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Το Νηπιαγωγείο Αγναντερού υλοποιώντας την υπ’αριθμ. 107/1/158/174 οδηγία 

της Δ/νσης ΠΣΕΑ Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης κατάρτισε Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας. Η σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης έχει ως στόχο την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού- πυρκαγιάς, τόσο από τους 

εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές με ψύχραιμες και οργανωμένες κινήσεις 

που θα έχουν αποφασισθεί και σχεδιαστεί εκ των προτέρων. Αποστολή αυτού είναι 

η προστασία των εργαζομένων και των φοιτούντων στο Σχολείο αυτό μαθητών, η 

προστασία του κτιριακού συγκροτήματος, του εξοπλισμού και του αρχειακού 

υλικού, σε περιπτώσεις εκδήλωσης εκτάκτων περιστατικών. 

Στην κατεύθυνση αυτή, στη σχολική μας μονάδα για το παρόν σχολικό έτος 

2021-2022 θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα: 

 σύνταξη ή/και επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του 

Σχολείου 

 διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό ή άλλο έκτακτο περιστατικό 

 ενημέρωση του προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων 

καθώς και των αρμόδιων φορέων που καλούνται να συνδράμουν στην 

υλοποίηση του σχεδίου. 

Το Σχέδιο αυτό θα επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής αυτής χρονιάς 

οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο. Το παρόν σχέδιο επικαιροποιείται κάθε σχολική 

χρονιά με ευθύνη της προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου. Με την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιείται άσκηση εκκένωσης των κτιρίων και 

ενημέρωσης των μαθητών. Η άσκηση αυτή θα επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές 

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (μία φορά ανά τρίμηνο). Κατά τις 

προκαθορισμένες συναντήσεις με τους γονείς επικαιροποιούνται τα στοιχεία 

επικοινωνίας των μαθητών και ενημερώνονται οι γονείς για τις συνθήκες και τους 

όρους παραλαβής των μαθητών από το σχολείο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Στο Νηπιαγωγείο Αγναντερού λειτουργούν δύο τμήματα, ένα πρωινά και ένα 

ολοήμερο. Το κτίριο του Νηπιαγωγείου, το οποίο αποτελείται από δυο αίθουσες 

διδασκαλίας, το γραφείο των εκπ/κών, την αποθήκη και τις τουαλέτες, είναι 

υπερυψωμένο  ισόγειο. Σε περίπτωση σεισμού, ασφαλής χώρος συγκέντρωσης των 

νηπίων ορίζεται η αυλή στο πίσω μέρος του νηπιαγωγείου. Για τον τόπο 

συγκέντρωσης , σε περίπτωση σεισμού, έχουν ενημερωθεί οι γονείς των νηπίων. 

Θα γίνονται ασκήσεις ετοιμότητας σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και σε 

διαφορετικές περιπτώσεις εκδήλωσης σεισμού (ώρα μαθήματος ή διαλείμματος), 

ώστε τα παιδιά να είναι κατατοπισμένα και ενημερωμένα. 

 



Το σχέδιο περιλαμβάνει τρία στάδια: 

Α) Ενέργειες πριν από το σεισμό 

Β) Ενέργειες κατά τη διάρκεια και 

Γ) Ενέργειες μετά τη λήξη του σεισμού. 

 

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ Ή ΑΛΛΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

– Τα παιδιά έχουν προετοιμαστεί ψυχολογικά για την πιθανότητα αντιμετώπισης 

σεισμού. 

– Ενημερώνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί ότι σε περίπτωση σεισμού το γενικό 

συντονισμό της εφαρμογής του σχεδίου δράσης έχει η Προϊσταμένη του 

Νηπιαγωγείου Ηλιάννα Τζίρου και σε περίπτωση απουσίας της την αναπληρώνουν 

οι κ. Ειρήνη Παπαπαναγιώτου και Πηνελόπη Πινάκα. 

– Αναρτάται το σχέδιο εκκένωσης σε εμφανές σημείο. 

– Ενημερώνονται οι νηπ/γοί για τη θέση στην οποία βρίσκονται οι γενικοί διακόπτες 

του ρεύματος, του νερού, για τη εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης, καθώς και 

για τον τρόπο λειτουργίας του πυροσβεστήρα. 

– Γίνεται ενημέρωση των νηπ/γών και των νηπίων για τις ενέργειες στις οποίες θα 

προβούν σε περίπτωση σεισμού. 

– Προμήθεια επαρκούς φαρμακευτικού υλικού και αντικατάσταση όσων υλικών 

Πρώτων Βοηθειών έχουν εξαντληθεί ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους. 

– Ενημέρωση των γονέων για τον τόπο συνάντησης μετά το σεισμό. Ως χώρος 

συνάντησης ορίζεται η ΘΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ στην αυλής στο πίσω μέρος του 

Νηπιαγωγείου, όσο γίνεται μακρύτερα από τις όψεις του κτιρίου και την περίφραξη 

της αυλής. 

 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Β1. Σεισμός την ώρα του μαθήματος. 

 

Κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης: 

– Η Νηπιαγωγός φωνάζει «παιδιά, σεισμός».Τα παιδιά μπαίνουν κάτω από τα 

τραπεζάκια και η νηπιαγωγός κάτω από την έδρα. 

– Τα νήπια περιμένουν ψύχραιμα τις οδηγίες της νηπιαγωγού. 

– Δεν εγκαταλείπουν το κτίριο χωρίς εντολή. 

– Όσοι βρίσκονται στο προαύλιο δε μπαίνουν στο κτίριο, ενώ ταυτόχρονα 

απομακρύνονται από τους εξωτερικούς τοίχους του νηπιαγωγείου. 

– Δεν πλησιάζουν κοντά σε παράθυρα. 



Β2.Σεισμός κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. 

Κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης: 

– Όσοι βρίσκονται μέσα στο κτίριο του νηπ/γείου, σε αίθουσες ή κοινόχρηστους 

χώρους, δεν βγαίνουν έξω και προσπαθούν να απομακρυνθούν από τα επικίνδυνα 

σημεία, να προστατευθούν από πιθανές ανατροπές επίπλων ή αντικειμένων, 

καλυπτόμενοι σε ασφαλή σημεία. 

– Όσοι βρίσκονται στο προαύλιο, παραμένουν εκεί αποφεύγοντας τις 

επικινδυνότητες. 

– Συγκέντρωση στην αυλή στο πίσω μέρος του Νηπιαγωγείου. 

– Αναμονή για την εξέλιξη και την ολοκλήρωση του σεισμικού φαινομένου. 

 

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 

–Μόλις τελειώσει ο σεισμός, αποχωρούμε ήρεμα και με τάξη από το νηπιαγωγείο.  

– Συγκεντρωνόμαστε στην αυλή. Από εκεί θα παραλάβουν οι γονείς τα παιδιά  

τους. 

– Γίνεται έλεγχος των κτιριακών εγκαταστάσεων, κλείνουμε τους διακόπτες του 

ρεύματος και του νερού. 

– Αν υπάρχουν φωτιές τις σβήνουμε. 

–  Μένουμε μακριά από κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες, γιατί αυτές μπορεί να 

επιδεινωθούν με τους μετασεισμούς. 

– Ενημερώνουμε τα παιδιά ότι δεν πρέπει να αγγίζουν τα ηλεκτροφόρα καλώδια 

που είναι πεσμένα στο έδαφος, ούτε τα αντικείμενα που ακουμπούν στα καλώδια. 

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

– Δεν θα φύγει κανένας εκπαιδευτικός αν δεν παραδοθεί και τακτοποιηθεί και η 

τελευταία εκκρεμότητα, σε σχέση με την όλη κατάσταση των μαθητών και του 

νηπιαγωγείου. 

– Τα νήπια δεν θα απομακρυνθούν από το χώρο του Σχολείου, παρά μόνο με τη 

συνοδεία των γονέων τους ή κάποιου συγγενικού τους προσώπου. 

– Αν ο σεισμός ήταν μεγάλος σε ισχύ και διαπιστωθούν εκτεταμένες ζημιές, πρέπει 

να ειδοποιηθεί η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Νομού για να αποφανθεί για την 

καταλληλότητα του κτιρίου. 

 

Το παρόν εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως πυρκαγιά, 

σεισμός, πλημμύρα, τρομοκρατική ενέργεια και γενικά κάθε συμβάν που απειλεί 

τη ζωή και την ακεραιότητα των μαθητών και των εργαζομένων στο σχολικό 

συγκρότημα και επιβάλλει την ασφαλή διακοπή της λειτουργίας και εγκατάλειψής 

του. 



ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

 

 

 


