
Τόπος, Ημερομηνία 

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες, 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της οργανωμένης λειτουργίας του σχολείου μας 
έχει δοθεί ειδικό έντυπο στους καθηγητές / τριες και θα δοθεί σε όλους τους μαθητές/ 
τριες το αντίστοιχο έντυπο με οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιδράσουν σε 
περίπτωση σεισμού. 

Η άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού θα πραγματοποιηθεί άμεσα και η όλη 
διαδικασία περιγράφεται παρακάτω για την καλύτερη ενημέρωσή σας: 

Πριν την άσκηση:
• Οι καθηγητές/τριες εξηγούν στους μαθητές/τριες ότι κατά τη διάρκεια του 

σεισμού οι μαθητές/τριες παραμένουν ψύχραιμοι, μπαίνουν κάτω από τα 
θρανία και ταυτόχρονα προστατεύουν τα μάτια τους με το εσωτερικό τμήμα 
του χεριού τους. Εάν δεν υπάρχει κοντά κάποιο θρανίο, πέφτουν στα γόνατα 
και καλύπτουν το κεφάλι τους με τα χέρια τους. Απομακρύνονται από τα 
παράθυρα και παραμένουν σε αυτήν τη θέση μέχρι να τους δοθούν 
περισσότερες οδηγίες από τους καθηγητές/τριές τους. 

Κατά τη διάρκεια της άσκησης:
• Η Γραμματεία χρησιμοποιεί τη σφυρίχτρα, για να επικοινωνήσει με τους 

καθηγητές και μαθητές/τριες. Το ένα σφύριγμα (το μονό σφύριγμα) σημαίνει 
ότι ο σεισμός έγινε αντιληπτός και όλοι μένουν στη θέση τους. Τα δύο 
σφυρίγματα (το διπλό σφύριγμα) σημαίνει ότι μπορούμε να βγούμε από την 
τάξη και να αρχίσουμε να κατεβαίνουμε τις σκάλες δύο δύο στη σειρά χωρίς 
βιασύνη. Η καθηγήτρια είναι πίσω τους και επιβλέπει. Τα τρία σφυρίγματα 
(το τριπλό σφύριγμα) σημαίνει ότι βγαίνουμε από το κτήριο και πηγαίνουμε 
να συναντηθούμε στο σημείο που έχουμε ορίσει ως meeting point (σημείο 
συνάντησης). Όλοι/ες οι μαθητές/τριες γνωρίζουν το meeting point αλλά η 
καθηγήτρια το υπενθυμίζει την ώρα που βγαίνουν. 

• Ένα μέλος του προσωπικού με την έναρξη του σεισμού πηγαίνει στο meeting 
point και περιμένει τα παιδιά. Το ίδιο μέλος είναι υπεύθυνο να πάρει μαζί του 
τις λίστες με τους μαθητές ανά τμήμα καθώς και το πρόγραμμα όπου 
αναγράφονται οι αίθουσες, οι καθηγήτριες και τα συγκεκριμένα τμήματα ανά 
ώρα. 

• Κατά τη διάρκεια του σεισμού όλο το διαθέσιμο προσωπικό εξυπηρετεί και 
βοηθάει την εκκένωση του κτηρίου. Η υπάλληλος στη Γραμματεία είναι 
υπεύθυνη στη βάρδια της να έχει τη σφυρίχτρα και να έχει έναν extra φακό σε 
περίπτωση που χρειάζεται επιπλέον φωτισμός. 



Στο σημείο συνάντησης (  meeting     point  ) μετά την άσκηση:   
• Οι καθηγητές/τριες ελέγχουν με τη λίστα των ονομάτων ότι όλοι οι 

μαθητές/τριες είναι στο meeting point και ότι δεν λείπει κανείς από όσους 
ήταν στην τάξη την ώρα του σεισμού. 

• Οι καθηγητές/τριες και τα μέλη της Γραμματείας περιμένουν να έρθουν στο 
meeting point και οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών/τριών, για να 
επιτρέψουν στους τελευταίους να φύγουν. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν 
ανήλικο μαθητή ή μαθήτρια να φύγει μόνος του/της. 

• Όταν η Διεύθυνση θεωρεί κατάλληλη στιγμή, οι μαθητές/τριες επιστρέφουν 
στο ΚΞΓ σε δυάδες με την επίβλεψη των καθηγητών/τριών. 

Με εκτίμηση,

Η Διεύθυνση 


