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Κύρια Σημεία  

• Η Ουσία της Ασφάλειας (Security & Safety) 

 

• Η τεράστια δυναμική της Πρόληψης 

 

• Η «Πέμπτη Ουσία» είναι η Εκπαίδευση  

 

• Η σημαντικότητα της Ασφάλειας στο χώρο του Σχολείου 

 

• Η επιβεβλημένη ανάγκη Εκπαίδευσης στα Σχολεία Θεμάτων 
και Αρχών που έχουν να κάνουν με Πρόληψη, Ετοιμότητα και 
Διαχείριση & Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών.  



Ολοκληρωτική Ασφάλεια 
(Security & Safety) 

 
“Αν δεν μπορείς να το εξηγήσεις με απλά λόγια, ούτε εσύ ο ίδιος το έχεις 

καταλάβει πολύ καλά” 

 (Albert Einstein) 

 

Οι επιπλοκές και κίνδυνοι ενός Οργανισμού  ανάγονται σε δύο 
σφαίρες. 

 

Security αφορά ληστείες, διαρρήξεις, βανδαλισμούς. 

 

Safety αφορά ατυχήματα, ασθένειες, φωτιά, διαδικασίες 
εκκένωσης.  

 

 



Ολοκληρωτική Ασφάλεια 
(Security & Safety) 

• Και οι δύο σφαίρες Ασφαλείας λειτουργούν σε ΣΥΝΑΛΜΑ. 

 

• Το να είμαστε Ασφαλείς προϋποθέτει το Βαθμό Προστασίας ενάντια σε: 

 

 Απώλεια (Waste) 

 Ατυχήματα (Accidents) 

 Λάθη (Errors) 

 Έγκλημα (Crime) 

 Ανήθικες Πρακτικές (Unethical Practices) (W.A.E.C.UP 
University of south Africa) 

 

• Είναι συνθήκες στις οποίες το άτομο είναι Προστατευμένο και Ελεύθερο 
από τον Κίνδυνο. 

 

 

 



Ολοκληρωτική Ασφάλεια 
(Security & Safety) 

• Συστατικό στοιχείο της «Ολοκληρωτικής Ασφάλειας» είναι η 
Πρόληψη. 

 

• Προϋποθέτει Δημιουργική Σκέψη. 

 

• Ικανότητα πρόβλεψης ενός αποτελέσματος με βάση τους 
υπάρχοντες παράγοντες πριν αυτό γίνει αποτέλεσμα. 

 

 



Ολοκληρωτική Ασφάλεια 
(Security & Safety) 

 

• Διαδικασίες και Πολιτικές Ασφαλείας  Πρόληψη ή/και 
Διαχείριση Προκλήσεων και Κινδύνων 

 

 

• Μέσω Εκπαίδευσης  και Ευαισθητοποίησης  Ενσυνείδητη 
Πρόληψη  Επαύξηση του Βαθμού Προστασίας της 
Ασφάλειας (Security & Safety) και Ελαχιστοποίησης των 
Κινδύνων.  



Σημαντικότητα της Ασφάλειας 

(Security & Safety) στα Σχολεία  

«…Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους, έχει δε ως σκοπό την ηθική, 
πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της 
εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως και τη διάπλαση αυτών ως ελεύθερων 

πολιτών...»  

(Σύνταγμα, 1975). 
 

• Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 
να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη 
των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών. 
Ανεξάρτητα από φύλο ή καταγωγή, να τους δοθεί η δυνατότητα να 
δημιουργηθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν 
δημιουργικά.  
 

• (Άρθρο 1 του Νόμου 1566/85 – «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…»). 



Σημαντικότητα της Ασφάλειας (Security & 

Safety) στα Σχολεία  



Σημαντικότητα της Ασφάλειας 

(Security & Safety) στα Σχολεία  

• Η δημιουργία Ασφαλούς (Secure & Safe) Περιβάλλοντος ώστε 
οι Δάσκαλοι/Καθηγητές να μπορούν να επιτελέσουν το Έργο 
τους και οι Μαθητές να συγκεντρωθούν στο δικό τους έργο 
που είναι η Μάθηση. 

 

• Ένα Secure & Safe σχολείο έχει ένα φιλόξενο, ευχάριστο 
κλίμα. Είναι ένα μέρος όπου οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και 
το υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό, εκτελούν την εργασία 
τους χωρίς το φόβο του Κινδύνου.  

 

 

 

 

 



Σημαντικότητα της Ασφάλειας 

(Security & Safety) στα Σχολεία  

• Όλοι γνωρίζουν την αναμενόμενη πορεία δράσης σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 

• Ασφαλισμένη (Secure) Εγκατάσταση όπου σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης όπως άσχημες καιρικές συνθήκες, τα 
άτομα μπορούν να προστατευθούν. 

 

• Ασφαλισμένη (Safe) Εγκατάσταση όπου τα άτομα δρουν 
εντός του χώρου χωρίς κανένα κίνδυνο όπως ατύχημα ή 
ασθένεια. 

 

 



Μικρό παιδί έχασε τη ζωή του από 
ασφυξία λόγω εγκλωβισμού του σε 

εγκαταλελειμμένο μπαούλο στο 
σχολείο 





Σημαντικότητα της Ασφάλειας 

(Security & Safety) στα Σχολεία  
 

Προστασία 
Μαθητών  

Διαδικασίες 
Ανταπόκρισης  

Πολιτικές & 
Διαδικασίες 
Ασφαλείας 

Εκπαίδευση 
Προσωπικού 

Σχολείου 

Φυσική 
Ασφάλεια 
Σχολείου 



Εκπαίδευση Βασικών Αρχών 
Ασφαλείας 

• Η σημαντικότητα της εκπαίδευσης  
 

• Η ‘‘φόρμουλα’’ αυτή περιέχει ένα σημαντικό όρο που αφορά την συναίσθηση 
ασφάλειας. Ο βαθμός της συναίσθησης αυτής είναι που συνδέεται άρρηκτα με την 
εκπαίδευση. 
 

• Τ = Α x ΔΜΑ / ΣΑΠ 
 

• Τ = Τρωτότητα 
• Α = Απειλή κατά της Ασφάλειας 
• x = Επί 
• ΔΜΑ = Διοικητική Μέριμνα για την Υποστήριξη της Ασφάλειας 
• ΣΑΠ = Συναίσθηση Ασφάλειας του Προσωπικού. 

 
• Όσο μεγαλύτερη η ΣΑΠ, τόσο το πηλίκο μικραίνει και έτσι μικραίνει και ο βαθμός της 

τρωτότητας. 
 



Εκπαίδευση Βασικών Αρχών 
Ασφαλείας 

 

 

• Επιφέρει Συναισθηματική και Πρακτική προετοιμασία  

 

• Γνωστικά Αντικείμενα απαραίτητα για την Ασφάλεια του 
Σχολείου ως Εγκατάσταση και κυρίως των παιδιών και των 
ατόμων εντός αυτής μπορεί να είναι:  

 



Εκπαίδευση Βασικών Αρχών 

Ασφαλείας 

• Αναγνώριση Δεδομένων Ασφαλείας και πιθανών προβλημάτων του Σχολείου 
 Τοποθεσία 
 Εγκαταστάσεις 
 Ηλικία μαθητών   
• Αναγνώριση Κινδύνων 
• Πρώτες βοήθειες 
• Ανάπτυξη προγράμματος ασφαλείας 
• Περί Τρωτότητας Εγκαταστάσεων 
• Σχεδιασμό για την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
• Μεθοδολογία αξιολογήσεων 
• Μεθόδους Επιθεώρησης 
• Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας 
• Φυσική Ασφάλεια και Προστασία 
• Οργάνωση Πλάνου Έκτακτων Περιστατικών 
• Συνεργασία με Δημόσιους Φορείς Ασφάλειας 

 
 



Κουλτούρα Ασφαλείας και Νοοτροπία 

Πρόληψης  

«An ounce of prevention is worth a pound of cure»  

(Benjamin Franklin) 

 

 

• Η εκπαίδευση του Προσωπικού του Σχολείου δημιουργεί τον 
«Αόρατο Βοηθό» όσον αφορά την Πρόληψη, Ετοιμότητα 
αλλά και την Διαχείριση Κινδύνων. 

 

 



Απαιτήσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των μέτρων Ασφαλείας στο 

σχολείο 

• Εκπαίδευση Προσωπικού όσον αφορά τις Βασικές Αρχές Ασφαλείας  
 

• Σύσταση Επιτροπής Υπεύθυνης για θέματα Ασφάλειας (Security & Safety) 
 

• Καθιέρωση Security & Safety Check List 

• Πλάνο Safety 

• Πλάνο Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης  

• Πλάνο Ασκήσεων για Έκτακτες Ανάγκες  

• Βιβλίο Αναφορών  

• Πολιτική και Κανόνες Πρόσβασης στο Σχολικό Χώρο 

• Χώροι Περιορισμένης Πρόσβασης  

 



Αίσθημα Ασφάλειας 

• Μέσω της Εκπαίδευσης ακολουθεί ο Βασικός Στόχος που 
είναι η Εφαρμογή. 

 

• Η Εφαρμογή Μέτρων που έχουν ως Σκοπό την επαύξηση της 
Κουλτούρας Ασφαλείας αλλά και πρακτικά το Βαθμό 
Προστασίας των παιδιών και των ατόμων που βρίσκονται σε 
μια τόσο ευαίσθητη εγκατάσταση όπως είναι τα Σχολεία. 

 

• Γιατί το μέλλον βρίσκεται στα παιδιά. Και εμείς έχουμε 
ευθύνη να τους προσφέρουμε ένα Ασφαλές Περιβάλλον. 


