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ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
«ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 
Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Λονδίνου 
 
Σκοπός  της Πολιτικής  
 
Τα  ζητήματα  υγείας και ασφάλειας έχουν πρωτεύουσα σημασία για το 
σχολείο μας. Στόχος μας είναι να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
διασφαλίσουμε ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον για τους μαθητές, το 
προσωπικό και τους επισκέπτες μας.  
 
Υπευθυνότητες  
 
Ο Συντονιστής  Εκπαίδευσης έχει την γενική εποπτεία για τα ζητήματα 
ασφάλειας και υγείας του σχολείου. 
Συγκεκριμένα: 

 Εξασφαλίζει ότι η υγεία και η ασφάλεια έχουν υψηλή προτεραιότητα 
στη λειτουργία του σχολείου. 

 Εξασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκής υλικοτεχνική και οικονομική 
στήριξη για τα θέματα υγείας και ασφάλειας. 

 Συμβουλεύεται το προσωπικό του σχολείου για τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται και παρέχουν επιμορφωτικές ευκαιρίες. 

 Ελέγχει και αναθεωρούν, όταν χρειάζεται τις διαδικασίες που 
εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια. 

 Παίρνει αποφάσεις για την ασφαλή λειτουργία του σχολείου. 
 
Η Διεύθυνση του σχολείου: 
 Είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του σχολείου. 
 Φροντίζει οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται και να εκτελούν τις  

υπευθυνότητές τους. 
 Αναπτύσσει καθημερινές συνήθειες που εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο 

υγείας και ασφάλειας στο σχολείο. 
 Ενημερώνει το Γραφείο Εκπαίδευσης για όποια προβλήματα 

προκύψουν. 
 Ελέγχει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. 

 
Το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό: 
 Εφαρμόζει τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας του σχολείου. 
 Παίρνει μέτρα ασφαλείας για τον εαυτό του και τους άλλους. 
 Εξασφαλίζει όσο αυτό είναι δυνατόν ότι η τάξη τους ή ο τόπος που 

εξελίσσεται η διδακτική πράξη είναι καθαρός τακτοποιημένος και 
ασφαλής. 
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 Συνεργάζεται και ενημερώνει την Διεύθυνση του σχολείου σε 
καθημερινή βάση για δυσλειτουργίες και προβλήματα που αφορούν 
την υγεία και ασφάλεια των ατόμων που βρίσκονται στο σχολείο.  

 
Γενικές  διαδικασίες για την Υγεία και την Ασφάλεια 
 
 Κάθε νεοεισερχόμενος στο προσωπικό του σχολείου ενημερώνεται από 

την πρώτη μέρα για τις διαδικασίες υγείας και ασφάλειας και τα 
ανάλογα σχέδια έκτακτης δράσης από την Διεύθυνση του σχολείου. 

 Όταν πραγματοποιούνται εργασίες στο σχολείο από επισκευαστικές 
εταιρείες αναμένεται ότι θα τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας του 
σχολείου.   

 Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στο σχολείο. 
 
Έλεγχος και αξιολόγηση των διαδικασιών Ασφάλειας και Υγείας 
 
 Ετήσιος έλεγχος για την καλή κατάσταση του κτιρίου, των συστημάτων 

φυσικού αερίου/γκάζι, ηλεκτρισμού, πυρασφάλειας, ασφάλειας 
κτιρίου και των δέντρων της αυλής διενεργείται από τις συμβεβλημένες 
εταιρείες με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου. 

 Έλεγχος από το Γραφείο Εκπαίδευσης για την τήρηση των σημείων 
αυτού του κειμένου και την καλή λειτουργία του σχολείου γίνεται κάθε 
τρίμηνο με επίσκεψη του συντονιστή εκπαίδευσης και μέσω των 
αναφορών της Διεύθυνσης του σχολείου σε έκτακτες περιπτώσεις. 

 Το παρόν κείμενο αναθεωρείται ετησίως και αναπροσαρμόζεται 
ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται, αν κρίνεται αναγκαίο.     

 
Εξοπλισμός 
 
 Όλος ο εξοπλισμός του σχολείου πρέπει να χειρίζεται με ασφάλεια και 

μόνο για τον σκοπό που προορίζεται. 
 Εξοπλισμός που χαρακτηρίσθηκε ως προβληματικός ή ελαττωματικός 

πρέπει να αποσύρεται αμέσως. Η Διεύθυνση του σχολείου πρέπει να 
ενημερώνεται έγκαιρα ώστε η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση του 
εξοπλισμού να γίνεται όσο το δυνατό γρηγορότερα. 

 Μεταχειρισμένος εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο 
σχολείο, ειδικά αν δεν υπάρχει η άδεια της Διεύθυνσης. 

 Ετήσιος έλεγχος διενεργείται από συμβεβλημένη εταιρεία στον 
καυστήρα κεντρικής θέρμανσης και χορηγείται πιστοποιητικό. 

 Ηλεκτρολογικός έλεγχος για την καταλληλότητα των ηλεκτρικών 
συσκευών πραγματοποιείται ετησίως και χορηγείται πιστοποιητικό.  

 Για την καταλληλότητα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων έλεγχος  
πραγματοποιείται ετησίως με χορήγηση πιστοποιητικού. 

 Οι πρίζες και τα καλώδια πρέπει να ελέγχονται τακτικά από το 
προσωπικό που τα χρησιμοποιεί. Οι ζημιές πρέπει να αναφέρονται 
έγκαιρα.  
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 Οι ηλεκτρικές πρίζες πρέπει να κλείνουν πριν αφαιρεθεί το καλώδιο.  
 Το σύστημα ύδρευσης ελέγχεται καθημερινά για προβλήματα 

διαρροών ή άλλης βλάβης από τον/την καθαριστή. 
 Τα συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας ελέγχονται με ετήσιο 

συμβόλαιο από συμβεβλημένες εταιρείες. 
 Τα δέντρα της αυλής ελέγχονται ετησίως για την καλή τους κατάσταση 

από εξειδικευμένη εταιρεία.  
 Επικίνδυνα αντικείμενα όπως είδη χημείου ή είδη καθαρισμού 

φυλάσσονται κλειδωμένα στις αποθήκες του πρώτου ορόφου.  
 
Ασφάλεια Σχολείου 
 
 Η εξωτερική πόρτα του σχολείου στην οδό 3 Pierrepoint Road ανοίγει 

για την υποδοχή των μαθητών στις 9:00 και κλείνει με κλειδαριά και 
σύρτη στις 9:15. H πόρτα ανοίγει για την αποχώρηση των μαθητών στις 
14:15 και κλείνει στις 14:30, στις 16:00 – 16:15 και στις 17:00.  

 Αργοπορημένοι μαθητές ή επισκέπτες πρέπει να χτυπήσουν το 
κουδούνι της εισόδου και να καλούν τηλεφωνικά το Γραφείο του 
Σχολείου ή να περιμένουν.  

 Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να υπογράφουν στο βιβλίο επισκεπτών κατά 
την είσοδο και έξοδό τους και να φέρουν την ειδική ταυτότητα του 
επισκέπτη.  

 Όποιος θέλει να επισκεφθεί το σχολείο πρέπει να έχει ενημερώσει 
τηλεφωνικώς το γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου.  

 Όλοι οι εργαζόμενοι στο σχολείο ελέγχονται για το λευκό ποινικό τους  
μητρώο από τις Ελληνικές ή Βρετανικές αρχές ανάλογα με την σχέση 
εργασίας τους αποσπασμένοι και συμβασιούχοι. 

 
Ασφάλεια των μαθητών 
 
 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλες οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες είναι ασφαλείς. 
 Τα παιδιά διδάσκονται καθημερινά να φροντίζουν, να προσέχουν και 

να σέβονται το σχολικό κτίριο, τον εαυτό τους και τους άλλους. Επίσης 
μαθαίνουν να είναι προσεχτικά όταν χρησιμοποιούν σχολικά 
εργαλεία, όταν κινούνται στο σχολικό χώρο και όταν συμμετέχουν σε 
εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

 Στα διαλείμματα τα παιδιά απαγορεύεται: α) να παίζουν με τα 
παιχνίδια της αυλής μέσα στο χωλ του ισογείου, β) να παίζουν 
ποδόσφαιρο ή άλλα παιχνίδια με την μπάλα, ιδιαίτερα όταν η πόρτα 
της αυλής είναι ανοιχτή. 

 Αν ο εφημερεύων εκπαιδευτικός αντιληφθεί ότι τα παιχνίδια της αυλής 
χρησιμοποιούνται με επικίνδυνο τρόπο πρέπει να σταματήσει τη 
δραστηριότητα των παιδιών αμέσως και να απαγορεύσει την χρήση 
των παιχνιδιών.     
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 Σε περίπτωση βροχερής μέρας τα παιδιά βρίσκονται στο ισόγειο στους 
χώρους του χωλ και της αίθουσας τεχνικών.  Τα παιδιά απασχολούνται 
με διάβασμα ή επιτραπέζια παιχνίδια. Οι εφημερεύοντες βρίσκονται 
στον ίδιο χώρο.    

 Τα  παιδιά πρέπει να περπατούν με προσοχή στους διαδρόμους του 
σχολείου και ιδιαίτερα στις σκάλες τις οποίες απαγορεύεται να τις 
ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν τρέχοντας. 

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μπαίνουν στις τάξεις τους μαζί με τα 
παιδιά ύστερα από τα διαλείμματα ή από άλλες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες (μουσική, γυμναστική, τεχνικά). 

 
Στάθμευση αυτοκινήτων 
 
 Η στάθμευση των αυτοκινήτων απαγορεύεται στις κίτρινες γραμμές 

μπροστά από την κεντρική είσοδο του σχολείου. Ειδικά τις ώρες που 
έρχονται ή φεύγουν τα παιδιά από το σχολείο, (8:00-9:30 το πρωί και 
15:00-16:30 το απόγευμα).  

 Αυτοκίνητα που παραδίδουν υλικά στο σχολείο αν είναι δυνατόν 
πρέπει να παραδίδουν τα εμπορεύματά τους όταν τα παιδιά 
βρίσκονται μέσα στις τάξεις.  

 Όλα τα οχήματα πρέπει να σταθμεύουν πάντοτε σε σημεία τέτοια   
ώστε να μην εμποδίζουν τις εξόδους διαφυγής του σχολείου. 

 
 
Επιτήρηση 
 
 Η επιτήρηση των μαθητών γίνεται σε καθημερινή βάση με μεγάλη 

προσοχή και υπευθυνότητα.  
 Στις 9:00 αναλαμβάνει την επιτήρηση ο εφημερεύων της ημέρας. Το 

κουδούνι χτυπά στις 9:15 για την προσευχή και την έναρξη των 
μαθημάτων.  

 Στα διαλείμματα δυο εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε επιτήρηση ο ένας 
στην αυλή και ο άλλος μέσα στο κτίριο ελέγχοντας ότι όλα τα παιδιά 
έχουν βγει έξω όταν ο πρώτος όροφος και το ισόγειο έχουν  εκκενωθεί  
και οι δύο εκπαιδευτικοί επιτηρούν στην αυλή ο ένας στο μπροστινό 
και ο άλλος στο πίσω μέρος της αυλής.      

 Τα παιδιά επιτηρούνται στην σχολική αυλή από τους εκπαιδευτικούς 
που έχουν εφημερία κάθε εργάσιμη μέρα. 

 Την ώρα του φαγητού (ώρα σίτισης) επιτηρούνται από τους 
εκπαιδευτικούς του Ολοημέρου. 

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την αποχώρηση των 
μαθητών από τις τάξεις όταν χτυπάει το κουδούνι. 

 Δύο εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί είναι στην εξώπορτα του σχολείου 
κάθε μέρα και ελέγχει την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών. 
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 Η είσοδος των γονέων ή άλλων επισκεπτών στο σχολείο την ώρα των 
μαθημάτων επιτρέπεται ύστερα από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του 
σχολείου ή τον αρμόδιο εκπαιδευτικό.   

 Το πρόγραμμα των εφημεριών βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα 
ανακοινώσεων του γραφείου διδασκόντων. 

 Οι γονείς πρέπει να παραλαμβάνουν το παιδί τους την 
προκαθορισμένη ώρα. Αν συμβεί κάτι απρόοπτο και αργήσουν πρέπει 
να ενημερώσουν έγκαιρα το σχολείο στο τηλέφωνο 0208 9926156. 

 Εάν οι γονείς ενός παιδιού δεν έχουν εμφανιστεί ή δεν έχουν 
τηλεφωνήσει έως τις 14:30 τότε ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός πρέπει να 
προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί τους χρησιμοποιώντας όλους τους 
σχετικούς αριθμούς των τηλεφώνων που υπάρχουν στο αρχείο 
μαθητών.  

 Εάν οι γονείς ενός παιδιού που φοιτά στο Ολοήμερο δεν έχουν 
εμφανιστεί ή δεν έχουν τηλεφωνήσει έως τις 17:30 τότε ο υπεύθυνος 
εκπαιδευτικός πρέπει να προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί τους 
χρησιμοποιώντας όλους τους σχετικούς αριθμούς των τηλεφώνων που 
υπάρχουν στο αρχείο μαθητών.  

 Εάν παρόλα αυτά έως τις 18:00 δεν έχει βρεθεί λύση τότε ο 
εκπαιδευτικός επικοινωνεί με τις κοινωνικές υπηρεσίες για περαιτέρω 
οδηγίες στο τηλέφωνο 0208 8257742. 

 
Μαθήματα αναλυτικού προγράμματος 

 
 Τα πειράματα Μελέτης Περιβάλλοντος ή Φυσικής και Χημείας ή άλλων 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων γίνονται υπό την αυστηρή επιτήρηση 
του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της τάξης έχοντας λάβει κάθε 
απαραίτητο μέτρο ασφαλείας. 

 Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να φορούν αθλητική φόρμα και 
αθλητικά παπούτσια τις ημέρες που έχουν γυμναστική. Κοσμήματα 
(αλυσίδες, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια κ.λ.π) πρέπει να αποφεύγονται να 
φορούνται  στο σχολείο και ιδιαίτερα την ώρα της γυμναστικής. 

 Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές την ώρα 
του σχολικού ωραρίου. Για οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει πρέπει να 
χρησιμοποιούν το τηλέφωνο του σχολείου.  

 
 
Πρώτες βοήθειες 
 
 Ατυχήματα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό παιδιού ή 

ενηλίκου καταγράφονται στο βιβλίο ατυχημάτων. Οι σοβαρότερες 
περιπτώσεις αναφέρονται στο Γραφείο Εκπαίδευσης. 

 Όταν ένα περιστατικό αφορά ελαφρύ τραυματισμό παιδιού χειρίζεται 
από τον δάσκαλο που είναι υπηρεσία ή από τον δάσκαλο της τάξης του 
παιδιού. 
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 Όταν κάποιος από το  προσωπικό περιποιείται ένα τραύμα πρέπει να 
φορά γάντια μιας χρήσης και να βεβαιωθεί ότι όλα τα απορρίμματα 
από την περιποίηση του τραύματος πετάχτηκαν σε κλειστό καλάθι 
(Sanitary Waste Bin). 

 Εάν υπάρχει ανησυχία για τη σοβαρότητα ενός τραύματος 
ενημερώνεται αμέσως ο/η υπεύθυνος των πρώτων βοηθειών.  

 Εάν υπάρχουν ανησυχίες για τη σοβαρότητα του τραυματισμού το 
σχολείο επικοινωνεί αμέσως με τους γονείς για την αποχώρηση του 
παιδιού και την διενέργεια προληπτικών εξετάσεων. 

 Εάν το σχολείο δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους γονείς, η 
Διεύθυνση του σχολείου επικοινωνεί με τις πρώτες βοήθειες (999), ενώ ο 
υπεύθυνος πρώτων βοηθειών του σχολείου συνοδεύει το παιδί στο 
νοσοκομείο. 

 Εάν ένα παιδί δεν αισθάνεται καλά την ώρα του μαθήματος 
ειδοποιούνται οι γονείς του. Αν δεν μπορεί να βρίσκεται στην τάξη του 
τότε μένει στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου ή σε κάποια ήσυχη 
αίθουσα του σχολείου (π.χ αίθουσα υπολογιστών) και 
παρακολουθείται από κάποιον διαθέσιμο εκπαιδευτικό μέχρι να 
έρθουν οι γονείς του.    

 Όταν ένα παιδί εγγράφεται στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο οι γονείς 
συμπληρώνουν το έντυπο με τα στοιχεία του μαθητή (τυχόν αλλεργίες, 
ΑΔΥΜ κλπ.). Οι πληροφορίες που δίνονται είναι εμπιστευτικές και 
απαραίτητες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Είναι ευθύνη των 
γονέων να ενημερώνουν έγκαιρα το σχολείο για κάθε αλλαγή στα 
στοιχεία του/της μαθητή/τριας. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα  τηλέφωνα 
επικοινωνίας και την υγεία του/της μαθητή/τριας. 

 Οι υπεύθυνοι των Πρώτων Βοηθειών πρέπει να έχουν το κατάλληλο 
πιστοποιητικό το οποίο ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια. Είναι ευθύνη 
του εκάστοτε Δ/ντη να ελέγχει την εγκυρότητα των πιστοποιητικών 
Πρώτων Βοηθειών και να ενεργεί για την ανανέωσή τους.  

 Κοντινό νοσοκομείο στο σχολείο είναι το:  
Central Middlessex Hospital, Acton Lane, Park Royal, NW10 7NS     
τηλ. 0208 9655733 

         Σε περίπτωση ανάγκης καλούμε το 999.   
 
Πληρότητα υλικού πρώτων βοηθειών 
 
 Όλο το προσωπικό είναι υπεύθυνο να ενημερώνει την Διεύθυνση του 

σχολείου εάν το υλικό των πρώτων βοηθειών χρειάζεται ανανέωση ή 
συμπλήρωση. 

 Βαλιτσάκι των πρώτων βοηθειών βρίσκεται στην αίθουσα Τεχνικών και 
στο Γραφείο των Δασκάλων και πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα: 

 Ψαλίδι, 
 Παραμάνες 
 Αυτοκόλλητους επιδέσμους 
 Αποστειρωμένες γάζες 
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 Γάντια μιας χρήσης 
 Αντισηπτικά μαντηλάκια μιας χρήσης 
 Τριγωνικούς επιδέσμους 

Το βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών για τις εκδρομές βρίσκεται στο γραφείο της 
Διεύθυνσης του σχολείου. 
 
Φάρμακα 
 

 Εάν ένα παιδί πρέπει να πάρει φάρμακο (αντιβίωση ή άλλο) όσο 
βρίσκεται στο σχολείο ο γονέας πρέπει να συμπληρώσει το ειδικό 
έντυπο το οποίο υπάρχει στο γραφείο της Διεύθυνσης. Τα 
συμπληρωμένα έντυπα φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο. 

 Όλα τα φάρμακα πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος ή στο 
ψυγείο του γραφείου διδασκόντων. 

 
Επιδημίες  
 
Σε περίπτωση επιδημιών (ιώσεις ή παιδικές αρρώστιες) ενημερώνονται  με 
γραπτή ανακοίνωση οι γονείς των μαθητών. 
 
Ψείρες  
 
Σε περίπτωση που παρουσιαστούν ψείρες σε κάποια τάξη οι γονείς 
ενημερώνονται με γραπτή ανακοίνωση αμέσως. Οι μαθητές θα πρέπει να 
απομακρυνθούν από το σχολείο για τουλάχιστον τρεις μέρες και αν 
επιστρέψουν αφού καθαριστούν τα κεφαλάκια τους από τις ψείρες. 

 
Ασφάλεια προσωπικού 

 
 Το προσωπικό πρέπει να προσέχει την ασφάλειά του ιδιαίτερα όταν 

αναρτεί τις εργασίες των παιδιών στους πίνακες ανακοινώσεων ή 
μετακινεί έπιπλα. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να σκαρφαλώνει σε 
τραπέζια ή καρέκλες και πάντα πρέπει να χρησιμοποιεί ειδική σκάλα. 

 Σε καμιά περίπτωση το προσωπικό του σχολείου δεν θα ανεχθεί 
προσβλητική ή επιθετική συμπεριφορά από γονείς. Αν συμβεί κάτι 
τέτοιο πρέπει να απομακρύνονται αμέσως τα παιδιά και να 
ενημερώνεται η Διεύθυνση του σχολείου. Εάν η ανάρμοστη 
συμπεριφορά του γονέα δεν βελτιώνεται ούτε με την παρέμβαση της 
Διεύθυνσης τότε καλείται η αστυνομία.  

 Γονείς που στο παρελθόν είχαν επιθετική ή ανάρμοστη συμπεριφορά 
απέναντι στο προσωπικό του σχολείου συναντούν τους εκπαιδευτικούς 
μόνο με  την παρουσία μαρτύρων. 
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Μοναχική εργασία  
 
 Όταν κάποιος εργάζεται μόνος του στο σχολείο πρέπει να έχει μαζί του 

κινητό τηλέφωνο, να ενημερώνει τους οικείους του αν πρόκειται να 
αργήσει, να επιβεβαιώνει ότι οι πόρτες της αυλής είναι ασφαλισμένες 
και οι πόρτες διαφυγής του  κτιρίου ελεύθερες. 

 Εάν κάποιο άτομο από το προσωπικό βρίσκεται μόνο του στο σχολείο 
και ανησυχεί για την παρουσία ατόμου μέσα ή γύρω από το σχολείο 
πρέπει να τηλεφωνήσει στην αστυνομία του Ealing 0208 2469421 ή στο 
999 εάν πιστεύει ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά του ή την 
ασφάλεια του κτιρίου. 

 
Περίπτωση κινδύνου και κλήση των υπευθύνων για τα κλειδιά του 
σχολείου 
 
 Οι υπεύθυνοι των κλειδιών σε περίπτωση ειδοποίησής τους από την 

αστυνομία πρέπει να προσέξουν πρώτα την προσωπική τους ασφάλεια. 
 Εάν η αστυνομία έχει φύγει από το κτίριο πριν φτάσει ο υπεύθυνος  

τότε αυτός πρέπει να ζητήσει από την αστυνομία να επιστρέψει πριν 
εισέλθει στο κτίριο. 

 Οι υπεύθυνοι των κλειδιών πρέπει να ασφαλίζουν την πόρτα της αυλής 
όταν μπαίνουν μέσα στο κτίριο. 

 Πριν φύγουν πρέπει να ελέγξουν ότι το κτίριο είναι ασφαλισμένο και ο 
συναγερμός είναι σε ενέργεια. 

 
Εκκένωση του σχολείου σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου 
 
 Ασκήσεις  εκκένωσης του κτιρίου πραγματοποιούνται κάθε εξάμηνο 

και καταγράφονται στο βιβλίο πυρασφάλειας στο γραφείο της 
Διεύθυνσης του σχολείου.  

 Όλοι οι παρόντες (προσωπικό, μαθητές/τριες, επισκέπτες) στο σχολείο  
κατά την ώρα της άσκησης παίρνουν μέρος σε αυτή. 

 Όλο το προσωπικό και όλοι οι μαθητές /τριες γνωρίζουν από την αρχή 
κάθε σχολικού έτους την διαδικασία που ακολουθείτε σε περίπτωση 
συναγερμού. 

 Έλεγχος για την καλή λειτουργία του συναγερμού πυρασφάλειας 
γίνεται εβδομαδιαίως από τον επιστάτη του σχολείου. 

 Το σχέδιο διαφυγής μοιράζεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς στην 
αρχή κάθε σχολικού έτους  και είναι αναρτημένο στο γραφείο 
διδασκόντων.  

 Κάθε τάξη έχει συγκεκριμένη έξοδο διαφυγής την οποία γνωρίζουν  
όλοι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές. 

 Κάθε εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος να οδηγήσει τους μαθητές του με 
τάξη έξω από το σχολείο και να έχει μαζί του το παρουσιολόγιο.  
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 Η Διεύθυνση του σχολείου ελέγχει αν έχουν εκκενωθεί όλες οι αίθουσες 
του δεύτερου και πρώτου ορόφου και οι τουαλέτες των κοριτσιών. Η 
προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου  ελέγχει αν έχουν εκκενωθεί οι 
τουαλέτες των αγοριών. Η Διεύθυνση του σχολείου ελέγχει τις αίθουσες 
του ισογείου και παίρνει μαζί το βιβλίο επισκεπτών.   

 Όλοι συγκεντρώνονται μπροστά στο προαύλιο του γειτονικού 
σχολείου. 

 Όλοι οι μαθητές και το προσωπικό επιστρέφουν μόνο όταν τους το 
ζητήσει η Διεύθυνση του σχολείου.  

 Σε περίπτωση πραγματικού κινδύνου η Διεύθυνση του σχολείου 
ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία και ενημερώνει τις αρμόδιες 
υπηρεσίες καλώντας το 999 αν και το σχολείο συνδέεται με αυτόματο 
συναγερμό (red care) με την πυροσβεστική. 

 Το σχολείο διαθέτει συναγερμούς, ανιχνευτές καπνού και φώτα 
κινδύνου σε κάθε όροφο. 

 Πυροσβεστήρες βρίσκονται σε διάφορα σημεία στο σχολείο (χωλ, 
κυλικείο, αίθουσα υπολογιστών, γραφείο δασκάλων, διαδρόμους, 
έξοδο  κινδύνου, δωμάτιο καυστήρα). 

 Οι πυροσβεστήρες, ο συναγερμός πυρασφάλειας, τα φώτα κινδύνου 
και οι ανιχνευτές καπνού ελέγχονται και συντηρούνται ετησίως από 
συμβεβλημένη εταιρεία (Chubb). 

 
Σε περίπτωση πραγματικού κινδύνου 
 

 Το προσωπικό δεν πρέπει να προσπαθήσει να μπει ξανά στο σχολείο ή 
να σβήσει την φωτιά με κίνδυνο της ασφάλειας και της υγείας του. 

 Όποιος διαπιστώσει διαφυγόντα καπνό πρέπει να σημάνει αμέσως τον 
συναγερμό. 

 Πρέπει να ακολουθηθεί το σχέδιο διαφυγής χωρίς πανικό. 
 
Διακοπή λειτουργίας του σχολείου. 
 
Το σχολείο διακόπτει τη λειτουργία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
και απρόβλεπτων καταστάσεων όπως: 
 Δυσμενείς  καιρικές συνθήκες. 
 Βλάβη της κεντρικής θέρμανσης ή όταν η θερμοκρασία στις τάξεις είναι 

κάτω από τους 15 βαθμούς. 
 Βλάβη σε άλλα συστήματα του κτιρίου (π.χ ύδρευσης, ηλεκτρισμού)  

που αφορούν την υγεία και ασφάλεια των μαθητών και του 
προσωπικού. 

 Τρομοκρατική ενέργεια. 
Την απόφαση για την διακοπή λειτουργίας την λαμβάνει το Γραφείο 
Εκπαίδευσης. Η Διεύθυνση του σχολείου είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει 
έγκαιρα και με όλες τις λεπτομέρειες για την λήψη σωστών και άμεσων 
αποφάσεων.    
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Ο επιστάτης 
 
 Ο επιστάτης κάτω από την επιτήρηση της Διεύθυνσης του σχολείου 

είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον για 
τους μαθητές και το προσωπικό. 

 Μικρές ζημιές επισκευάζονται από τον επιστάτη ή από έγκυρες  
επισκευαστικές εταιρείες. 

 Ο επιστάτης ελέγχει αν όλες οι κλειδαριές και τα συστήματα ασφαλείας 
και πυρασφάλειας λειτουργούν κανονικά. 

 Ελέγχει εβδομαδιαίως τον συναγερμό πυρασφάλειας και 
καταγράφεται στο βιβλίο πυρασφάλειας. 

 Ελέγχει ότι όλες οι έξοδοι κινδύνου είναι ελεύθερες. 
 Ελέγχει ότι όλες οι πόρτες πυρασφάλειας ανοίγουν γρήγορα και 

εύκολα. 
 Ελέγχει ότι όλες οι πόρτες κλείνουν κανονικά. 
 Ελέγχει ότι το σχολείο είναι επαρκώς καθαρό και τακτοποιημένο. 
 Ελέγχει αν ο καθαριστής έχει φροντίσει να συλλέξει τα απορρίμματα 

του σχολείου στον καθορισμένο εξωτερικό χώρο ώστε αυτά να μην 
συσσωρεύονται και δημιουργούν εστίες μόλυνσης.   

 
Η στρατηγική Υγείας και Ασφάλειας διανέμεται σε όλους τους εργαζομένους 
στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο και δημοσιοποιείται στους γονείς. Ελέγχεται 
και αναθεωρείται αν κριθεί απαραίτητο το τελευταίο  δεκαήμερο κάθε 
σχολικής χρονιάς σύμφωνα με παρατηρήσεις που γίνονται για την 
λειτουργικότητά της από εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς ή επισκέπτες.  
 
 
Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης 
Δρ Γεώργιος Κόσυβας  
Ημερομηνία, 16/01/2019 
 
Η Διευθύντρια  
Δρ Βαρβάρα Μασούρου 
Ημερομηνία, 15/01/2019 


