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8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 

‘Ωρα 11:01 π.μ. σημειώνεται σεισμική δόνηση της τάξης των 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ 50 χιλ. 
βορείως της Κρήτης, μεταξύ Χερσονήσου και Σαντορίνης. Ο σεισμός γίνεται ιδιαίτερα 
αισθητός στο ξενοδοχείο.  

Ώρα 11:04 π.μ. Μετά το πρώτο σοκ που ακολουθεί της σεισμικής δόνησης, ο διευθυντής 
του ξενοδοχείου ως Αρχηγός αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μαζί με την λοιπή 
ομάδα, μεταβαίνουν στο ορισμένο -από το Εγχειρίδιο Εκτάκτων Καταστάσεων του 
Ξενοδοχείου- σημείο συνάντησης της Ομάδας. Από εκεί συντονίζει διαχείριση της 
κατάστασης και δίνει εντολές για τις απαραίτητες ενέργειες  που πραγματοποιούνται σε 
περίπτωση σεισμού.  

Έπειτα από μια πρώτη οπτική εκτίμηση των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, 
διαπιστώνεται κατάρρευση τμήματος της εσωτερικής τοιχοποιίας και ταυτόχρονη 
εκδήλωση πυρκαγιάς στον χώρο της κουζίνας. 

Ώρα 11:06 π.μ. Ο διευθυντής, μετά από την εκτίμηση των πληροφοριών που λαμβάνει από 
την Ομάδα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, διατάσσει την ενεργοποίηση των 
σειρήνων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και ΑΜΕΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ από τους ενοίκους, υπό τις οδηγίες του εκπαιδευμένου προσωπικού και 
συγκέντρωση όλων, διαμενόντων και προσωπικού, στο σημείο εκκένωσης του ξενοδοχείου 
όπως έχει οριστεί  σε περιπτώσεις σεισμού και φωτιάς. 

Στο σημείο συγκέντρωσης της Ομάδας Εκτάκτων Καταστάσεων καταφθάνουν ήδη και τα 
μέλη της Ομάδας Α' Βοηθειών προκειμένου να παραλάβουν τον σχετικό εξοπλισμό και να 
παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. 

Η Ομάδα Εκκένωσης του ξενοδοχείου κατευθύνονται με τηλεβόες εσωτερικά του 
ξενοδοχείου προκειμένου να προχωρήσει στην άμεση εκκένωση των χώρων του από τους 
πελάτες και να διενεργήσουν ελέγχους στα δωμάτια για διαμένοντες. 
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 ‘Ώρα 11:15 π.μ.  Οι διαμένοντες οδηγούνται στο σημείο συγκέντρωσης καθοδηγούμενοι 
από το προσωπικό εκτάκτων καταστάσεων. 

‘Ώρα 11:15 π.μ.  Καταφτάνουν η Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, ΕΜΑΚ, Αστυνομία, Λιμενικό, Ιατρικό 
Χερσονήσου. Το ΕΚΑΒ μαζί με τους γιατρούς του Ιατρικού Κέντρου προσφέρουν τις πρώτες 
βοήθειες στους ελαφρά τραυματίες. Η ΕΜΑΚ απεγκλωβίζει ένα ένοικο του ξενοδοχείου  ο 
οποίος τραυματίστηκε από την κατάρρευση της τοιχοποιίας και τον οδηγούν στο σημείο 
παροχής πρώτων βοηθειών. Παράλληλα, διενεργούν ελέγχους στο συγκρότημα με τον 
ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο για άλλους εγκλωβισμένους.  

‘Ώρα 11:30 π.μ. Το συγκεντρωμένο πλήθος αναμένει για τις οδηγίες των Αρχών, παίρνονται 
παρουσίες τόσο των ενοίκων του ξενοδοχείου όσο και του προσωπικού. 

 ‘Ώρα 11:40 π.μ..  Ο διευθυντής, αφού λάβει υπόψη του τις αναφορές των υπευθύνων και 
των Αρχών, αποφασίζει τη λήξη της άσκησης. 


