά αφενόσ ηυγοφ και από τθν εςωτερικι πλευρά του κεντρικοφ κλι-
μακοςταςίου, βγαίνοντασ ςτθν αυλι από τθν κεντρικι είςοδο, ακολουκώντασ τθν πρά-
ςινθ ςιμανςθ. 

Οι μακθτζσ που βρίςκονται ςτισ αίκουςεσ ΟΛΟΗΜΕΡΟΤ (αίκουςα 204) & Σ.Ε. 
(αίκουςα 205) του 2ου ορόφου, εξζρχονται με τθ ςειρά αφενόσ ηυγοφ και από τθν εξωτε-
ρικι πλευρά του κεντρικοφ κλιμακοςταςίου, βγαίνοντασ ςτθν αυλι από τθν κεντρικι 
είςοδο, ακολουκώντασ τθν κόκκινθ ςιμανςθ. 

Αν οι μακθτζσ βρίςκονται ςε άλλουσ χϊρουσ εκτόσ των παραπάνω, για τθν εκκζ-
νωςθ του κτθρίου ακολουκοφν τθ χρωματικι ςιμανςθ που υπάρχει ζξω από κακεμιά 
αίκουςα. 

Το ςχζδιο εκκζνωςθσ φαίνεται και ςτο Παράρτθμα 2 του ςχεδίου. 
Οι εκπαιδευτικοί αποχωροφν τελευταίοι αφοφ ζχουν ελζγξει πωσ δεν υπάρχει 

μακθτισ ςτθν αίκουςά τουσ και αφοφ πάρουν μαηί τουσ τθν κατάςταςθ παρουςιϊν, αν 
αυτι βρίςκεται ςτθν αίκουςα. Εξαίρεςθ ωσ προσ το χρόνο αποχϊρθςθσ των εκπαιδευτι-
κϊν αποτελοφν οι εκπαιδευτικοί των Α, & Β, οι οποίοι προθγοφνται των μακθτϊν για να 
μπορζςουν να τουσ κατευκφνουν ςτο χϊρο ςυγκζντρωςθσ. Τισ αίκουςεσ των ςυγκεκρι-
μζνων τμθμάτων ελζγχουν κατά τθν κάκοδό τουσ, για πικανοφσ απομείναντεσ μακθτζσ οι 
εκπαιδευτικοί των Γ & Σ αντίςτοιχα. 

Στθν περίπτωςθ που υπάρχουν μακθτζσ ςτθν τραπεηαρία (ϊρα γεφματοσ), εφαρ-
μόηεται το ςχζδιο με ευκφνθ των εκπαιδευτικϊν του Ολοιμερου.  Οι μακθτζσ προςτα-
τεφονται κάτω από τα τραπζηια και εξζρχονται από τθ δυτικι είςοδο του κτθρίου.  

http://36dim/patras.ach.sch.gr
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Στθν περίπτωςθ που υπάρχουν μακθτζσ ςτθν αίκουςα πολλαπλών χριςεων, 
εφαρμόηεται το ςχζδιο με ευκφνθ του εκπαιδευτικοφ που βρίςκεται εκεί. Οι μακθτζσ κα-
τά τθ διάρκεια του ςειςμοφ προςτατεφονται ςε εμβρυακι ςτάςθ ςτο κζντρο τθσ αίκου-
ςασ, όχι κάτω από τισ δοκοφσ και μετά το τζλοσ του εξζρχονται από τθν ανατολικι είςοδο 
του κτθρίου. 

Σε περίπτωςθ που ο ςειςμόσ γίνει κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ, όςοι μα-
κθτζσ βρίςκονται ζξω από το κτιριο πθγαίνουν ςτο χϊρο ςυγκζντρωςθσ τθσ τάξθσ τουσ. 
Όςοι μακθτζσ βρίςκονται μζςα ςτο κτιριο κα παραμείνουν μζςα, ωσ το τζλοσ του ςει-
ςμοφ ςτο κζντρο των χϊρων όπου βρίςκονται και μειϊνοντασ το φψοσ του ςϊματόσ 
τουσ. Η ζξοδοσ των μακθτϊν αυτϊν γίνεται μετά το πζρασ του ςειςμοφ, με τάξθ με κφρια 
ευκφνθ των εφθμερευόντων αλλά και με τθ ςυμβολι όλων των υπολοίπων εκπαιδευτι-
κϊν. 

Στθν περίπτωςθ που ο ςειςμόσ γίνει κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του Ολοιμε-
ρου ςχολείου, εφαρμόηεται το ίδιο ςχζδιο αποχϊρθςθσ, με ευκφνθ του υπεφκυνου του 
ολοιμερου, εκπαιδευτικοφ.  

Σε κάκε περίπτωςθ ο Διευκυντισ του ςχολείου εξερχόμενοσ του κτθρίου παίρνει 
μαηί του το αςφρματο τθλζφωνο, το φορθτό ραδιόφωνο και τισ θμεριςιεσ καταςτάςεισ 
απουςιϊν. Σε περίπτωςθ απουςίασ του τθ μεταφορά των παραπάνω φροντίηουν οι εκ-
παιδευτικοί που βρίςκονται ςτο γραφείο τθν ϊρα του ςειςμοφ ι ο Αναπλθρωτισ Διευ-
κυντισ,  

Οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται εκτόσ αικουςϊν διδαςκαλίασ (γραφεία κ.λπ.) 
ςυνεπικουροφν το ζργο εκκζνωςθσ του κτθρίου. 

 

Μετά το ςειςμό. 
Μετά το τζλοσ του ςειςμοφ και αφοφ ζχουν εφαρμοςτεί όςα αναφζρονται παρα-

πάνω: 
Κάκε εκπαιδευτικόσ ελζγχει, με βάςθ τουσ καταλόγουσ – παρουςιολόγια που κα 

πάρει από το Διευκυντι του ςχολείου ι κα ζχει ςτα χζρια του, αν όλοι οι μακθτζσ βρί-
ςκονται ςτον προκακοριςμζνο χϊρο ςυγκζντρωςθσ και αναφζρει ςχετικά ςτο Διευκυντι 
του ςχολείου. Σε περίπτωςθ απουςίασ μακθτι, φροντίηει για τθν αναηιτθςι του, αφοφ 
πρϊτα ενθμερϊςει το Διευκυντι και εξαςφαλίςει τθν αςφάλεια των υπολοίπων μακθ-
τϊν. Σε καμία περίπτωςθ δε ςτζλνει προσ αναηιτθςθ άλλον μακθτι. 

Οι υπεφκυνοι για τισ πρϊτεσ βοικειεσ εκπαιδευτικοί φροντίηουν τουσ πικανοφσ 
τραυματίεσ και αναφζρουν ςχετικά ςτο Διευκυντι του ςχολείου. 

Οι υπεφκυνοι πυραςφάλειασ εκπαιδευτικοί φροντίηουν για το ςβιςιμο μικροε-
ςτιϊν φωτιάσ, αν υπάρχουν και αναφζρουν ςχετικά ςτο Διευκυντι του ςχολείου. 

Σε καμία περίπτωςθ μακθτζσ και μακιτριεσ δεν αποχωροφν μόνοι τουσ από το 
ςχολείο. Σε περίπτωςθ παραλαβισ μακθτϊν από γονζα ι κθδεμόνα υπεφκυνοσ είναι ο 
εκπαιδευτικόσ που δίδαςκε ςτο τμιμα τθν ϊρα του ςειςμοφ, ο οποίοσ και ενθμερϊνει 
ςχετικά τουσ υπεφκυνουσ για τθν καταγραφι εκπαιδευτικοφσ. 

Ο Διευκυντισ του ςχολείου ι ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του: 
Ειδοποιεί τθν Πυροςβεςτικι Υπθρεςία και το Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ αν υπάρ-

χει ανάγκθ. 
Ελζγχει αν προκλικθκαν εμφανείσ ηθμιζσ ςτο κτιριο και ειδοποιεί τισ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ ςχετικά. 
Ενθμερϊνει τισ προϊςτάμενεσ αρχζσ για το όποιο πρόβλθμα. 
Αποφαςίηει μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ και μετά από ςχετικι επαφι με τισ αρ-

μόδιεσ αρχζσ, για τθν επιςτροφι ι μθ των μακθτϊν ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ. Σε κάκε 
περίπτωςθ αναφζρει ςχετικά ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ. Σε περίπτωςθ οριςτικισ δια-
κοπισ των μακθμάτων φροντίηει για τθν ενθμζρωςθ των γονζων των μακθτϊν (αν αυτό 
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είναι εφικτό). Σε καμιά περίπτωςθ δεν εγκαταλείπει το κτιριο ι τον περιβάλλοντα χϊρο, 
αν ςε αυτό υπάρχουν μακθτζσ ι προςωπικό του ςχολείου.  

Πριν τθν οριςτικι εκκζνωςθ του κτθρίου ελζγχει πικανζσ εςτίεσ φωτιάσ και διαρ-
ροισ νεροφ. 

        Πάτρα Σεπτζμβριοσ 2022 
      Ο Διευκυντισ του ςχολείου 
 
         Χαράλαμποσ Κ. Γοφτςοσ 
 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

(Ενθμερωτικό Σθμείωμα προσ τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν) 
(Στζλνεται ςτθν αρχι κάκε ςχολικισ χρονιάσ, ςε όλουσ τουσ γονείσ και κθδε-

μόνεσ των μακθτϊν και μακθτριϊν του ςχολείου) 
 

 

333666οοο    ΔΔΔηηημμμοοοτττιιικκκόόό    χχχοοολλλεεείίίοοο    ΠΠΠααατττρρρώώώννν    

ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΩΩΩΗΗΗ   –––   ΕΕΕΝΝΝΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΩΩΩΗΗΗ    

 Στο ςχολείο μασ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ, κα γίνονται α-

ςκιςεισ ετοιμότθτασ για τθν περίπτωςθ ςειςμοφ ι άλλθσ φυςικισ καταςτροφισ, ςφμφω-

να με το Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Καταςτροφϊν που υπάρχει και επικαιροποιθμζνο αναρ-

τάται ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου. 

 Σασ ενθμερϊνουμε ότι, ςφμφωνα με το ςχζδιο, ςτθν περίπτωςθ ανάγκθσ εκκζνω-

ςθσ του κτθρίου του ςχολείου οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ, εκτόσ των άλλων, βγαίνουν 

ςτθν αυλι του ςχολείου και επιςτρζφουν ςτισ αίκουςεσ μόνον ςτθν περίπτωςθ που δια-

πιςτωκεί πωσ δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα και αφοφ γίνει επικοινωνία με τισ αρμόδιεσ 

αρχζσ. 

 Στθν περίπτωςθ ιςχυροφ ςειςμοφ, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ δεν επιςτρζφουν 

ςτισ αίκουςεσ και παραλαμβάνονται από τθν αυλι του ςχολείου από τουσ γονείσ ι κθ-

δεμόνεσ τουσ. 

 Όπωσ καταλαβαίνετε ςε μια τζτοια περίπτωςθ θ τθλεφωνικι επικοινωνία με τισ 

οικογζνειεσ όλων των μακθτϊν είναι αδφνατθ. 

Σασ παρακαλοφμε λοιπόν μόνο ςτθν περίπτωςθ ιςχυροφ ςειςμοφ, να ζλκετε α-

μζςωσ ςτο ςχολείο (εςείσ ι ενιλικο μζλοσ τθσ οικογζνειάσ ςασ) για να πάρετε τα παιδιά 

ςασ. Οι μακθτζσ δεν πρόκειται να φφγουν μόνοι τουσ ανεξάρτθτα από το τι ςυμβαίνει 

ςυνικωσ. 

      Πάτρα Σεπτζμβριοσ 2022 
                                                                                     Ο Διευκυντισ του Σχολείου 
 
        Χαράλαμποσ Κ. Γοφτςοσ 

 


