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Σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων 

Ενημέρωση προς τους γονείς του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά. 

 

Το παρόν κείμενο αποτελεί προσάρτημα του Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων του 1ου Νηπιαγωγείου 

Αγίου Μηνά που περιλαμβάνει τις απαραίτητες επισημάνσεις και ενέργειες για την αποτελεσματικότερη 

προφύλαξη των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς.  

Σας ενημερώνουμε πως το σχολείο έχει φροντίσει για τη μέγιστη ασφάλεια και προστασία του μαθητικού 

πληθυσμού κατά τη στιγμή του συμβάντος (σεισμού/ πυρκαγιάς), την παροχή Α΄ βοηθειών σε παιδιά που 

τυχόν τραυματιστούν, την ασφαλή εκκένωση του διδακτηρίου προς το χώρο καταφυγής και την 

προστασία των μαθητών μέχρι την παραλαβή τους από τους γονείς/κηδεμόνες ή τη μεταφορά τους με τη 

βοήθεια συνοδών, σε άλλο χώρο καταφυγής (για την περίπτωση που ο επιλεγόμενος χώρος καταφυγής 

κριθεί ακατάλληλος). Οι ενέργειες αυτές συμπεριλαμβάνονται στο καταρτισθέν Σχέδιο Αντιμετώπισης 

Κρίσεων που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

o Έχει δομηθεί ακολουθώντας πιστά τις σχετικές οδηγίες του Οργανισμού Αντισεισμικού 

Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) . 

o Περιλαμβάνει με λεπτομέρειες όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για τη διαδικασία 

διαφυγής από το εσωτερικό του σχολικού κτιρίου μέχρι την έξοδο από αυτό καθώς και την 

προσέγγιση και παραμονή στον ασφαλή χώρο καταφυγής. 

Σας διαβεβαιώνουμε πως η εκπαίδευση επί των προβλεπόμενων διαδικασιών και η επιτυχής υλοποίησή 

τους αποτελεί βασική προτεραιότητα του προσωπικού του σχολείου. Η εξοικείωση του διδακτικού 

προσωπικού και του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου με τις διαδικασίες και τις ενέργειες πρόληψης 

και αντιμετώπισης εξασφαλίζεται από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες τόσο σε επίπεδο τάξης όσο 

και στο σύνολο του σχολείου με τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας (μία ανά διδακτικό τρίμηνο). 

Ωστόσο, για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση οποιασδήποτε ενδεχόμενης 

κατάστασης είναι απαραίτητη η συντονισμένη δική σας δράση ως εξής: 

o Σε περίπτωση κατάστασης κρίσης (σεισμός/ πυρκαγιά) μην επιχειρήσετε να 

επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με το σχολείο, διότι θα δυσχεράνετε την προσπάθεια 

επικοινωνίας του σχολείου με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση επειγουσών 

αναγκών (παροχή Α΄βοηθειών, πυρόσβεση κ.λπ.). Το πούλμαν δεν θα λειτουργήσει και 

οφείλετε να παραλάβετε τα παιδιά στο επόμενο μισάωρο.  

o Προσεγγίστε στο σχολικό χώρο κατά το δυνατόν χωρίς αυτοκίνητο ή, αν αυτό δεν είναι 

εφικτό, σταθμεύστε όσο πιο μακριά από το σχολείο γίνεται και σε καμιά περίπτωση 

πλησίον της κεντρικής εισόδου και προσεγγίστε με τα πόδια, ώστε να εξασφαλίζεται η 

ακώλυτη διέλευση των οχημάτων (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα). 

https://blogs.sch.gr/2dimalive/%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf/%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%8e%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd
https://blogs.sch.gr/2dimalive/%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf/%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf/%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%8e%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd
https://blogs.sch.gr/2dimalive/archives/2107
https://blogs.sch.gr/2dimalive/archives/2107
https://blogs.sch.gr/2dimalive/archives/3136
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o Κατά την άφιξή σας στην κεντρική είσοδο του σχολείου, αναζητήστε τους υπεύθυνους 

εκπαιδευτικούς που θα σας ενημερώσουν για το χώρο καταφυγής και τη διαδικασία 

παραλαβής των παιδιών σας. 

o Ο χώρος συγκέντρωσης είναι ο αύλειος χώρος μπροστά από την καινούρια πτέρυγα προς 

την πλευρά του Νεοχωρίου. Θα μπορείτε να εισέλθετε στο χώρο του νηπιαγωγείου από την 

είσοδο που βρίσκεται στη δημοτική οδό που οδηγεί στο εσωτερικό του χωριού.  

o Εισερχόμενοι στο σχολικό χώρο, κατευθυνθείτε αμέσως στο σημείο του χώρου καταφυγής  

όπου είναι συγκεντρωμένη η τάξη των παιδιών σας, τα οποία θα παραλάβετε μόνο αφού 

ενημερώσετε τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και αφού βεβαιωθείτε πως αυτός σημείωσε στη 

σχετική κατάσταση την αποχώρηση του παιδιού. Αν έχετε παιδιά σε περισσότερα του ενός 

τμήματος, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία. 

o Αν παραλαμβάνετε παιδί άλλης οικογένειας, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως 

παραπάνω, δίνοντας στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο) 

καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό & σταθερό). 

o Αν η σωματική και ψυχολογική κατάσταση του παιδιού σας επιτρέπει την αποχώρηση, 

παρακαλούμε αποχωρήστε από το σχολικό χώρο, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός 

και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη επίβλεψη των μαθητών και η υλοποίηση των 

σχετικών ενεργειών μετριασμού των αποτελεσμάτων και των συνεπειών του συμβάντος. 

o Κατά την αποχώρησή σας από το σχολικό χώρο, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα σας 

δοθούν πληροφορίες ή διευκρινήσεις για τη λειτουργία του σχολείου τις επόμενες ημέρες.  

o Κανένας μαθητής δεν θα εγκαταλείψει το σχολικό χώρο μόνος του, αν δεν έρθει κάποιος 

να τον παραλάβει. Σε περίπτωση προσωπικής αδυναμίας να παραλάβετε τα παιδιά σας, 

επικοινωνήστε με κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς σας ή με κάποιον άλλο γονέα στον 

οποίο θα αναθέσετε την παραλαβή του παιδιού. Τα παιδιά θα παραμείνουν ασφαλή στο 

χώρο καταφυγής ή σε άλλο καταλληλότερο χώρο, μέχρις ότου παραληφθούν από τους 

γονείς/κηδεμόνες ή άλλο ορισθέν πρόσωπο. 

Το σχολείο δεσμεύεται πως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των μαθητών 

του. Για το λόγο αυτό σε περίπτωση κατάστασης κρίσης μην ενεργήσετε υπό το κράτος του πανικού. 

Φροντίστε οι ενέργειές σας να είναι ήρεμες και μεθοδικές. 

 Καλό θα ήταν όλοι οι πολίτες να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΣΠ  και να ενημερωθούν  για τα 

μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση σεισμού. http://www.oasp.gr/  Στην ιστοσελίδα υπάρχουν χρήσιμα 

βίντεο και παιχνίδια που μπορείτε να δείτε και να παίξετε μαζί με τα παιδιά. 

  

Με εκτίμηση 

Οι Νηπιαγωγοί 

http://www.oasp.gr/

