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Καλαµάτα, Σεπτέµβριος 2021
1. Εισαγωγή
Η Καλαµάτα, η πόλη µας, είναι σεισµογενής περιοχή, έχει πληγεί στο πρόσφατο παρελθόν από τον
εγκέλαδο και εποµένως είναι απαραίτητο να λάβουµε µέτρα αντισεισµικής προστασίας πριν, κατά
τη διάρκεια και µετά από έναν σεισµό. Σε ότι αφορά στη σχολική µας κοινότητα, καθοριστικής
σηµασίας είναι η ανάπτυξη αντισεισµικής συνείδησης και συµπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και
στους µαθητές µε τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση και εκπαίδευσή τους.
Στην κατεύθυνση της εκπόνησης του Αντισεισµικού Σχεδιασµού της σχολικής µας µονάδας για το
παρόν σχολικό έτος θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:
➢ σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου
➢ διοργάνωση ασκήσεων ετοιµότητας για σεισµό
➢ ενηµέρωση των εκπαιδευτικών, των µαθητών, των γονέων και κηδεµόνων
2. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισµό
Το Πρότυπο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Πειραµατικού - 10ου Δηµοτικού Σχολείου Καλαµάτας,
το οποίο στεγάζεται στην Οδό Κρήτης 46 σε κτίριο 2 ορόφων, συντάχθηκε το Σεπτέµβριο του
2016, µε ευθύνη του Διευθυντή Γιάννη Χριστόπουλου και επικαιροποιείται µε την έναρξη κάθε
σχολικής χρονιάς σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. και του Υπουργείου
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Το Σχέδιο αυτό, το οποίο περιγράφει τις ενέργειες διαχείρισης του σεισµικού κινδύνου της
σχολικής µας µονάδας (πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από σεισµό).
2.1.1. Γενικά Στοιχεία Σχολικής Μονάδας
Διευθυντής:
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ

Υποδιευθύντρια Α:
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Υποδιευθύντρια Β:
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εκπαιδευτικοί:
Α1: Μπεσή Ευαγγελία Α2:Τσαντίλη Γεωργία

2721090680 / 6977191331

Β1:Βίγκου Κατερίνα

Β2:Τσακελίδου Ελένη

Γ1:Μαλλιακούδη Λαµπρινή Γ2: Θεοχάρη Αθανασία
Δ1:Ντόγκα Φίλη

Δ2: ΣωτηράκουΙφινόη

Ε1:Ζαρκάδα Αλίκη – Μαρία Ε2: Γιαννικόπουλος Ιωάννης
ΣΤ1:Μαλιχούδη Αφροδίτη

ΣΤ2:Κοντολέων Παναγιώτα

ΣΤ3:Ξουλεή Ασηµίνα
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ολοήµερου: Κετσέα Θεοδώρα
Ώρες διδασκαλίας σε τµήµατα: Παπανικολάου Παναγιώτα
Ώρες διδασκαλίας σε τµήµατα: Παντελούκα Ηρώ – Μαρία
ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ:
ΓΑΛΑΝΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΞΟΥΛΕΗ

Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων:
Φυσικής Αγωγής :Λαµπρίδη Δωροθέα ( Γ2-Δ2-Ε-ΣΤ τάξεις)
Γαλάνης Παναγιώτης ( Α-Β-Γ1- Δ 1τάξεις)
Αγγλικής γλώσσας: Γιαννακάκη Κανέλλα (Α1-Δ-ΣΤ τάξεις)
Σακαρέλη Ελπινίκη: ( Α2-Β-Γ-Ε τάξεις)
Μουσικής: Εικοσιπένταρχου Μαρία
Πληροφορικής: Γκιουλέκας Γεώργιος
Γαλλικής γλώσσας(Ε & ΣΤ ): Κοΐδου Αναστασία
Σωτηράκη Νικολέτα
Γερµανικής γλώσσας (Ε & ΣΤ ): Βασιλείου Αλεξάνδρα
Εικαστικών: Δηµητρούλη Σοφία
Θεατρικής Αγωγής: Βλάµη Χριστίνα

ΜΠΕΣΗ

Τµήµα Ένταξης: Μάλαµα Βασιλική
Παράλληλη Στήριξη: Νανοπούλου Μαρία
Κ.Ε.Σ.Υ.
Ψυχολόγος: Κάτσικα Μαρία
Κοινωνική Λειτουργός: Πασχαλίδου Στυλιανή
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Καθαρίστριες:
ΖΕΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

6979343113

Κυλικείο:
ΛΕΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ

2721093151 / 6980610993

Μαθητικό Δυναµικό: 281 µαθητές
Θέση: Το Πειραµατικό - 10ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας βρίσκεται στην παραλία της πόλης,,
στην οδό Κρήτης 46. Στεγάζεται σε 2όροφο νεόδµητο κτίριο που παραδόθηκε σε λειτουργία το
σχολικό έτος 2014-15.
Οικοδοµική Σύσταση: Οικοδοµική Άδεια

αριθµός 172/08 Αναθεώρηση αρθ. Πρωτ.

2727/28-4-2010 και αριθ. Πρωτ. 9129/2011
Το ισόγειο έχει

αίθουσες, [Α1-Α2] τάξεις, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εστιατόριο,

κυλικείο,W.C. και στεγασµένο χώρο διαλλείµατος
Με σκάλες, ανατολικά και δυτικά, οδηγούµαστε στον 1ο όροφο του κτιρίου όπου ανατολικά
βρίσκονται τα γραφεία εκπαιδευτικών, του διευθυντή, του υποδιευθυντή, ο χώρος παροχής πρώτων
βοηθειών. Βόρεια οι αίθουσες [Β1-Β2-Δ2] Νότια οι αίθουσες [Γ1-Γ2-Δ1} και δυτικά η αίθουσα
Η/Υ.
Με σκάλες, ανατολικά και δυτικά, οδηγούµαστε στον 2ο όροφο του κτιρίου όπου ανατολικά
βρίσκεται η Βιβλιοθήκη και W.C.. Βόρεια

οι αίθουσες [E1-E2], οι 2 αίθουσες των τµηµάτων

Ένταξης. Νότια οι αίθουσες [ΣΤ1-ΣΤ2-ΣΤ3] και δυτικά οι αίθουσες Καλλιτεχνικών (Εικαστικών,
Μουσικής) - Εποπτικού Υλικού και Φυσικής.
Σκοπός: Το κτίριο στεγάζει το Πειραµατικό - 10ο Ολοήµερο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας. Το
Σχολείο λειτουργεί καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 7:00 έως τις 16:15
Απογευµατινές ώρες λειτουργούν τµήµατα Οµίλων

Φωτισµός – Ύδρευση- Αποχέτευση: Το Σχολείο χρησιµοποιεί

ηλεκτρικό ρεύµα

από

τη

Δ.Ε.Η. , υδροδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και έχει συνδεθεί µε το δίκτυο Αποχέτευσης.
Λειτουργεί σύστηµα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας καθώς και σύστηµα συναγερµού.
Την ευθύνη εκπόνησης πρότασης Σχολικού Αντισεισµικού Σχεδιασµού έχει ο Διευθυντής του
Σχολείου.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων εγκρίνει µετά από πρόταση του Διευθυντή τη σύνθεση των οµάδων
εργασίας που περιγράφονται στην επόµενη παράγραφο και οι οποίες θα µεριµνήσουν για τις
ενέργειες διαχείρισης του σεισµικού κινδύνου στο Σχολείο µας (Παραρτήµατα Α και Β).
Ο ΣύλλογοςΔιδασκόντων είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και
κυρίως για το µέρος των ενεργειών που του αναλογεί, πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από κάθε
σεισµικό συµβάν ή άσκηση ετοιµότητας για περίπτωση σεισµού.
Ο Σύλλογος Διδασκόντωνσύσσωµα συµµετέχει στις δοκιµαστικές εφαρµογές του Σχεδίου και κάνει
σχετικές προτάσεις για την επικαιροποίηση και τη βελτίωσή του.
2.1.2. Ανάθεση Αρµοδιοτήτων στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Σχολείου
Ο ορισµός αρµοδιοτήτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
❖ προσδιορίζονται τόσο για την προσεισµική, όσο και για την άµεση µετασεισµική περίοδο.
❖ καθορίζονται ανάλογα µε το χώρο που βρίσκεται ο κάθε εκπαιδευτικός την ώρα του
συµβάντος και όχι απαραίτητα να συσχετίζονται µε συγκεκριµένο πρόσωπο.
❖

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδακτικά καθήκοντα την ώρα της έκτακτης ανάγκης έχουν ως
προτεραιότητα την προστασία τη δική τους και των µαθητών τους την ώρα του σεισµικού
συµβάντος και την στη συνέχεια ασφαλή εκκένωση του κτιρίου µετά το τέλος του σεισµού
και τη συγκέντρωση των µαθητών στο χώρο συγκέντρωσης µε τη διαδικασία που ορίζεται
στο Σχέδιο.

Ρόλοι- Αρµοδιότητες
1.Γενικός Υπεύθυνος: Ο διευθυντής Γιάννης Χριστόπουλος
Προσεισµικά:Έχει την ευθύνη
-Κατάρτισης του Αντισεισµικού Σχεδιασµού.
-Ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και προετοιµασίας του προσωπικού και των µαθητών.
-Πραγµατοποίησης των Ασκήσεων Ετοιµότητας.

-Γνωστοποίησης στους γονείς και κηδεµόνες της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση
σεισµού.
-Ενηµέρωσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Εκπαίδευσης για την εκπόνηση του Σχεδίου Απόφασης του
Συλλόγου Διδασκόντων.
-Ενηµέρωσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Εκπαίδευσης για την υλοποίηση ασκήσεων ετοιµότητας.
Μετασεισµικά:Έχει την ευθύνη
-Συντονισµού όλων των σχετικών ενεργειών για τη µετασεισµική εφαρµογή του Σχολικού Σχεδίου
Έκτακτης Ανάγκης.
-Επικοινωνίας µε τη Διεύθυνση Π.Ε. και τους εµπλεκόµενους αρµόδιους φορείς για
αλληλοενηµέρωση.
-Ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για τις ενέργειες διαχείρισης που θα ακολουθηθούν, σύµφωνα µε
τις οδηγίες που έχει λάβει.
- Μέριµνα για υλοποίηση των αποφάσεων των αρµοδίων υπηρεσιών (Διεύθυνση Π.Ε., Δήµου,
Περιφέρειας κ.ά.).
- Συντονισµού της µετακίνησης των µαθητών σε άλλο προεπιλεγµένο χώρο συγκέντρωσης, εάν και
εφόσον το προαύλιο του σχολείου δεν είναι κατάλληλο,

2. Οµάδα Σύνταξης Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης:
1.Χριστόπουλος Γιάννης
2. Παπανικολάου Παναγιώτα
3. Θεοχάρη Αθανασία
Προσεισµικά:Έχει την ευθύνη
-Διενέργειας τακτικού ελέγχου των χώρων και καταγραφή των ελλείψεων σχετικά µε την τήρηση
βασικών προϋποθέσεων όπως:
-Επισήµανσης των οδών διαφυγής και των εξόδων του κτιρίου.
-Εξασφάλισης της πρόσβασης στις οδούς διαφυγής και τις εξόδους.
-Προµήθειας απαραίτητων εφοδίων όπως: βασικά είδη παροχής πρώτων βοηθειών, φορητό
ραδιόφωνο µπαταρίας, τηλεβόας, φακού, σφυρίχτρας κ.λπ.
-Επισήµανσης και άρσης των επικινδυνοτήτων στους χώρους του σχολείου.

- Ανάρτηση του σχεδίου στις αίθουσες.
- Επιλογής του κύριου (ΠΡΟΑΥΛΙΟ –ΚΕΡΚΙΔΕΣ και του δευτερεύοντα χώρου συγκέντρωσης
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ)
-Μέριµνας σε ότι αφορά στην ενηµέρωση για τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό των εκπαιδευτικών,
µαθητών και γονέων, σε συνεργασία µε το Διευθυντή.
-Διοργάνωσης Ασκήσεων Ετοιµότητας για σεισµό, σε συνεργασία µε το Διευθυντή.
- Αποτίµησης Ασκήσεων Ετοιµότητας
Μετασεισµικά:Έχει την ευθύνη
- Αποτίµησης της Διαχείρισης του συµβάντος και υποβολή προτάσεων για Επικαιροποίηση του
Σχεδιασµού.

3.Οµάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών:
1. ΞουλέηΑσηµίνα
2.Λαµπρίδη Δωροθέα
3. Μαλλιακούδη Λαµπρινή
4. Γαλάνης Παναγιώτης
Προσεισµικά:Έχει την ευθύνη
-Ενηµέρωσης των µελών της Οµάδας, κατά προτεραιότητα, για θέµατα παροχής πρώτων βοηθειών.
- Μέριµνας για ενηµέρωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα Πρώτων Βοηθειών .
- Προµήθειας Ειδών Πρώτων Βοηθειών.
- Ενηµέρωσης σχετικά µε το χώρο αποθήκευσης του φαρµακευτικού υλικού της σχολικής µονάδας.
Μετασεισµικά:Έχει την ευθύνη
- Παροχής Πρώτων Βοηθειών σε όσους έχουν υποστεί µικροτραυµατισµούς.

4.Οµάδα Πυρασφάλειας:
1.Μπεσή Ευαγγελία
2. Γκιουλέκας Γεώργιος
3. Γιαννικόπουλος Ιωάννης
Προσεισµικά:Έχει την ευθύνη
-Ενηµέρωσης σχετικά µε τα µέσα πυροπροστασίας και τη χρήση τους.

-Συντήρησης των συστηµάτων πυροπροστασίας (π.χ. αναγόµωση των πυροσβεστήρων. πληρότητα
δεξαµενής νερού κ.λ.π.)
-Μέριµνας για την ενηµέρωση των συναδέλφων τους σε θέµατα πυροπροστασίας και τη χρήση των
πυροσβεστικών µέσων.
Μετασεισµικά:Έχει την ευθύνη
-Κατάσβεσης µικροεστιών πυρκαγιάς και ενηµέρωση του Διευθυντή για να καλέσει την
Πυροσβεστική, έχοντας πάντοτε υπόψη ότι προέχει η ατοµική ασφάλεια.

5.Οµάδα Ελέγχου Δικτύων:
1. Τσαντίλη Γεωργία
2. Τσακελίδου Ελένη
3.Κοντολέων Παναγιώτα
Προσεισµικά:Έχει την ευθύνη
-Γνώσης της θέσης των κεντρικών διακοπτών ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, καθώς και της
διαδικασίας διακοπής της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης.
Μετασεισµικά:Έχει την ευθύνη
-Μέριµνας για διακοπή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης και ενηµέρωση του Διευθυντή
7.Οµάδα Υποστήριξης ΑµεΑ:
1. Μάλαµα Βασιλική
2. Νανοπούλου Μαρία
3. Κάτσικα Μαρία
4. Πασχαλίδου Στυλιανή

8. Οµάδα Γενικής Υποστήριξης (Διάδροµοι –Σκάλες κλπ)_
Όποιοι/ες από τις παρακάτω ειδικότητες δεν έχουν µάθηµα
1. Σακαρέλη Ελπινίκη
2.Γιαννακάκη Κανέλλα
3. Βλάµη Χριστίνα
4. Δηµητρούλη Σοφία

5. Κοΐδου Αναστασία
6. Σωτηράκη Νικολέτα
7. Βασιλείου Αλεξάνδρα
Προσεισµικά:Έχει την ευθύνη
- Ενηµέρωσης όλου του προσωπικού για το ηµερήσιο σχολικό πρόγραµµα και τις ανάγκες του
Ατόµου µε Αναπηρία.
- Συζήτησης µε το Άτοµο για τις ενέργειες προστασίας που πρέπει να κάνει σε περίπτωση
καταστροφικού σεισµικού γεγονότος.
- Σχεδιασµού της διαδικασίας υποστήριξής του κατά τη διάρκεια της εκκένωσης
Όλο το προσωπικό του σχολείου πρέπει να γνωρίζει:
-σε ποια αίθουσα βρίσκεται το Άτοµο µε Αναπηρία,
-τις ανάγκες του Ατόµου µε Αναπηρία
-Υποστήριξη του Ατόµου µε Αναπηρία κατά τη διάρκεια της εκκένωσης. και κατά τη διάρκεια της
παραµονής του στο χώρο καταφυγής.
2.1.3. Συµµετοχή Μαθητών
Οι µαθητές:
-Ενηµερώνονται για το φαινόµενο του σεισµού και τα ενδεδειγµένα µέτρα προστασίας πριν, κατά
τη διάρκεια και µετά από έναν σεισµό.
-Ενηµερώνονται για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του σχολείου.
-Συµµετέχουν µε σοβαρότητα στις ασκήσεις ετοιµότητας και εκπαιδεύονται στην εφαρµογή του
Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για περίπτωση σεισµού.
-Εκπονούν µε τη συνδροµή των εκπαιδευτικών εργασίες και προγράµµατα σε σχετικά θέµατα.
-Συζητούν µε το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους για τις ενέργειες πρόληψης που έµαθαν
στο σχολείο.
Επισήµανση & Άρση Επικινδυνοτήτων
Τα ψηλά ντουλάπια, τα ράφια κ.λπ. να είναι στηριγµένα µε κατάλληλο τρόπο στον τοίχο ή στο
δάπεδο.
Τα συρτάρια ή οι πόρτες των ντουλαπιών να κλείνουν ασφαλώς.
Οι αναρτηµένες τηλεοράσεις, κάµερες, ηχεία να είναι επαρκώς στερεωµένα.
Οι οθόνες, οι κεντρικές µονάδες υπολογιστών και οι εκτυπωτές να είναι κατάλληλα στερεωµένα
πάνω στα γραφεία ώστε να µην ανατραπούν σε περίπτωση σεισµού.

Τα υλικά εργαστηρίων στις αίθουσες Φυσικής – Μουσικής – Εικαστικών- Βιβλιοθήκης να είναι
τοποθετηµένα µε ασφάλεια.
Οι πόρτες εξόδου πρέπει πάντα να είναι πάντα ανοιχτές διάπλατα, για αυτό φροντίζει
καθηµερινά ένας εκ των εφηµερευόντων.
Τα έπιπλα και τα περιεχόµενά τους στις τάξεις

να είναι ικανοποιητικά στερεωµένα ώστε σε

περίπτωση σεισµού να µην κλείσουν τις εξόδους διαφυγής.
Τα σώµατα θέρµανσης και κλιµατισµού να είναι ασφαλώς στηριγµένα.
Οι πυροσβεστήρες να είναι τοποθετηµένοι σε κατάλληλες θέσεις;

2.2.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ
2.2.1. Ενέργειες Εκπαιδευτικών
Ø Διατηρούν την ψυχραιµία τους.
Ø Ζητούν από τους µαθητές τους να καλυφθούν κάτω από τα θρανία τους, κρατώντας µε το χέρι
τους το πόδι του θρανίου, δίνοντας την οδηγία: «Παιδιά καλυφθείτε - Σεισµός». Οι ίδιοι
προφυλάσσονται µε τον ίδιο τρόπο κάτω από την έδρα.
Ø Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα µε τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισµού,
σύµφωνα µε την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκοµαι, Σκύβω, Καλύπτοµαι, Κρατιέµαι», εάν
δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας την ώρα της δόνησης. Πιο συγκεκριµένα εάν δεν υπάρχει
γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν στο χώρο που βρίσκονται, γονατίζουν στο µέσον
του χώρου όσο το δυνατόν µακριά από επικινδυνότητες και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα µε
τα χέρια τους.
Ø Παραµένουν προφυλαγµένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισµός.
2.2.2. Ενέργειες Μαθητών
Ø Καλύπτονται αµέσως κάτω από τα θρανία τους κρατώντας µε το χέρι τους το πόδι του θρανίου,
εάν την ώρα του σεισµού βρίσκονται µέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.
Ø Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα µε τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισµού (π.χ.
διάδροµο, τουαλέτα), σύµφωνα µε την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκοµαι, Σκύβω,
Καλύπτοµαι, Κρατιέµαι», εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας. Εάν στο χώρο που
βρίσκονται δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν, γονατίζουν στο µέσον τ

του χώρου όσο το δυνατόν µακριά από επικινδυνότητες και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα µε
τα χέρια τους.
Ø Παραµένουν προφυλαγµένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισµός.
Ø Παραµένουν στον αύλειο χώρο, µακριά από τις όψεις του κτιρίου, εάν βρίσκονται στο προαύλιο
κατά τη διάρκεια της σεισµικής δόνησης.
2.3.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ
2.3.1. Ενέργειες Διευθυντή -Υποδιευθυντριών
Ø Διατηρούν την ψυχραιµία τους και µεριµνούν για την ανύψωση του ηθικού των µαθητών και του
προσωπικού.
Ø Επιτηρούν την εφαρµογή του προσεισµικού Σχολικού Σχεδιασµού, δηλαδή την ασφαλή
εκκένωση.
Ø Επικοινωνούν µε την Διεύθυνση Π.Ε και άλλους αρµόδιους φορείς (εάν απαιτείται), για να
ενηµερωθούν για τις ενέργειές τους σε ότι αφορά στη διακοπή ή όχι της λειτουργίας του σχολείου ή
για να ενηµερώσουν για τυχόν προβλήµατα που προέκυψαν από τον σεισµό.
Ø Παραµένουν µαζί µε τους συναδέλφους τους και τους µαθητές τους στον χώρο καταφυγής για
όσο χρόνο απαιτηθεί. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί από τον Δήµο, την Περιφέρεια κ.λπ.
απόφαση διακοπής της λειτουργίας των σχολικών µονάδων θα πρέπει να παραµείνουν στο χώρο
καταφυγής έως ότου παραληφθούν όλοι οι µαθητές από τους γονείς ή τους κηδεµόνες τους.
Ø Λαµβάνουν, κατά την κρίση τους, κάθε µέτρο για τη διασφάλιση της ζωής και της ακεραιότητας
διδασκοµένων και διδασκόντων, καθώς και της περιουσίας του Δηµοσίου.
2.3.2. Ενέργειες Εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων και οι εφηµερεύοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να µεριµνούν
καθηµερινά για την υποχρεωτική εκκένωση των αιθουσών, κατά τη διάρκεια του
διαλείµµατος, ώστε να µην υπάρχουν µαθητές στις αίθουσες.
Ενηµερώνουν τον πίνακα ανακοινώσεων ή την οµάδα στήριξης ΑΜΕΑ τυχόν κινητικού
προβλήµατος µαθητή του τµήµατος.
Ø Διατηρούν τη ψυχραιµία τους και µεριµνούν για την ανύψωση του ηθικού των µαθητών τους και
των συναδέλφων τους.
Ø Μετά το τέλος της σεισµικής δόνησης ζητούν από τους µαθητές να προετοιµαστούν για την
εκκένωση της αίθουσά τους.

Ø Ζητούν από τους µαθητές τους να µην τρέχουν, να κινούνται γρήγορα αλλά µε ηρεµία και τάξη
κατά την εκκένωση του κτιρίου.
ØΟι εκπαιδευτικοί των τµηµάτων συντάσσουν

κατάσταση

µε τα στοιχεία επικοινωνίας των

γονέων και κηδεµόνων των µαθητών του τµήµατός τους (επίθετο, διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας
κ.ά.).
ØΟι γονείς και κηδεµόνες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που ανακοινωθεί από τις
Αρχές διακοπή της λειτουργίας των σχολικών µονάδων θα πρέπει να παραλάβουν τα παιδιά τους
από τον προεπιλεγµένο χώρο συγκέντρωσης του σχολείου.
Ø Παίρνουν µαζί τους την κατάσταση µε τα στοιχεία των γονέων και κηδεµόνων των µαθητών.
Ø Βεβαιώνονται ότι δεν έµεινε κανένας µαθητής µέσα στην αίθουσα και φεύγουν τελευταίοι από
την αίθουσα πίσω από τους µαθητές, κατευθυνόµενοι προς τον ασφαλή προκαθορισµένο χώρο
συγκέντρωσης. Προσέχουν τις επικινδυνότητες που βρίσκονται στη διαδροµή τους.
Ø Καταµετρούν τους µαθητές τους όταν συγκεντρωθούν στο προαύλιο. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν
είχαν καθήκοντα διδασκαλίας την ώρα της σεισµικής δόνησης ενεργούν σύµφωνα µε τις
αρµοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.
Ø Παραµένουν µαζί µε τους συναδέλφους τους και µαθητές τους στο χώρο καταφυγής για όσο
χρόνο απαιτηθεί. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί από το Δήµο, την Περιφέρεια κ.λπ. απόφαση
διακοπής της λειτουργίας των σχολικών µονάδων θα πρέπει να παραµείνουν στο χώρο καταφυγής
έως ότου όλοι οι µαθητές τους παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεµόνες τους.
2.3.3. Ενέργειες Μαθητών
Ø Μετά το τέλος της σεισµικής δόνησης, βγαίνουν από τα θρανία κάτω από τα οποία είχαν
προφυλαχθεί, και προετοιµάζονται για την εκκένωση της αίθουσάς τους σύµφωνα µε τις οδηγίες
του εκπαιδευτικού τους.
Ø Εκκενώνουν το σχολικό κτίριο, σύµφωνα µε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου, χωρίς
να τρέχουν, γρήγορα και µε τάξη.
Ø Συγκεντρώνονται ανά τµήµα στον χώρο καταφυγής και βοηθούν τον εκπαιδευτικό τους να
ολοκληρώσει την καταµέτρησή τους.
Ø Ακολουθούν µε σοβαρότητα τις οδηγίες που τους δίνονται από τους εκπαιδευτικούς.
Ø Παραµένουν στο χώρο καταφυγής έως ότου παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεµόνες
τους, σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της λειτουργίας του Σχολείου.

Ø Εάν οι µαθητές βρεθούν µόνοι τους εντός του σχολικού κτιρίου π.χ. διάδροµο, τουαλέτα (εκτός
αίθουσας διδασκαλίας) την ώρα του σεισµού, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω προφυλάσσονται
κατάλληλα ανάλογα µε το χώρο που βρίσκονται την ώρα του σεισµού και εκκενώνουν το σχολικό
κτίριο µετά το πέρας της σεισµικής δόνησης σύµφωνα µε το Σχέδιο του Σχολείου, δηλαδή
κατευθύνονται στο προκαθορισµένο σηµείο συγκέντρωσης του προαύλιου του Σχολείου όπου
συναντούν το τµήµα τους.
Ø Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του κτιρίου εκδηλωθεί νέα σεισµική δόνηση σταµατά
αµέσως η διαδικασία εκκένωσης, οι µαθητές προφυλάσσονται κατάλληλα στη θέση που βρίσκονται
(αίθουσα, κλιµακοστάσιο, διάδροµο κ.α.), σύµφωνα πάντοτε µε την οδηγία: «Μένω στο χώρο που
βρίσκοµαι, Σκύβω, Καλύπτοµαι, Κρατιέµαι». Μετά το πέρας και του σεισµού αυτού συνεχίζουν
κανονικά την εκκένωση του σχολικού κτιρίου από το σηµείο που βρίσκονται.

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ
Σε περίπτωση που φαινόµενο φυσικής καταστροφής εκδηλωθεί την ώρα λειτουργίας της Πρωινής
Ζώνης . Την ευθύνη συντονισµού έχει ο εκπαιδευτικός – υπεύθυνος της Πρωινής Ζώνης

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕIO
Σε περίπτωση που

φαινόµενο φυσικής καταστροφής εκδηλωθεί την ώρα λειτουργίας του

ολοήµερου . Την ευθύνη συντονισµού έχει ο εκπαιδευτικός – υπεύθυνος του Ολοήµερου , που θα
συντονίσει όσους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων βρίσκονται στο σχολείο εκείνη τη στιγµή, ώστε οι
µαθητές µε ασφαλή τρόπο να οδηγηθούν στο προαύλιο και παραδοθούν στους γονείς και
κηδεµόνες.

ΟΜΙΛΟΙ
Σε περίπτωση που φαινόµενο φυσικής καταστροφής εκδηλωθεί την ώρα λειτουργίας οµίλων. Την
ευθύνη συντονισµού

έχει ο εκπαιδευτικός – υπεύθυνος του Οµίλου. Φροντίζει οι µαθητές µε

ασφαλή τρόπο να οδηγηθούν στο προαύλιο και παραδοθούν στους γονείς και κηδεµόνες.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Σε περίπτωση που φαινόµενο φυσικής καταστροφής εκδηλωθεί την ώρα γιορτής ή εκδήλωσης
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ο Διευθυντής ή οι παριστάµενοι Υποδιευθυντές συντονίζουν
την έξοδο µαθητών από τις αναδιπλούµενες πόρτες. Οι µαθητές οδηγούνται από τη νότια κεντρική
είσοδο στις κερκίδες. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν την επιµέλεια της εκδήλωσης φροντίζουν οι
αναδιπλούµενες πόρτες να είναι ξεκλείδωτες.
Το υπόλοιπο προσωπικό (Καθαρίστριες- Υπεύθυνη Κυλικείου – Σχολικοί Τροχονόµοι) ακολουθεί
το γενικό σχεδιασµό του σχολείου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Διαδικασία Εκκένωσης της Σχολικής Μονάδας
Ισόγειο: Εκκενώνεται µε την ακόλουθη σειρά:
• Αίθουσες Α1 και Α2, πόρτα διαφυγής βόρεια και δυτικά (Κρήτης), δίπλα
από Κυλικείο και χώρος συγκέντρωσης το γήπεδο.
• Εστιατόριο και Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, πόρτα διαφυγής βόρεια και
ανατολικά (Κρήτης), δίπλα από W.C. και χώρος συγκέντρωσης το γήπεδο.
1ος Όροφος: Εκκενώνεται µε την ακόλουθη σειρά:
• Αίθουσες B1- Β2–Δ1 κατεβαίνουµε από ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ µε πόρτα
διαφυγής βόρεια (Κρήτης), δίπλα από W.C. και χώρος συγκέντρωσης το
γήπεδο.
• Αίθουσες Η/Υ- Δ2- Γ2- Γ1 κατεβαίνουµε από ΔΥΤΙΚΗ ΣΚΑΛΑ µε πόρτα
διαφυγής νότια , και χώρος συγκέντρωσης το γήπεδο.
2ος Όροφος: Εκκενώνεται µε την ακόλουθη σειρά:
• Α ί θ ο υ σ ε ς Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Σ - Ε 1 - Ε 2 - ΤΑ Ξ Ε Ι Σ

Ε Ν ΤΑ Ξ Η Σ -

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ κατεβαίνουµε από ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ µε πόρτα
διαφυγής βόρεια (Κρήτης), δίπλα από W.C. και χώρος συγκέντρωσης το
γήπεδο.
• Αίθουσες ΦΥΣΙΚΗΣ – ΣΤ 3 –ΣΤ2 – ΣΤ1 κατεβαίνουµε από ΔΥΤΙΚΗ
ΣΚΑΛΑ µε πόρτα διαφυγής νότια , και χώρος συγκέντρωσης το γήπεδο.
Χώρος συγκέντρωσης: ΓΗΠΕΔΟ οριοθετείται από τις κερκίδες έως πλησίον της
πόρτας του προαυλίου του νηπιαγωγείου και µακριά από τα κτίρια του σχολείου
και της πολυκατοικίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Χρήσιµα Τηλέφωνα
Φορέας
Τηλέφωνο
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ευρωπαϊκός Αριθµός Έκτακτης Ανάγκης

112

Ελληνική Αστυνοµία

100

Πυροσβεστική Υπηρεσία

199

Ε.Κ.Α.Β.

166

Διεύθυνση Α/θµιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

27213 61552-61551-6

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

2710 230119

Δήµος Καλαµάτας 27213 60700 Τηλ. Γραµµή Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας

197

Περιφερειακή Εν. Μεσσηνίας Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη27213-61418 Πολιτική
Προστασία

27213-61424 – 6 fax 27210-97433

199

100

