
Σχέδιο   ετοιμότητας   αντισεισμικής προστασίας  
                                 1ου Δημ.Σχολείου Ηρακλείου

Κατάρτιση  Σχεδίου  :   Γίνεται  σύσκεψη  όλου  του  προσωπικού,  με 
αντικείμενο  «μέτρα  αντισεισμικής  προστασίας».  Εξετάζονται  οι 
ιδιαιτερότητες  του  κτιρίου  και  του  αύλειου  χώρου,  οι  ευθύνες  που 
επωμίζονται οι εκπαιδευτικοί του  σχολείου και προβαίνουμε στη σύνταξη 
του παρόντος σχεδίου ετοιμότητας για την καλύτερη προστασία και φύλαξη 
σε περίπτωση σεισμού.

Α΄ Ενέργειες πριν από το σεισμό.
1. Λεπτομερειακή  ενημέρωση  του  διδακτικού  προσωπικού  επί  του 

σχεδίου.
2. Ενημέρωση των μαθητών κάθε τάξης από τον υπεύθυνο δάσκαλο για 

τον τρόπο δράσης.
3. Μαθητές και εκπαιδευτικοί έρχονται σε γνωριμία με όλο το σχολικό 

χώρο:  εσωτερική   σκάλα,  είσοδοι,  έξοδοι,  διαδρομές  ταχείας  και 
ασφαλούς  εγκατάλειψης  του  κτιρίου,  αύλειος  χώρος,  χώρος 
συγκέντρωσης.

4. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τη χρήση των διακοπτών ηλεκτρικού και 
νερού καθώς και των πυροσβεστήρων.

5. Ελέγχεται να μην υπάρχουν μεγάλα αντικείμενα σε υψηλά σημεία ή 
να στερεώνονται καλά.

6. Ασφαλίζεται το αρχείο του σχολείου.
7. Συγκεντρώνεται υλικό Α΄ βοηθειών και τοποθετείται σε ένα σταθερό 

μεταλλικό κουτί,  στο  ισόγειο  του κτιρίου,  και  σε  ένα σακίδιο  στο 
χώρο του Γραφείου.

8. Ελέγχεται καθημερινά η ελεύθερη προσπέλαση στην κύρια έξοδο του 
κτιρίου  η  οποία  καθημερινά  είναι  ανοικτή καθ’ όλη  τη  διάρκεια 
λειτουργίας του σχολείου.

9. Ενημέρωση  των  γονέων  για  την  παραλαβή  των  μαθητών  σε 
περίπτωση σεισμού.

10. Ενημερώνοντας  και  ασκώντας  συνεχώς  τους  μαθητές  μας,  με 
ασκήσεις ετοιμότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα, προσπαθούμε να 
αντιμετωπίσουμε  το  φαινόμενο  του  σεισμού  σαν  ένα  φυσικό 
φαινόμενο και να εξοικειωθούμε με τις επιβαλλόμενες ενέργειες προς 
αποφυγή πανικού.
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Β΄ Ενέργειες κατά και μετά το σεισμό.

α. Αν ο σεισμός γίνει την ώρα του διαλείμματος.

1. Κατά την ώρα του διαλείμματος όλοι οι μαθητές βρίσκονται στο 
     προαύλιο του σχολείου. 
2. Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν τους μαθητές στο 

σημείο συγκέντρωσης που είναι  ήδη γνωστό (νότια  πλευρά της 
αυλής  στο γήπεδο του βόλεϋ.

3. Όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στο κτίριο (εκπ/κοί, μαθητές, γονείς) 
καλύπτονται  σε  ασφαλή  σημεία  (κάτω  από  γραφεία,  θρανία, 
πλαίσια  θυρών).  Στη  συνέχεια  κατευθύνονται  στους 
προκαθορισμένους  τόπους  συγκέντρωσης  στο  προαύλιο  του 
σχολείου στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Η Δ/ντρια, αφού ελέγξει 
τους  χώρους  του  ισογείου  και  πρώτου  ορόφου  για  τυχόν 
εγκλωβισμένους,  και  κλείσει  τον  διακόπτη  του  ηλεκτρικού 
ρεύματος κατευθύνεται στο χώρο συγκέντρωσης.

β.  Αν  ο  σεισμός  γίνει  κατά την  ώρα διαλείμματος  βροχερής 
ημέρας κατά την οποία  οι μαθητές παραμένουν στο κτίριο.

1. Οι εφημερεύοντες εκπ/κοί φωνάζουν «σεισμός» και καλούν τους 
μαθητές   να  καλυφθούν  σε  ασφαλή  σημεία  (κάτω  από  θρανία, 
γραφεία ,πλαίσια θυρών) ή να καλύψουν τα κεφάλια τους με τα 
χέρια τους ,για όσο χρόνο διαρκούν οι δονήσεις, και στη συνέχεια 
κατευθύνονται προς την έξοδο του κτηρίου  και με τη βοήθεια και 
των άλλων εκπαιδευτικών του σχολείου, οδηγούν   τους μαθητές 
με  ταχύτητα,  αλλά  χωρίς  πανικό στο προαύλιο  και  στο  γνωστό 
χώρο συγκέντρωσης.

γ. Αν ο σεισμός γίνει την ώρα του μαθήματος.

 1. Ο εκπαιδευτικός κάθε τάξης δίνει το παράγγελμα «σεισμός». 
Μπαίνουν όλοι κάτω από τα θρανία χωρίς πανικό και παραμένουν 
εκεί μέχρι το πέρας των δονήσεων.
2. Η Δ/ντρια κλείνει το γενικό διακόπτη του ηλεκτρικού στο ισόγειο 
και κινείται προς το κλιμακοστάσιο, για να διευκολύνει τη γρήγορη 
και ομαλή έξοδο των μαθητών του α΄ορόφου.
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3. Με το τέλος των σεισμικών δονήσεων δίνεται από τη Δ/ντρια το 
σήμα εκκένωσης  του  κτηρίου  (τρία  παρατεταμένα  σφυρίγματα  και 
αρχίζει η έξοδος των μαθητών από τις τάξεις με την εξής σειρά χωρίς 
πανικό.
Ισόγειο:
Οι μαθητές των  Α΄ , Γ΄ τάξεων βγαίνουν από τις αίθουσές τους και 
κατευθύνονται  στο χώρο συγκέντρωσης (νότια πλευρά της αυλής).
Η  έξοδος  των  μαθητών  του  ισογείου  γίνεται   μετά  το  σύνθημα 
εκκένωσης του κτηρίου και με τη σειρά: Γ΄τάξη , Α΄τάξη.
1ος Όροφος
Κατεβαίνουν  από  τη  σκάλα  με  επιμέλεια,  ασφάλεια  και  ηρεμία 
,οδηγούμενοι από τους δ/λους, οι μαθητές των τμημάτων με την εξής 
σειρά:  
1)μαθητές που βρίσκονται στην αίθουσα 8-Μουσικής, 
2)μαθητές του Τμήματος Ένταξης, αίθουσα 9, 
3)μαθητές  που  τυχόν  υπάρχουν  στην  αίθουσα  11  -Εικαστικών, 
4)μαθητές της Ε τάξης-αίθουσα 12,
5) μαθητές Β΄τάξης αίθουσα 14
6) μαθητές Δ τάξης-αίθουσα 13
Οι  μαθητές  της  ΣΤ΄τάξης   και  όσοι  βρίσκονται  στην  αίθουσα 
βιβλιοθήκης, βγαίνουν από τις τάξεις με τη συνοδεία των δασκάλων 
και κατευθύνονται στο χώρο συγκέντρωσης.
Οι μαθητές  οι οποίοι κατά την ώρα του σεισμού έχουν Γυμναστική 
οδηγούνται μετά το τέλος του σεισμού  στο χώρο συγκέντρωσης.
Με την ολοκλήρωση της εξόδου η Δ/ντρια ελέγχει τους χώρους του 
ισογείου και του πρώτου ορόφου για να βεβαιωθεί ότι όλοι οι μαθητές 
και οι εκπαιδευτικοί έχουν εγκαταλείψει το κτήριο.

4. Γίνεται καταμέτρηση των μαθητών από τους δασκάλους των τάξεων 
στο χώρο συγκέντρωσης και ελέγχεται η σωματική τους κατάσταση, 
για τυχόν μικροτραυματισμούς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται από τους 
εκπαιδευτικούς: Καλλιγιανάκη  Κατερίνα  ,  Μανασσάκη  Χαρούλα, 
οι οποίες είναι και υπεύθυνες για το φαρμακείο. .

5.  Οι Κάνη Άννα και Ζαϊμάκης Δημήτρης είναι υπεύθυνοι για τα δίκτυα 
νερού –ρεύματος και για την πυρόσβεση.. 

6. Η Παπαδάκη Μαρία,  και η Χαλκιαδάκη Αρετή  είναι υπεύθυνες για 
την επικοινωνία και την ενημέρωση των γονέων και για την ασφαλή 
αποχώρηση των μαθητών από το χώρο του σχολείου

7. Σε  περίπτωση σοβαρών τραυματισμών ή  εγκλωβισμού μαθητών – 
εκπαιδευτικών εντός  του  κτηρίου,  η  Δ/ντρια  επικοινωνεί  και  ζητά 
βοήθεια  από  Πυροσβεστική  Υπηρεσία,  Νοσοκομείο,  Αστυνομική 
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Δ/νση,  ενημερώνοντας  ταυτόχρονα  τη  Δ/νση  Πρωτοβάθμιας 
Εκπ/σης.  Γίνεται  προσπάθεια  απεγκλωβισμού  και  ψυχολογικής 
στήριξης  σε  όσους  το  χρειάζονται  από   τους  εκπαιδευτικούς 
Μαρινάκη Μαρία και Κριτσωτάκη Χριστίνα. 

8. Συντονιστής  εφαρμογής  του  σχεδίου  ορίζεται  η  Δ/ντρια,  σε 
περίπτωση  απουσίας  της  η  Παπαδάκη  Μαρία,  η  αρχαιότερη 
υπηρεσιακά εκπαιδευτικός

9. Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά στο χώρο του σχολείου 
μέχρι  να  αποχωρήσει  με  ασφάλεια  και  ο  τελευταίος  μαθητής  και 
ενημερωθούν  από  τη  Δ/ντρια  του  Σχολείου  ότι  η  κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης έχει λήξει.

10. Αν συνθήκες παραμονής στο σχολείο είναι δύσκολες και μπορούν τα 
παιδιά  να  μεταφερθούν  στο  στάδιο  στη  Χανιώπορτα,  τότε 
μεταφέρονται  στον  συγκεκριμένο  χώρο  με  τη  συνοδεία  των 
δασκάλων τους και οι γονείς τα παραλαμβάνουν από εκεί.

δ.  Αν  ο  σεισμός  γίνει  την  ώρα  λειτουργίας  του  τμήματος  του 
ολοήμερου σχολείου(13.15- 16.15).
Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του ολοήμερου Κριθινάκης Ιωάννης με 
τη  βοήθεια  των  εκπαιδευτικών  ειδικοτήτων,  που  βρίσκονται  στο 
σχολείο τη στιγμή εκείνη, οδηγούν τους μαθητές από τις αίθουσες του 
ισογείου , μετά το  σεισμό,  στο χώρο συγκέντρωσης και ενεργούν 
σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω , ενημερώνοντας άμεσα 
τη  Δ/ντρια   του Σχολείου.

ε. Μεταστέγαση Σχολείου .

Σε  περίπτωση  που  διαπιστώσουμε  ζημιές  στο  διδακτήριο  θα 
ειδοποιηθεί  αρμόδια  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Νομού  που  θα 
αποφασίσει για την καταλληλότητα του κτιρίου.

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Πανακάκη Ελένη
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                     ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Περιφέρεια Κρήτης:2810336330-341641
Πυροσβεστική:2810407000
Αστυνομία:2810274210-274010
ΕΚΑΒ:166
Νοσοκομεία: Βινιζέλειο:2810368000
                      ΠΑΓΝΗ:2810392111
Δ/νση Α/θμιας:2810529310-529320
ΔΕΗ:125
ΔΕΥΑΗ:2810229913-11122
0ΤΕ:121
Δήμος Ηρακελείου:2813409000
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