
Απόςπαςμα από το Σχζδιο Αντιμετϊπιςησ Κρίςεων του 2ου Δ.Σ. Σχολείου Αλιβερίου  (Σεπτζμβριοσ 2019) 

Το παρόν κείμενο αποτελεί προςάρτθμα του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Κρί-
ςεων του 2ου Δημοτικοφ Σχολείου Αλιβερίου που περιλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ 
επιςθμάνςεισ και ενζργειεσ για τθν αποτελεςματικότερθ προφφλαξθ των μακθτϊν 
και του προςωπικοφ του ςχολείου ςε περίπτωςθ ςειςμοφ, πυρκαγιάσ, ακραίων 
φυςικϊν φαινομζνων ι τεχνολογικϊν καταςτροφϊν.  

Σασ ενθμερϊνουμε πωσ το ςχολείο ζχει φροντίςει για τθ μζγιςτθ αςφά-
λεια και προςταςία του μακθτικοφ πλθκυςμοφ κατά τθ ςτιγμι του ςυμβάντοσ, τθν 
παροχι Αϋ βοθκειϊν ςε παιδιά που τυχόν τραυματιςτοφν, τθν αςφαλι εκκζνωςθ 
του διδακτθρίου προσ το χϊρο καταφυγισ και τθν προςταςία των μακθτϊν μζχρι 
τθν παραλαβι τουσ από τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ ι τθ μεταφορά τουσ με τθ βοι-
κεια ςυνοδϊν, ςε άλλο χϊρο καταφυγισ (για τθν περίπτωςθ που ο επιλεγόμενοσ 

χϊροσ καταφυγισ κρικεί ακατάλλθλοσ). Οι ενζργειεσ αυτζσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτο καταρτιςκζν Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Κρί-
ςεων που ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά. 
 Έχει δομθκεί ακολουκϊντασ πιςτά τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του Οργανιςμοφ Αντιςειςμικοφ Σχεδιαςμοφ και Προςταςίασ (Ο-

ΑΣΠ) κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ του Αρχθγείου Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προ-
ςταςίασ. 

 Περιλαμβάνει με λεπτομζρειεσ όλεσ τισ ενδεικνυόμενεσ ενζργειεσ για τθ διαδικαςία διαφυγισ από το εςωτερικό του ςχο-
λικοφ κτιρίου μζχρι τθν ζξοδο από αυτό κακϊσ και τθν προςζγγιςθ και παραμονι ςτον αςφαλι χϊρο καταφυγισ.  
Σασ διαβεβαιϊνουμε πωσ θ εκπαίδευςθ επί των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν 

και θ επιτυχισ υλοποίθςι τουσ αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα του προςωπικοφ του 
ςχολείου. Η εξοικείωςθ του διδακτικοφ προςωπικοφ και του μακθτικοφ πλθκυςμοφ του 
ςχολείου με τισ διαδικαςίεσ και τισ ενζργειεσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ εξαςφαλίηε-
ται από τισ προγραμματιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ τόςο ςε επίπεδο τάξθσ όςο και ςτο 
ςφνολο του ςχολείου με τθ διεξαγωγι αςκιςεων ετοιμότθτασ (μία ανά διδακτικό τρί-
μθνο). 

Ωςτόςο, για τθν αποτελεςματικότερθ και αςφαλζςτερθ διαχείριςθ οποιαςδι-
ποτε ενδεχόμενθσ κατάςταςθσ είναι απαραίτθτθ θ ςυντονιςμζνθ δικι ςασ δράςθ ωσ 
εξισ: 
 Σε περίπτωςθ κατάςταςθσ κρίςθσ (ςειςμόσ/ πυρκαγιά/ακραία φυςικά φαινόμενα, 

τεχνολογικζσ καταςτροφζσ) μην επιχειρήςετε να επικοινωνήςετε τηλεφωνικϊσ με το ςχολείο, διότι κα δυςχεράνετε 
τθν προςπάκεια επικοινωνίασ του ςχολείου με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ επειγουςϊν αναγκϊν 
(παροχι Αϋ βοθκειϊν, πυρόςβεςθ κ.λπ.). 

 Προςεγγίςτε ςτο ςχολικό χϊρο κατά το δυνατόν χωρίσ αυτοκίνθτο ι, αν αυτό δεν είναι εφικτό, ςταθμεφςτε όςο πιο μα-
κριά από το ςχολείο γίνεται και ςε καμιά περίπτωςη πληςίον τησ κεντρικήσ ειςόδου και προςεγγίςτε με τα πόδια, ϊ-
ςτε να εξαςφαλίηεται θ ακϊλυτθ διζλευςθ των οχθμάτων (αςκενοφόρα, πυροςβεςτικά οχιματα). 

 Κατά τθν άφιξι ςασ ςτθν κεντρικι είςοδο του ςχολείου, αναηθτιςτε τουσ υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ των τάξε-
ων/τμθμάτων που κα ςασ ενθμερϊςουν για το χϊρο καταφυγισ και τθ διαδικαςία παραλαβισ των παιδιϊν ςασ. 

 Ειςερχόμενοι ςτο ςχολικό χϊρο, κατευκυνκείτε αμζςωσ ςτο ςθμείο του χϊρου καταφυγισ όπου είναι ςυγκεντρωμζνθ θ 
τάξθ/τμιμα των παιδιϊν ςασ, τα οποία θα παραλάβετε μόνο αφοφ ενημερϊςετε τον υπεφθυνο εκπαιδευτικό και 
αφοφ βεβαιωθείτε πωσ αυτόσ ςθμείωςε ςτθ ςχετικι κατάςταςθ τθν αποχϊρθςθ του παιδιοφ. Αν ζχετε παιδιά ςε πε-
ριςςότερεσ τθσ μίασ τάξθσ, επαναλάβετε τθν ίδια διαδικαςία. 

 Αν παραλαμβάνετε παιδί άλλθσ οικογζνειασ, ακολουκιςτε τθν ίδια διαδικαςία όπωσ παραπάνω, δίνοντασ ςτον υπεφκυνο 
εκπαιδευτικό τα ςτοιχεία ςασ (ονοματεπϊνυμο) κακϊσ και τθλζφωνο επικοινωνίασ (κινθτό & ςτακερό). 

 Αν θ ςωματικι και ψυχολογικι κατάςταςθ του παιδιοφ ςασ επιτρζπει τθν αποχϊρθςθ, παρακαλοφμε αποχωριςτε από το 
ςχολικό χϊρο, ζτςι ϊςτε να αποφευχκεί ο ςυνωςτιςμόσ και να εξαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικότερθ επίβλεψθ των 
μακθτϊν και θ υλοποίθςθ των ςχετικϊν ενεργειϊν μετριαςμοφ των αποτελεςμάτων και των ςυνεπειϊν του ςυμβά-
ντοσ. 

 Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ από το ςχολικό χϊρο, εφόςον κρίνεται απαραίτθτο, κα ςασ δοκοφν πλθροφορίεσ ι διευκρινι-
ςεισ για τθ λειτουργία του ςχολείου τισ επόμενεσ θμζρεσ. Από τισ ςελίδεσ του ςχολείου ςτο διαδίκτυο μπορείτε να ε-
νθμερωκείτε ςτθ ςυνζχεια για τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ του ςχολείου. 

 Κανζνασ μαθητήσ δεν θα εγκαταλείψει το ςχολικό χϊρο μόνοσ του, αν δεν ζρθει κάποιοσ να τον παραλάβει. Σε περί-
πτωςθ προςωπικισ αδυναμίασ να παραλάβετε τα παιδιά ςασ, επικοινωνιςτε με κάποιο άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειάσ 
ςασ ι με κάποιον άλλο γονζα ςτον οποίο κα ανακζςετε τθν παραλαβι του παιδιοφ. Τα παιδιά θα παραμείνουν αςφα-
λή ςτο χώρο καταφυγήσ ι ςε άλλο καταλλθλότερο χϊρο, μζχρισ ότου παραλθφκοφν από τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ ι άλ-
λο οριςκζν πρόςωπο. 
Το ςχολείο δεςμεφεται πωσ κα καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν προςταςία των μακθτϊν του. Για το λόγο 

αυτό ςε περίπτωςθ κατάςταςθσ κρίςθσ μην ενεργήςετε υπό το κράτοσ του πανικοφ. Φροντίςτε οι ενζργειζσ ςασ να είναι ιρε-
μεσ και μεκοδικζσ. 

Το πλιρεσ κείμενο του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Κρίςεων υπάρχει αναρτθμζνο ςτο ιςτολόγιο του ςχολείου.  
 


