
Σεισμός και ενέργειες αντιμετώπισης στο σχολείο 
 
Κατά την διάρκεια της δόνησης: 

 Οι μαθητές μπαίνουν αμέσως κάτω από τα θρανία και ο εκπαιδευτικός κάτω 
από το γραφείο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο σεισμός. Όλοι κρατούν 
σταθερά το ένα πόδι του επίπλου κάτω από το οποίο βρίσκονται. Με τον τρόπο 
αυτό αποφεύγονται τραυματισμοί από την πτώση δομικών υλικών ( π.χ 
σοβάδες) αλλά και άλλα υλικά όπως φωτιστικά , ντουλάπες βιβλία, τζάμια.  

 Περιμένουν ψύχραιμα οδηγίες από τον εκπαιδευτικό 

 Δεν εγκαταλείπουν το κτίριο στη διάρκεια του σεισμού 

 Δεν πλησιάζουν κοντά σε παράθυρα 
 Δεν βγαίνουν σε ταράτσες ή μπαλκόνια 
 Δεν προσπαθούν να διαφύγουν από τα παράθυρα 
 Δεν χρησιμοποιούν ανελκυστήρα αν υπάρχει 
 Και όσοι είναι έξω δεν μπαίνουν μέσα στο κτίριο αλλά απομακρύνονται από 

αυτό. 
 

Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης 

Εκκένωση των αιθουσών 

Ο εκπαιδευτικός φροντίζει για την εκκένωση της αίθουσας του: 
 Ανοίγει την πόρτα της αίθουσας.  
 Ελέγχει την κατάσταση του κτιρίου και επισημαίνει τα επικίνδυνα σημεία στους 

μαθητές όπως ντουλάπες, βιβλιοθήκες κ.α και τους συντονίζει ώστε η 
αποχώρηση να γίνει με ψυχραιμία ,τάξη και προσοχή. 

 Καθοδηγεί τους μαθητές προς την έξοδο και τους επισημαίνει να κρατούν την 
τσάντα πάνω από το κεφάλι τους. 

 Η εκκένωση του κτιρίου γίνεται άμεσα αρχίζοντας από τις τάξεις που βρίσκονται 
πιο κοντά στην έξοδο, ενώ στους άλλους ορόφους ξεκινώντας από τις τάξεις που 
βρίσκονται πιο κοντά στις σκάλες. Ο εκπαιδευτικός ελέγχει την κατάσταση της 
σκάλας και δίνει το σύνθημα εκκένωσης. 

 
Χώρος συγκέντρωσης 

     Ως χώρος συγκέντρωσης ορίζεται το προαύλιο του σχολείου αμέσως μετά την 
εκκένωση των αιθουσών. Τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται και οι 
ενέργειες που γίνονται άμεσα είναι: 

           
 Οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν τους μαθητές και παίρνουν παρουσίες. 
 Αν υπάρχουν απόντες κάποιοι  εκπαιδευτικού μπαίνουν στο κτίριο και τους 

αναζητούν. 
 Αν υπάρχουν μικροπυρκαγιές η ομάδα πυρασφάλειας τις σβήνει. 
 Κανένας μαθητής δεν μπαίνει στο κτίριο γιατί υπάρχει κίνδυνος μετασεισμών.  
 Οι μαθητές μένουν σε απόσταση τουλάχιστον πέντε μέτρων μακριά από το 

κτίριο. 
 Δεν καταναλώνει κανείς νερό της βρύσης γιατί υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του 

εξαιτίας των γεωλογικών αναταράξεων στην περιοχή. 
 Αποφεύγεται από όλους το άγγιγμα τυχόν πεσμένων ή κομμένων καλωδίων. 



 Όλοι παραμένουν στο προαύλιο μέχρι να υπάρξει ενημέρωση για την ασφαλή 
αποχώρησης όλων. 

 Αν υπάρχουν παγιδευμένοι εκπαιδευτικοί οι μαθητές εντός του σχολείου 
ειδοποιούνται η Πυροσβεστική –ΕΜΑΚ και το ΕΚΑΒ. 

 
Σεισμός κατά την διάρκεια του διαλείμματος 
Κατά την διάρκεια της δόνησης. 

 
 Όσοι βρίσκονται μέσα στο σχολείο δεν βγαίνουν έξω αλλά λαμβάνουν τις 

προφυλάξεις που έχουν ήδη μάθει . 
 Όσοι βρίσκονται στο προαύλιο παραμένουν εκεί, δεν κινούνται προς την είσοδο 

του σχολείου αντίθετα απομακρύνονται από αυτό. 
 Με  το τέλος της δόνησης συγκεντρώνονται όλοι στο προαύλιο, μακριά από το 

κτίριο και καταμετρούνται από τους εκπαιδευτικούς. 
 Ακολουθεί έλεγχος των αιθουσών, εκκενώνονται όλοι οι χώροι και παραμένουν 

όλοι στο προαύλιο και ακολουθούν τις οδηγίες της επίσημης πολιτείας και δεν 
βασίζονται σε φήμες. 

 Την ώρα της αποχώρησης η κατάσταση που επικρατεί είναι συνήθως παρόμοια 
με αυτή της άφιξης και της προσευχής και απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα. 

 
 


