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Ο οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας 
περιέχει σύγχρονες επιστηµονικές 
γνώσεις και αξιόπιστες πληροφορίες 
για την προστασία από φυσικούς και 
τεχνολογικούς κινδύνους.
Η δηµιουργία του στηρίχθηκε στα 
αποτελέσµατα ερευνών καθώς 
και στην εµπειρία σχετικά µε το τί 
συµβαίνει στις καταστροφές. 

Επιλέξαµε µια σύντοµη έκδοση µε 
οδηγίες προστασίας ώστε ο καθένας να 
µπορεί να ανατρέξει στις σελίδες άµεσα 
και εύκολα, όταν παραστεί ανάγκη ή, 
ακόµη καλύτερα, πολύ πιο πριν.

Προσπαθήσαµε να συµπεριλάβουµε 
όλους τους τύπους των κινδύνων 
που πλήττουν τη χώρα µας. Οι 
καταστροφές που περιλαµβάνονται 
δεν είναι πάντα τόσο συχνές ή 
επικίνδυνες, ωστόσο είναι καλό για 
εσάς να µελετήσετε µε προσοχή 
τον οδηγό. Να γνωρίσετε πώς να 
προλάβετε και πώς να προετοιµαστείτε 
για οποιοδήποτε αναπάντεχο γεγονός. 
Να καταστρώσετε σχέδια έκτακτης 
ανάγκης, ώστε να ξέρετε πώς να 
αντιδράσετε κατά τη διάρκεια ενός 
φαινοµένου αλλά και τί να περιµένετε 
ως συνέπεια. 

Συζητείστε τις οδηγίες και τους 
τρόπους προετοιµασίας και µάθετε 
πώς να προφυλάξετε τους ανθρώπους 
και τις περιουσίες σας. 

Ο οδηγός «Ξέρεις πώς να 
προστατευτείς;» είναι ένας από τους 
πολλούς τρόπους ενηµέρωσης 
που παρέχει η Γενική Γραµµατεία 
Πολιτικής Προστασίας. Οι οδηγίες 
αυτοπροστασίας βρίσκονται επίσης στη 
διάθεσή σας µέσα από την ιστοσελίδα 
www.civilprotection.gr.
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που επιβάλλονται για την προστασία 
των κτιρίων δεν προσκρούουν σε 
καµία περίπτωση στις διατάξεις της 
δασικής νοµοθεσίας.

•   Μην τοποθετείτε πλαστικές 
υδρορροές ή σωλήνες στους 
τοίχους του σπιτιού.

•   Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα 
από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα 
και τις µπαλκονόπορτες.

•   Φροντίστε ώστε τα καλύµµατα στις 
καµινάδες και τους αεραγωγούς του 
σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό 
ώστε να µην διεισδύσουν σπίθες. 

•   Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα 
αντικείµενα κοντά στο σπίτι.

•   Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε 
κλειστούς και προφυλαγµένους 
χώρους.

•   Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες 
δεξαµενές καυσίµου κοντά στο σπίτι. 

•   Προµηθευτείτε τους κατάλληλους 
πυροσβεστήρες και φροντίζετε για 
τη συντήρησή τους.

•   Εξοπλιστείτε µε σωλήνα ποτίσµατος 
µε µήκος ανάλογο της περιοχής 
που θέλετε να προστατεύσετε. 

•   Εξοπλιστείτε µε µια δεξαµενή 
νερού, µια απλή αντλία που 
λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα 
και ένα σωλήνα νερού.

•   Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) 
και δώστε σαφείς πληροφορίες για:

    -  την τοποθεσία και το ακριβές 
σηµείο που βρίσκεστε,

    -  την τοποθεσία, το ακριβές 
σηµείο και την κατεύθυνση της 
πυρκαγιάς.

    -  το είδος της βλάστησης που 
καίγεται.

•   Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα 
και κλαδιά κατά τους θερινούς µήνες.

•   Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές 
στα δάση ή σε χώρους που 
υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.

•   Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται 
να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. 
οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού 
ή άλλου εργαλείου που δηµιουργεί 
σπινθήρες).

•   Μην πετάτε αναµµένα τσιγάρα. 
•   Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο 
δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. 

•   Σεβαστείτε τα απαγορευτικά 
πρόσβασης σε περιόδους υψηλού 
κίνδυνου.

•   Δηµιουργείστε µια αντιπυρική ζώνη 
γύρω από το σπίτι καθαρίζοντας 
σε ακτίνα τουλάχιστον 10 µέτρων 
τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις 
πευκοβελόνες και τα κλαδιά.

•   Κλαδέψτε τα δένδρα µέχρι το ύψος 
των 3 µέτρων, ανάλογα µε την 
ηλικία και την κατάστασή τους. 

•   Αποµακρύνετε τα ξερά κλαδιά από 
τα δένδρα και τους θάµνους.

•   Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων 
να ακουµπούν στους τοίχους, τη 
στέγη και τα µπαλκόνια του σπιτιού. 
Κλαδέψτε τα αφήνοντας απόσταση 
τουλάχιστον 5 µέτρων από το σπίτι.

•   Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση 
έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός 
δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 
3 µέτρα από τα κλαδιά του άλλου. 
Για ακόµη µεγαλύτερη προστασία 
αποµακρύνουµε τη δενδρώδη και 
θαµνώδη βλάστηση γύρω από το 
κτίσµα σε απόσταση τουλάχιστον 
10 µέτρων εφόσον οι εργασίες 
καθαρισµού της φυσικής βλάστησης
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•   Μην εγκαταλείπετε το κτίριο εκτός 
αν η διαφυγή σας είναι πλήρως 
εξασφαλισµένη.

•   Μην µπαίνετε µέσα σε αυτοκίνητο. 
Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα 
σπίτι κατασκευασµένο από άφλεκτα 
υλικά είναι πολύ µεγαλύτερη από 
εκείνη σε ένα αυτοκίνητο που 
βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.

•   Αν παραµείνετε στο σπίτι:
    -  Κλείστε καλά τις πόρτες και τα 
παράθυρα.

    -  Φράξτε τις χαραµάδες µε 
βρεγµένα πανιά για να µην µπει 
µέσα ο καπνός. 

    -   Αποµακρύνετε τις κουρτίνες από 
τα παράθυρα. 

    -  Μεταφέρετε στο εσωτερικό 
των δωµατίων τα έπιπλα που 
βρίσκονται κοντά στα παράθυρα 
και τις εξωτερικές πόρτες.

    -  Κλείστε τις ενδιάµεσες πόρτες 
για να επιβραδύνετε την 
εξάπλωση της πυρκαγιάς. 

    -   Γεµίστε την µπανιέρα, τους 
νιπτήρες και τους κουβάδες µε 
εφεδρικό νερό.

    -  Συγκεντρωθείτε όλοι µαζί σε ένα 
δωµάτιο.

    -  Φροντίστε να υπάρχει φακός και 
εφεδρικές µπαταρίες µαζί σας σε 
περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού 
ρεύµατος. 

•   Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο 
αναζητείστε καταφύγιο σε κτιστό 
σπίτι. 

•    Αν διαταχθεί εκκένωση της 
περιοχής ακολουθείστε πιστά 
τις οδηγίες των Αρχών και τις 
διαδροµές που θα σας δοθούν.

•   Διατηρείστε την ψυχραιµία σας.
•   Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά 
από τον περίγυρο του κτιρίου σε 
κλειστούς και προφυλαγµένους 
χώρους. 

•   Κλείστε όλες τις διόδους 
(καµινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ.) 
έτσι ώστε να µην διεισδύσουν οι 
καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού.

•   Κλείστε τις παροχές φυσικού 
αερίου και υγρών καυσίµων µέσα 
και έξω από το σπίτι. 

•     Μαζέψτε τις τέντες στα µπαλκόνια 
και στα παράθυρα.

•     Διευκολύνετε την πρόσβαση 
πυροσβεστικών οχηµάτων 
ανοίγοντας την πόρτα του κήπου. 

•   Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική 
πλευρά του σπιτιού, αντίθετα από 
την κατεύθυνση της πυρκαγιάς 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
άµεσης πρόσβασης στη στέγη.

•   Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσµατος 
και απλώστε τους ώστε να 
καλύπτεται η περίµετρος του 
σπιτιού.

•   Αν η ορατότητα είναι µειωµένη, 
ανάψτε τα εσωτερικά και τα 
εξωτερικά φώτα του για να γίνεται 
ορατό µέσα από τους καπνούς.

•   Βγείτε από το σπίτι και σβήστε 
αµέσως τις µικροεστίες που 
αποµένουν. 

•   Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες, 
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, την 
περίµετρο και τους εξωτερικούς 
χώρους του σπιτιού για το 
ενδεχόµενο αναζωπυρώσεων.
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•   Διατηρείστε την ψυχραιµία σας. 
•   Καλυφθείτε κάτω από κάποιο 
ανθεκτικό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, 
θρανίο), γονατίστε και κρατήστε µε τα 
χέρια σας το πόδι του.

•   Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, 
γονατίστε στο µέσον του δωµατίου, 
µειώνοντας όσο γίνεται το ύψος 
σας και προστατέψτε µε τα χέρια 
το κεφάλι και τον αυχένα σας. 
Αποµακρυνθείτε από µεγάλες 
γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, 
γυάλινα χωρίσµατα) ή έπιπλα και 
αντικείµενα που µπορεί να σας 
τραυµατίσουν. 

•   Μην προσπαθήσετε να 
αποµακρυνθείτε από το σπίτι. 

•   Μην βγείτε στο µπαλκόνι. 

•   Αποµακρυνθείτε από τζάµια και 
εξωτερικούς τοίχους. 

•   Διατηρείστε την ψυχραιµία σας. 
•   Μείνετε στο χώρο µέχρι να τελειώσει 
η δόνηση.

•   Μην παρασυρθείτε από το 
πανικόβλητο πλήθος που κινείται 
άτακτα προς τις εξόδους γιατί 
κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε. 

•   Στερεώστε γερά στους τοίχους 
τα ράφια και τις βιβλιοθήκες. 
Αποµακρύνετε από τις πόρτες 
τα ψηλά έπιπλα που µπορούν να 
ανατραπούν και να εµποδίσουν την 
έξοδο.

•   Βιδώστε καλά στους τοίχους το 
θερµοσίφωνα και τις δεξαµενές 
καυσίµων και νερού. 

•   Τοποθετείστε τα βαριά αντικείµενα 
στα χαµηλότερα ράφια. 

•   Αποµακρύνετε τα βαριά αντικείµενα 
πάνω από κρεβάτια και καναπέδες. 

•   Στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώµατα 
και τους ανεµιστήρες οροφής. 

•   Προσδιορίστε καλά προφυλαγµένους 
χώρους σε κάθε δωµάτιο του σπιτιού: 

    -  κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή 
τραπέζια. 

    -  µακριά από γυάλινες επιφάνειες και 
βιβλιοθήκες. 

    -  µακριά από εξωτερικούς τοίχους. 
•   Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία 
του δικτύου παροχής ηλεκτρικού 
ρεύµατος και φυσικού αερίου. 

•   Ενηµερώστε τα µέλη της οικογένειας 
για το πώς κλείνουν οι γενικοί 
διακόπτες ηλεκτρικού, νερού και 
φυσικού αερίου και για τα τηλέφωνα 
έκτακτης ανάγκης (112, 199, 166, 100 
κλπ.)

•   Προµηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο 
µε µπαταρίες, φακό και βαλιτσάκι 
πρώτων βοηθειών. 

•   Επιλέξτε ένα ασφαλή χώρο 
συνάντησης µετά το σεισµό ο οποίος 
να βρίσκεται: 

    -  µακριά από κτίρια και δέντρα
    -  µακριά από τηλεφωνικά και 
ηλεκτρικά καλώδια.
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•   Αποµακρυνθείτε από χώρους 
που βρίσκονται κάτω από κτίρια, 
τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια. 

•   Αν έχετε µαζί σας τσάντα ή 
χαρτοφύλακα, καλύψτε το κεφάλι σας 
µε αυτά. 

•   Καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο 
και σταµατήστε µε προσοχή το 
αυτοκίνητο ώστε να µην εµποδίζει την 
κυκλοφορία. 

•   Αποφύγετε να περάσετε από 
σήραγγες, γέφυρες ή υπέργειες 
διαβάσεις. 

•   Προετοιµαστείτε για τυχόν 
µετασεισµούς.

•   Ελέγξτε προσεκτικά τον εαυτό σας 
και τους γύρω σας για πιθανούς 
τραυµατισµούς. 

•   Αν υπάρχουν βαριά τραυµατισµένοι 
µην τους µετακινείτε. 

•   Εκκενώστε το κτίριο από το 
κλιµακοστάσιο (µην χρησιµοποιείτε 
τον ανελκυστήρα), αφού πρώτα 
κλείσετε τους διακόπτες του 
ηλεκτρικού ρεύµατος, του φυσικού 
αερίου και του νερού.

•   Καταφύγετε σε ανοιχτό και ασφαλή 
χώρο.

•   Ακολουθείστε τις οδηγίες των 
Αρχών και µην δίνετε σηµασία σε 
φηµολογίες. 

•   Μην χρησιµοποιείτε άσκοπα το 
αυτοκίνητό σας ώστε να µην γίνετε 
εµπόδιο στο έργο των συνεργείων 
διάσωσης. 

•   Παρότι δεν προκαλούν τσουνάµι όλοι 
οι σεισµοί µείνετε σε εγρήγορση. 

•   Παρατηρείστε αν υπάρχει σηµαντική 
αύξηση ή πτώση της στάθµης του 
ύδατος, γεγονός που αποτελεί φυσική 
προειδοποίηση. 

•   Αποµακρυνθείτε από τη θάλασσα 
και κατευθυνθείτε σε περιοχές της 
ενδοχώρας µε µεγαλύτερο υψόµετρο. 
Ένα τσουνάµι µικρού µεγέθους σε 
ένα σηµείο της ακτής µπορεί να 
µεταβληθεί σε µεγάλο τσουνάµι, σε 
απόσταση χιλιοµέτρων. 

•   Μείνετε µακριά από την ακτή. Το 
τσουνάµι δεν αποτελείται µόνο από 
ένα µόνο κύµα αλλά από µια σειρά 
από κύµατα οπότε επιστρέψτε µόνο 
αφού ενηµερωθείτε από τις αρµόδιες 
Aρχές ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. 

•   Μην πλησιάζετε τις ακτές για να 
παρακολουθήσετε ένα επερχόµενο 
τσουνάµι. Όταν το δείτε ίσως είναι 
αργά για να το αποφύγετε. 

•   Χρησιµοποιείστε το σταθερό ή 
κινητό τηλέφωνό σας σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, γιατί προκαλείται 
υπερφόρτωση των τηλεφωνικών 
δικτύων. 

•   Αποφύγετε να µπείτε στο σπίτι σας αν 
βλέπετε βλάβες, κοµµένα καλώδια, 
διαρροή υγραερίου ή φυσικού αερίου. 
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•   Σε περιοχές υφιστάµενων 
παλαιότερων κατολισθήσεων.

•   Πάνω ή στη βάση απότοµων 
πρανών ή κλιτύων.

•   Στη βάση ή την κορυφή επιχωµάτων 
και εκσκαφών. 

•   Η ισχυρή ανατάραξη του εδάφους 
που προκαλείται από τους 
σεισµούς µπορεί να προκαλέσει 
κατολισθήσεις ή να εντείνει τις 
συνέπειες τους.

•   Οι κατολισθήσεις συµβαίνουν 
συνήθως σε περιοχές που 
έχουν συµβεί και στο παρελθόν. 
Ζητήστε πληροφορίες για τις 
κατολισθήσεις στην περιοχή σας, και 
ενδεχοµένως ζητήστε µια λεπτοµερή 
πραγµατογνωµοσύνη της περιοχής 
του ακινήτου σας.

•   Εάν η κατοικία σας βρίσκεται εντός 
περιοχής µε αυξηµένο κίνδυνο 
για την εκδήλωση κατολίσθησης 
ελαχιστοποιείστε τον κίνδυνο 
πραγµατοποιώντας φύτευση 
των πρανών που βρίσκονται 
εντός της ιδιοκτησίας σας 
και κατασκευάζοντας τοίχους 
αντιστήριξης.
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•   Επικοινωνήστε µε τις τοπικές 
Αρχές, Πυροσβεστική, Αστυνοµία 
ή Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. 
Οι τοπικοί φορείς είναι οι πλέον 
κατάλληλοι να εκτιµήσουν έναν 
ενδεχόµενο κίνδυνο.

•   Ενηµερώστε τους γείτονές σας. 
Ενδέχεται να µην έχουν επίγνωση 
των πιθανών κινδύνων.

•   Αν βρίσκεστε σε περιοχές 
επικίνδυνες για κατολισθήσεις 
και λασποροές, ενηµερωθείτε 
για τις πιθανές οδούς διαφυγής. 
Θυµηθείτε παρόλα αυτά ότι 
η οδήγηση κατά τη διάρκεια 
έντονης βροχόπτωσης είναι πολύ 
επικίνδυνη.

•   Ενηµερωθείτε από τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης και το 
διαδίκτυο για προειδοποιήσεις 
σχετικές µε φαινόµενα έντονων ή 
παρατεταµένων βροχοπτώσεων. 
Μετά από περιόδους 
παρατεταµένων βροχοπτώσεων 
αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης 
κατολισθήσεων.

•   Αποµακρυνθείτε το ταχύτερο 
δυνατό από την περιοχή εκδήλωσης 
της κατολίσθησης. 

•   Αν παραµείνετε στο σπίτι, 
µετακινηθείτε σε ψηλότερους 
ορόφους.

•   Εάν είναι αδύνατο να 
αποµακρυνθείτε καθίστε στο 
πάτωµα σε εµβρυακή στάση και 
προστατέψτε το κεφάλι σας.

•   Να είστε έτοιµοι να µετακινηθείτε 
γρήγορα. Δώστε προτεραιότητα 
στην ασφάλεια του εαυτού σας και 
όχι των υπαρχόντων σας.

•  Μείνετε σε ετοιµότητα και 
επαγρύπνηση όταν οδηγείτε. Τα 
κράσπεδα κατά µήκος των οδών 
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε 
κατολισθήσεις και καταπτώσεις 
βράχων. Παρατηρείτε µε προσοχή 
το δρόµο για πιθανά σηµάδια 
καθίζησης, κατάρρευσης, 
καταπτώσεις βράχων κλπ.

•   Μείνετε µακριά από την περιοχή 
της κατολίσθησης. Μπορεί να 
υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης νέας 
κατολίσθησης.

•   Παρακολουθείτε τους τοπικούς 
ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς 
σταθµούς για τις τελευταίες 
πληροφορίες σχετικά µε την 
αντιµετώπιση των έκτακτων 
αναγκών που προέκυψαν από την 
εκδήλωση της κατολίσθησης.

•  Ελέγξτε για τραυµατίες και 
παγιδευµένα άτοµα περιµετρικά 
του χώρου εκδήλωσης της 
κατολίσθησης, χωρίς να εισέλθετε 
σε αυτόν. Κατευθύνεται τα 
σωστικά συνεργεία στις θέσεις των 
παγιδευµένων.
•   Ελέγξτε για βλάβες σε δίκτυα 
κοινής ωφέλειας, οδικό και 
σιδηροδροµικό δίκτυο και 
αναφέρεται τις βλάβες στις 
αρµόδιες Αρχές.

•  Ελέγξτε για ζηµιές τα κρίσιµα 
σηµεία για την στατικότητα του 
σπιτιού σας.
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Σε περίπτωση που ενηµερωθείτε για 
την εκδήλωση έντονης βροχόπτωσης 
στην περιοχή σας:
•   Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από 
το σπίτι σας δεν είναι φραγµένα και 
οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά.

•   Περιορίστε τις µετακινήσεις σας 
και αποφύγετε την εργασία και την 
παραµονή σε υπόγειους χώρους.

•   Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους 
και µετακινηθείτε σε ασφαλές 
υψηλό σηµείο.

•   Μην διασχίσετε χείµαρρο πεζή ή µε 
αυτοκίνητο.

•   Μείνετε µακριά από ηλεκτροφόρα 
καλώδια.

•   Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν 
έχει ακινητοποιηθεί καθώς ενδέχεται 
να παρασυρθεί ή να πληµµυρίσει.

•   Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου 
έχουν σηµειωθεί κατολισθήσεις.

•   Μείνετε µακριά από περιοχές 
που έχουν πληµµυρίσει ή είναι 
επικίνδυνες να ξαναπληµµυρίσουν 
τις επόµενες ώρες.

    -  η πληµµύρα ενδέχεται να έχει 
µεταβάλει τα χαρακτηριστικά 
γνώριµων περιοχών και τα νερά 
να έχουν παρασύρει µέρη του 
δρόµου, των πεζοδροµίων κλπ. 

    -  εγκυµονούν κίνδυνοι από 
σπασµένα οδοστρώµατα, 
περιοχές µε επικίνδυνη κλίση, 
λασποροές κλπ. 

    -  τα νερά ενδέχεται να είναι 
µολυσµένα αν έχουν παρασύρει 
µαζί τους απορρίµµατα, 
αντικείµενα και νεκρά ζώα. 
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•   Θυµηθείτε ότι οι κίνδυνοι από την 
πληµµύρα δεν υποχωρούν αµέσως 
µετά την απόσυρση των υδάτων.

•   Βεβαιωθείτε από τις αρχές ότι η 
περιοχή που βρίσκεται το σπίτι ή ο 
χώρος εργασίας σας είναι πλέον 
ασφαλής και κατόπιν επιστρέψτε 
σε αυτήν ειδικά αν έχει προηγηθεί 
εκκένωση.

•    Κλείστε την τροφοδοσία του 
ηλεκτρικού ρεύµατος, ακόµα και αν 
στην περιοχή σας έχει διακοπεί το 
ηλεκτρικό ρεύµα.

•   Κλείστε την παροχή νερού, για το 
ενδεχόµενο βλάβης στο δίκτυο 
ύδρευσης. 

•     Φορέστε κλειστά παπούτσια ώστε 
να αποφύγετε τραυµατισµούς 
από αντικείµενα ή ανωµαλίες στο 
έδαφος που κρύβουν τα νερά. 

•      Εξετάστε τους τοίχους, τις πόρτες, 
τις σκάλες και τα παράθυρα. 

•     Εξετάστε τα δίκτυα του ηλεκτρικού 
ρεύµατος, ύδρευσης και 
αποχέτευσης.

•   Προσέξτε να µην εµποδίζετε τα 
συνεργεία διάσωσης. 

•   Μην πλησιάζετε σε περιοχές που 
έχουν σηµειωθεί κατολισθήσεις και 
πτώσεις βράχων. 

•   Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος 
εργασίας σας κινδυνεύει από 
πτώση βράχων.

•   Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό 
έδαφος. 

•  Αποφύγετε νερά που ρέουν. 
•  Αν βρεθείτε µπροστά σε δρόµο που 
έχει πληµµυρίσει σταµατήστε και 
αλλάξτε κατεύθυνση.
•  Αποφύγετε τα λιµνάζοντα νερά. 
Ενδέχεται να αποτελέσουν καλούς 
αγωγούς ηλεκτρικού ρεύµατος 
καθώς κρύβουν υπόγεια καλώδια ή 
διαρροές από εγκαταστάσεις.
•  Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των 
αρµόδιων Αρχών.
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•   Φροντίστε να ενηµερώνεστε 
διαρκώς από το ραδιόφωνο και 
την τηλεόραση για την εξέλιξη των 
καιρικών φαινοµένων. Οι επίσηµες 
πηγές ενηµέρωσης είναι η Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) 
και η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής 
Προστασίας. 

•   Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε 
εναλλακτικά: Αστυνοµία 100, 
Πυροσβεστικό Σώµα 199, ΕΚΑΒ 166, 
τον Ευρωπαϊκό Αριθµό Έκτακτης 
Ανάγκης 112.

•   Τοποθετείστε σε εµφανές σηµείο 
στο σπίτι τους παραπάνω αριθµούς 
τηλεφώνων πρώτης ανάγκης 
εφόσον τα παιδιά σας είναι σε 
θέση να τους χρησιµοποιήσουν και 
βεβαιωθείτε ότι το γνωρίζουν.

•    Βοηθήστε τα παιδιά σας να 
αποµνηµονεύσουν οικογενειακά 
στοιχεία όπως το επίθετό τους, 
τη διεύθυνση και τον αριθµό 
τηλεφώνου του σπιτιού. 

•     Εξηγείστε σε όλα τα µέλη της 
οικογένειας πώς και πότε να 
κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού, 
φυσικού αερίου και νερού, πώς να 
χρησιµοποιούν τον πυροσβεστήρα 
και πώς να καλούν σε βοήθεια. 

•   Προµηθευτείτε είδη πρώτης 
ανάγκης όπως κουτί πρώτων 
βοηθειών, πυροσβεστήρα, φακό και 
µπαταρίες, φορητό ραδιόφωνο κλπ.

•   Μεριµνήστε ειδικά για τα παιδιά και 
τους ηλικιωµένους.

-



•   Παρακολουθείτε συνεχώς από 
το ραδιόφωνο και την τηλεόραση 
τις επίσηµες προειδοποιήσεις ή 
συµβουλές. 

•   Ελέγξτε το σπίτι και τα λοιπά 
περιουσιακά σας στοιχεία για να 
καταγράψετε πιθανές ζηµιές.

•   Ενηµερωθείτε για τον καιρό και την 
κατάσταση του οδικού δικτύου.

•   Ανάλογα µε τον προορισµό σας 
αναλογιστείτε το είδος των καιρικών 
φαινοµένων που ενδέχεται να 
συναντήσετε (χιόνι, παγετός, 
χαλάζι, βροχόπτωση κλπ.).

•    Μεταβάλλετε το πρόγραµµα 
της µετακίνησής σας ώστε να 
αποφύγετε την αιχµή των καιρικών 
φαινοµένων.

•    Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της 
ηµέρας, προτιµώντας τις κεντρικές 
αρτηρίες και όχι τους δυσπρόσιτους 
και ερηµικούς δρόµους.

•   Ενηµερώστε τους οικείους σας για 
τη διαδροµή που θα ακολουθήσετε.

•    Μην αγνοείτε τις οδηγίες της 
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας, τα δελτία καιρού 
της Ε.Μ.Υ. και τις υποδείξεις των 
τοπικών Aρχών, όπως η Τροχαία, το 
Λιµενικό, η Πυροσβεστική κλπ. 

•   Ελέγξτε την κατάσταση του 
αυτοκινήτου σας πριν από κάθε 
µετακίνηση.

•    Εξοπλίστε το αυτοκίνητο µε τα 
απαραίτητα µέσα αντιµετώπισης 
έντονων καιρικών φαινοµένων 
(αντιολισθητικές αλυσίδες, 
αντιψυκτικά υγρά, οµπρέλες, 
αδιάβροχα, γαλότσες, φακό, κουτί 
πρώτων βοηθειών κλπ.).

•    Φορέστε κατάλληλα ρούχα αν 
πρόκειται να µετακινηθείτε πεζή.

•    Προσέξτε όταν βαδίζετε ώστε 
να αποφύγετε τραυµατισµούς 
λόγω της ολισθηρότητας 
του οδοστρώµατος και των 
πεζοδροµίων ή εξαιτίας της πτώσης 
αντικειµένων από υπερβολικό 
άνεµο ή χαλαζόπτωση. 

•    Προτιµήστε τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς για τις µετακινήσεις 
σας.

•   Μείνετε ήρεµοι και υποµονετικοί. O 
πανικός επιβαρύνει την κατάσταση.

•    Διευκολύνετε το έργο των Αρχών.
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•   Ασφαλίστε αντικείµενα τα οποία 
αν παρασυρθούν από τον άνεµο 
ενδέχεται να προκαλέσουν 
καταστροφές ή τραυµατισµούς.

•     Στερεώστε τις διαφηµιστικές 
πινακίδες που τυχόν έχετε 
αναρτήσει. 

•   Ασφαλίστε τις πόρτες και τα 
παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου 
εργασίας σας. 

•   Αποφύγετε δραστηριότητες σε 
θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. 

•   Αποφύγετε τη διέλευση κάτω 
από µεγάλα δέντρα, κάτω από 
αναρτηµένες πινακίδες και γενικά 
από περιοχές, όπου ελαφρά 
αντικείµενα (π.χ. γλάστρες, 
σπασµένα τζάµια κλπ.) µπορεί να 
αποκολληθούν και να πέσουν στο 
έδαφος (π.χ. κάτω από µπαλκόνια).
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•   Μετρήστε το χρόνο που µεσολαβεί 
µεταξύ της αστραπής και της 
βροντής σε δευτερόλεπτα. 
Διαιρέστε το χρόνο που µετρήσατε 
µε το 3 ώστε να υπολογίσετε 
την απόσταση της καταιγίδας σε 
χιλιόµετρα. 

•   Λάβετε γρήγορα τα απαραίτητα 
µέτρα, πριν η καταιγίδα σας 
πλησιάσει. Η απόσταση είναι 
ενδεικτική καθώς η καταιγίδα 
µπορεί να εµφανιστεί πολύ 
γρήγορα πάνω από την περιοχή 
στην οποία βρίσκεστε.

-



•   Ασφαλίστε αντικείµενα, που 
µπορεί να παρασυρθούν από τον 
άνεµο ή τη ραγδαία βροχόπτωση 
και ενδέχεται να προκαλέσουν 
καταστροφές ή τραυµατισµούς. 

•     Ελέγξτε τον τρόπο στερέωσης 
διαφηµιστικών πινακίδων που τυχόν 
έχετε αναρτήσει. 

•   Ασφαλίστε τις πόρτες και τα 
παράθυρα.

•   Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές 
ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός 
µπορεί να περάσει µέσα από 
τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις 
συσκευές τηλεόρασης από 
την κεραία και την παροχή του 
ηλεκτρικού ρεύµατος. 

•     Αποφύγετε να αγγίξετε τις 
σωληνώσεις των υδραυλικών 
(κουζίνα, µπάνιο) καθώς συνιστούν 
καλούς αγωγούς του ηλεκτρισµού.

•   Ακινητοποιείστε το στην άκρη του 
δρόµου και µακριά από δέντρα που 
ενδέχεται να πέσουν πάνω του. 

•   Μείνετε µέσα και ανάψτε τα 
προειδοποιητικά φώτα στάσης 
(φώτα έκτακτης ανάγκης) µέχρι να 
κοπάσει η καταιγίδα.

•   Κλείστε τα τζάµια και µην 
ακουµπάτε σε µεταλλικά 
αντικείµενα. 

•     Αποφύγετε τους πληµµυρισµένους 
δρόµους.

•   Καταφύγετε σε κτίριο ή σε 
αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε 
αµέσως στο έδαφος χωρίς να 
ξαπλώσετε.

•   Προστατευτείτε κάτω από συµπαγή 
κλαδιά χαµηλών δέντρων στην 
περίπτωση που είστε µέσα σε 
δάσος.

•     Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από 
ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

•     Αποφύγετε τα χαµηλά εδάφη για 
τον κίνδυνο πληµµύρας.

•     Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, 
γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικού 
ρεύµατος, τηλεφωνικές γραµµές 
και φράκτες.

•     Μην πλησιάζετε µεταλλικά 
αντικείµενα (π.χ. αυτοκίνητα, 
ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης 
κλπ.).

•     Αποµακρυνθείτε από ποτάµια, 
λίµνες ή άλλες µάζες νερού.

•   Αν είστε µέσα στη θάλασσα βγείτε 
αµέσως έξω.

•     Αν βρίσκεστε αποµονωµένοι σε 
µια επίπεδη έκταση και νιώσετε να 
σηκώνονται τα µαλλιά σας (γεγονός 
που δηλώνει ότι σύντοµα θα 
εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ 
κάθισµα µε το κεφάλι ανάµεσα στα 
πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε 
την επιφάνεια του σώµατός σας 
και την επαφή σας µε το έδαφος) 
πετώντας τα µεταλλικά αντικείµενα 
που έχετε επάνω σας.

•     Προφυλαχθείτε αµέσως. Μην 
εγκαταλείψετε τον ασφαλή χώρο, 
παρά µόνο όταν βεβαιωθείτε ότι η 
καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση 
µπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και 
για τα ζώα.
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µε έντονο χρώµα ώστε να σας 
εντοπίσουν οι οµάδες διάσωσης. 
Ανάβετε τη µηχανή για 10 λεπτά 
ανά ώρα και διατηρείστε την 
εξάτµιση καθαρή από το χιόνι.

•      Πηγαίνετε σε ασφαλές µέρος χωρίς 
να εκτεθείτε στη χιονοθύελλα.

•     Ντυθείτε µε πολλά στρώµατα από 
ελαφριά και ζεστά ρούχα αντί για 
ένα βαρύ ρούχο και φορέστε ζεστές 
αδιάβροχες µπότες. Προτιµήστε 
ένα αδιάβροχο εξωτερικό ρούχο.

•      Προσέξτε τις µετακινήσεις σας 
σε περιοχές όπου προβλέπονται 
χιονοπτώσεις.

•         Χρησιµοποιήστε αντιολισθητικές 
αλυσίδες αν είναι απολύτως 
απαραίτητο να µετακινηθείτε µε 
αυτοκίνητο. Είναι προτιµότερο να 
ταξιδέψετε κατά τη διάρκεια της 
ηµέρας χρησιµοποιώντας κεντρικούς 
δρόµους. Ενηµερώστε τους οικείους 
σας για τη διαδροµή που θα 
ακολουθήσετε.

•        Προτιµήστε τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς για µετακινήσεις στην 
πόλη.

•   Προµηθευτείτε υλικό θέρµανσης και 
τρόφιµα για αρκετές ηµέρες.

•      Φροντίστε για εξοπλισµό 
καθαρισµού του χιονιού (π.χ. 
φτυάρια).

•   Διατηρείστε το ζεστό και 
παραµείνετε σε αυτό όσο µπορείτε. 

•    Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν 
έξω ασυνόδευτα. 

•      Φορέστε κατάλληλα ρούχα και 
παπούτσια.

•   Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, τους 
σωλήνες και τον υαλοπίνακα του 
ηλιακού θερµοσίφωνα.

•   Αποφύγετε την οδήγηση σε 
δύσβατες ορεινές περιοχές. 

•   Αλλάξτε πορεία αν είστε σε 
δύσβατο δρόµο και υπάρχει έντονη 
χιονόπτωση. 

•   Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας 
από τα προπορευόµενα οχήµατα.

•   Παραµείνετε στο αυτοκίνητο αν 
ακινητοποιηθεί. Τοποθετείστε 
στην κεραία του ραδιοφώνου ή σε 
άλλο εµφανές σηµείο ένα ύφασµα 
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•    Σε περιοχές όπου έχει 
δηµιουργηθεί παγετός απαιτείται 
προσοχή όταν οδηγείτε. 
Ενηµερωθείτε για την κατάσταση 
του οδικού δικτύου και έχετε 
αντιολισθητικές αλυσίδες. 

•     Αν µετακινείστε πεζή, φορέστε 
κατάλληλα παπούτσια ώστε να 
αποφύγετε τραυµατισµούς λόγω 
της ολισθηρότητας.

-



κατάλληλο αντιψυκτικό και 
φροντίστε για την τοποθέτησή του. 

•      Ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές στις 
βρύσες ή στα καζανάκια.

•    Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές στα 
µπαλκόνια και στις ταράτσες είναι 
καθαρές από φύλλα και σκουπίδια 
και λειτουργούν οµαλά.

•    Μάθετε που βρίσκεται ο 
υδροµετρητής (ρολόι) του 
σπιτιού σας καθώς και τα σηµεία 
όπου βρίσκονται ο κεντρικός 
και οι περιφερειακοί διακόπτες 
υδροδότησης. 

•    Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι 
οι διακόπτες του δικτύου 
υδροδότησης ανοιγοκλείνουν και 
λειτουργούν οµαλά. 

•    Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί 
σωλήνες (π.χ. ηλιακού 
θερµοσίφωνα, βρύσες µπαλκονιών) 
είναι µονωµένοι, διαφορετικά 
φροντίστε να µονωθούν το 
συντοµότερο δυνατόν. 

•      Αποµονώστε ή καλύτερα 
εκκενώστε το δίκτυο του ηλιακού 
θερµοσίφωνα, αν πρόκειται να 
λείψετε για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα κατά τη διάρκεια του 
χειµώνα. Ρυθµίστε το σύστηµα 
θέρµανσης του σπιτιού ώστε να 
λειτουργεί αυτόµατα σε χαµηλές 
θερµοκρασίες.

•    Κλείστε την παροχή νερού προς τον 
ηλιακό θερµοσίφωνα και αδειάστε 
το νερό από το σύστηµα, αν είστε 
στο σπίτι κατά τη διάρκεια του 
παγετού και ιδιαίτερα το βράδυ, 
διαφορετικά αφήστε µια βρύση να 
στάζει στο κύκλωµα ζεστού νερού. 

•    Μην σπαταλάτε αλόγιστα νερό για 
να αποµακρύνετε το χιόνι και τον 
πάγο.

•    Περιορίστε τις δραστηριότητες που 
απαιτούν αυξηµένη κατανάλωση 
νερού (πλυντήρια ρούχων κλπ.).

•    Ενηµερωθείτε αν έχει 
τοποθετηθεί αντιψυκτικό στον 
ηλιακό θερµοσίφωνα από την 
κατασκευάστρια εταιρία ή τον 
ειδικό τοποθέτησης, σε περίπτωση 
κλειστού κυκλώµατος. Σε αντίθετη 
περίπτωση προµηθευτείτε το 

•    Κλείστε αµέσως τον κεντρικό 
διακόπτη παροχής νερού 
του σπιτιού και ελέγξτε τον 
υδροµετρητή. Αν συνεχίζει να 
λειτουργεί («γράφει») τότε υπάρχει 
διαρροή στο δίκτυο. Κλείστε το 
διακόπτη της κεντρικής παροχής 
και καλέστε υδραυλικό. 

•    Αν αποφασίσετε να ξεπαγώσετε 
τους σωλήνες, αρχίστε από το 
µέρος του σωλήνα κοντά στον 
διακόπτη ώστε η θερµοκρασιακή 
µεταβολή να είναι σταδιακή. Αν δεν 
έχετε αποτελέσµατα επικοινωνήστε 
µε έναν υδραυλικό.

•    Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή 
διατρέχουν κίνδυνο οι ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις ώστε να τις 
αποµονώσετε.
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φάρµακα αυξάνουν τη θερµοκρασία 
του σώµατος.

•   Αποφύγετε τα πολύωρα ταξίδια µε 
τα µέσα συγκοινωνίας όταν η ζέστη 
είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

•   Ντύστε τα όσο γίνεται πιο ελαφρά. 
Φροντίστε ώστε τα χέρια και τα 
πόδια τους να είναι ελεύθερα και να 
µην τυλίγονται σε πάνες. 

•   Φροντίστε να µην µένουν στον ήλιο 
µετά το µπάνιο στη θάλασσα και να 
φορούν πάντα καπέλο. 

•   Εκτός από γάλα συνιστάται η 
χορήγηση και άλλων υγρών όπως 
χαµοµήλι, νερό κλπ. 

•    Ειδικά για τα βρέφη και τα 
µεγαλύτερα παιδιά, φροντίστε να 
τρώνε περισσότερα χορταρικά και 
φρούτα και λιγότερα λίπη.

•   Μετακινείστε τους σε 
δροσερότερους χώρους ή περιοχές 
(παραθαλάσσια ή σε βουνό), διότι 
το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον 
αποβαίνει επικίνδυνο. Εναλλακτικά 
φροντίστε να παραµένουν 
στα κατώτερα διαµερίσµατα 
πολυώροφων σπιτιών. 

•   Ανοίξτε το σπίτι τη νύχτα για να 
δροσίζει και κρατάτε το ερµητικά 
κλειστό τις ζεστές ώρες της 
ηµέρας.

•   Μην εγκαταλείπετε τα ηλικιωµένα 
µέλη της οικογένειας µόνα τους 
σε περιπτώσεις θερινών διακοπών 
ή πολυήµερης απουσίας σας από 
το σπίτι. Διαφορετικά εξασφαλίστε 
ένα άτοµο για την καθηµερινή τους 
φροντίδα.

•   Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία και 
παραµείνετε σε σκιερά και δροσερά 
µέρη µακριά από χώρους όπου 
επικρατεί συνωστισµός. 

•   Αποφύγετε τη βαριά σωµατική 
εργασία ιδιαίτερα σε χώρους µε 
υψηλή θερµοκρασία, άπνοια και 
µεγάλη υγρασία.

•   Αποφύγετε το βάδισµα για πολύ 
ώρα ή το τρέξιµο κάτω από τον 
ήλιο.

•   Προτιµήστε τα ελαφρά, άνετα 
και ανοιχτόχρωµα ρούχα από 
φυσικό υλικό για να διευκολύνεται 
ο αερισµός του σώµατος και η 
εξάτµιση του ιδρώτα. Επιλέξτε 
ένα καπέλο που εξασφαλίζει καλό 
αερισµό του κεφαλιού. Φορέστε 
µαύρα ή σκουρόχρωµα γυαλιά µε 
ειδική επίστρωση που προστατεύουν 
από την αντανάκλαση του ήλιου. 

•   Φροντίστε η διατροφή σας να 
αποτελείται από ελαφρά και µικρά 
γεύµατα, µε έµφαση στα φρούτα 
και τα λαχανικά. Περιορίστε τα 
λιπαρά.

•   Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και 
χυµούς φρούτων). Αν ιδρώνετε 
πολύ, προσθέστε αλάτι στο φαγητό 
σας. Αποφύγετε τα οινοπνευµατώδη 
ποτά.

•   Κάντε χλιαρά ντους κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας κι αν χρειαστεί 
τοποθετείστε υγρά καλύµµατα στο 
κεφάλι και στο λαιµό.

•   Μεριµνήστε για τα µέλη της 
οικογένειάς σας που πάσχουν από 
χρόνια νοσήµατα (αναπνευστικά, 
καρδιαγγειακά, κλπ.). 
Συµβουλευτείτε το θεράποντα 
ιατρό τους για την εφαρµογή 
ειδικών οδηγιών και για όσους 
λαµβάνουν φάρµακα, αν πρέπει 
να τα συνεχίσουν και σε ποια 
δοσολογία, καθώς ορισµένα 
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Ο ηφαιστειακός κίνδυνος στον 
Ελλαδικό χώρο περιορίζεται στα 
ενεργά ηφαίστεια της Σαντορίνης και 
της Νισύρου και σε ακτίνα µερικών 
δεκάδων χιλιοµέτρων από αυτά.

•   Να είστε προετοιµασµένοι για 
τα φαινόµενα που συνοδεύουν 
τις ηφαιστειακές εκρήξεις, 
όπως, εκτίναξη αναβληµάτων, 
πυροκλαστικές ροές (συµπυκνωµένη 
ηφαιστειακή τέφρα που κινείται µε 
µεγάλες ταχύτητες), λασποροές, 
κατολισθήσεις, σεισµούς, έκλυση 
τοξικών αερίων, πτώση ηφαιστειακής 
στάχτης και τσουνάµι.

•   Εάν κατοικείτε σε περιοχή κοντά σε 
ηφαίστειο καταστρώστε οικογενειακό 
σχέδιο εκκένωσης και επιλέξτε 
κατάλληλη οδό διαφυγής σύµφωνα 
µε τις οδηγίες των Αρχών.

•    Αποµακρυνθείτε άµεσα και 
κινηθείτε σε περιοχές µε σχετικά 
υψηλό υψόµετρο, διότι είναι πολύ 
πιθανό να συµβούν εκτινάξεις 
αναβληµάτων, ροές λάβας και 
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πυροκλαστικές ροές καθώς και 
έκλυση τοξικών αερίων.

•   Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες 
εκκένωσης της περιοχής που 
δίδονται από τις Αρχές. 

α) εάν βρίσκεστε σε κλειστό χώρο: 
•    Ενηµερωθείτε από τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης και το διαδίκτυο σχετικά 
µε το αν πρέπει να εκκενώσετε την 
περιοχή ή να παραµείνετε εντός 
στεγασµένων χώρων.

•    Κλείστε όλες τις πόρτες και τα 
παράθυρα. Τοποθετήστε βρεγµένες 
πετσέτες κάτω από τις πόρτες 
και σφραγίστε µε κολλητική ταινία 
πόρτες και παράθυρα που δεν 
κλείνουν αεροστεγώς.

•   Εάν πάσχετε από χρόνια 
αναπνευστικά προβλήµατα, µείνετε 
µέσα και αποφύγετε την άσκοπη 
έκθεση στην ηφαιστειακή τέφρα. 
Φορέστε µάσκα µιας χρήσεως 
για να προστατευθείτε από την 
ηφαιστειακή τέφρα που τυχόν έχει 
εισχωρήσει στον εσωτερικό χώρο. 

•    Εάν αισθανθείτε ερεθισµό στα 
µάτια, την µύτη ή τον λαιµό 
αποµακρυνθείτε αµέσως από 
την περιοχή, διότι ο ερεθισµός 
αυτός οφείλεται πιθανότατα στην 
παρουσία τοξικών αερίων. Όταν 
βρεθείτε σε περιοχή χωρίς υψηλή 
συγκέντρωση τοξικών αερίων ο 
ερεθισµός παύει να υφίσταται.

•    Αν µπορείτε αποφύγετε την 
οδήγηση. Η ηφαιστειακή τέφρα 
δηµιουργεί προβλήµατα στους 
κινητήρες εσωτερικής καύσης 
και κάνει το οδόστρωµα ιδιαιτέρα 

ολισθηρό. Εάν η οδήγηση είναι 
απαραίτητη, οδηγείτε µε µειωµένη 
ταχύτητα, ανεβασµένα παράθυρα και 
χωρίς κλιµατισµό. Χρησιµοποιήστε 
προβολείς οµίχλης και άφθονο υγρό 
στους υαλοκαθαριστήρες. 

•   Εάν βρίσκεστε σε παράκτια 
περιοχή µετακινηθείτε προς 
περιοχές µε υψηλότερο υψόµετρο 
καθώς διάφορα φαινόµενα που 
συνοδεύουν µια ηφαιστειακή έκρηξη 
µπορεί να προκαλέσουν θαλάσσια 
κύµατα βαρύτητας (τσουνάµι).

β) εάν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο:
•    Φορέστε µακριά ρούχα, 
προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας 
και µάσκα µιας χρήσεως για 
να προστατευθείτε από την 
ηφαιστειακή τέφρα.

•    Προσπαθήστε να καλυφθείτε σε 
στεγασµένο χώρο. Εάν αυτό δεν 
είναι δυνατό, καλύψτε το κεφάλι 
σας για να προστατευθείτε από 
πτώση ηφαιστειακών υλικών 
µεγαλύτερου µεγέθους.

•    Αν µπορείτε αποφύγετε την 
οδήγηση, διαφορετικά οδηγείτε 
σύµφωνα µε τις οδηγίες που 
δόθηκαν παραπάνω.

•    Παραµείνετε σε στεγασµένο 
χώρο, ιδιαίτερα αν υπάρχει χρόνιο 
αναπνευστικό πρόβληµα.

•    Συνεχίστε να φοράτε προστατευτικά 
γυαλιά ασφαλείας καθώς και µάσκα 
µιας χρήσης.

•    Συνεχίστε να φοράτε µακριά ρούχα.
•    Καθαρίστε τις στέγες, των σπιτιών 
από την ηφαιστειακή τέφρα, η 
οποία µπορεί να γίνει πολύ βαριά 
και να προκαλέσει καταπτώσεις.

•    Καθαρίστε τους εξωτερικούς και 
εσωτερικούς χώρους των σπιτιών 
από την ηφαιστειακή τέφρα.
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Αν κατοικείτε ή βρίσκεστε συχνά 
σε περιοχή στην οποία υπάρχουν 
τεχνολογικοί κίνδυνοι οι επιλογές 
είναι δύο: είτε να παραµείνετε/να 
καταφύγετε σε κλειστό χώρο είτε να 
εκκενώσετε το χώρο. Οι αρµόδιες 
αρχές θα αποφασίσουν την καλύτερη 
λύση. 

•   Να ακολουθήσετε τις οδηγίες που 
θα δοθούν από τις αρµόδιες αρχές. 

•   Να µελετήσετε, να εξοικειωθείτε 
και να εφαρµόσετε τις παρακάτω 
γενικές οδηγίες µέχρι να σας 
δοθούν οι ειδικές οδηγίες κατά τη 
διάρκεια ενός ατυχήµατος. 

-

Αν κατοικείτε ή βρίσκεστε συχνά 
σε περιοχή στην οποία υπάρχουν 
τεχνολογικοί κίνδυνοι οι επιλογές 
είναι δύο: είτε να παραµείνετε/να 
καταφύγετε σε κλειστό χώρο είτε να 
εκκενώσετε το χώρο. Οι αρµόδιες 
αρχές θα αποφασίσουν την καλύτερη 
λύση. 

•   Να ακολουθήσετε τις οδηγίες που 
θα δοθούν από τις αρµόδιες αρχές. 

•   Να µελετήσετε, να εξοικειωθείτε 
και να εφαρµόσετε τις παρακάτω 
γενικές οδηγίες µέχρι να σας 
δοθούν οι ειδικές οδηγίες κατά τη 
διάρκεια ενός ατυχήµατος. 

-

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ή σε 
οχήµατα µεταφοράς επικίνδυνων 
υλικών. 

•    Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, 
συζητείστε το θέµα µε όλα τα µέλη 
της οικογένειάς σας.

•   Συγκεντρώστε στον ίδιο χώρο 
ή φροντίστε να είναι εύκολο να 
συγκεντρωθούν σε λίγο χρόνο:

    -  Κολλητική µονωτική ταινία 
(χαρτοταινία). 

    -  Ψαλίδια. 
    -   Πλαστικά φύλλα (κοµµένα στις 
κατάλληλες διαστάσεις) και 
πλαστικές σακούλες σκουπιδιών. 

    -  Πετσέτες και πανάκια. 
    -  Ραδιόφωνο µε µπαταρίες (οι 
µπαταρίες να µην είναι µέσα στο 
ραδιόφωνο αλλά να βρίσκονται 
δίπλα, αλλιώς ελέγχετέ τις 
συχνά). 

    -   Φακός µε µπαταρίες (οι µπαταρίες 
να µην είναι µέσα στο φακό αλλά 
να βρίσκονται δίπλα, αλλιώς 
ελέγχετέ τις συχνά). 

    -  Επιπλέον καινούργιες µπαταρίες. 
    -  Εµφιαλωµένο νερό σε µικρές 
ποσότητες. 

    -  Συσκευασµένη τροφή σε µικρές 
ποσότητες. 

    -  Σαπούνι. 
    -  Βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών. 
    -  Απαραίτητα φάρµακα για τα µέλη 
της οικογένειας. 

•   Επιλέξτε το δωµάτιο του σπιτιού 
που προσφέρει τη µεγαλύτερη 
δυνατή προστασία. Λάβετε υπόψη 
ότι το δωµάτιο πρέπει: να βρίσκεται 
στο κέντρο του σπιτιού, µε ελάχιστο 
αριθµό παραθύρων και πορτών 
που ασφαλίζουν ερµητικά, να 
συγκοινωνεί µε το δωµάτιο του 
κύριου µπάνιου ή του WC, τα 
παράθυρά του να µην βρίσκονται 
προς την πλευρά του κινδύνου, να 
µην έχει ανοίγµατα για ανταλλαγή 
αέρα µε το περιβάλλον (δηλ. τζάκι, 
κλιµατιστικά, κλπ.) και να βρίσκεται 
στον τελευταίο όροφο. 

•   Οδηγείτε µε αυξηµένη προσοχή 
όταν βρίσκεστε κοντά σε 

•    Σκοπός είναι να διαφυλάξετε 
την υγεία σας από επικίνδυνες 
χηµικές ουσίες που µπορεί να 
εισέλθουν στο σπίτι σας, από 
πιθανές εκρήξεις (πρωτογενή και 
δευτερογενή θραύσµατα) και από 
τη θερµική ακτινοβολία.

•    Κλείστε και διατηρήστε κλειστά τα 
παράθυρα, το σύστηµα κλιµατισµού 
και τους αεραγωγούς του. 

•    Μάθετε αν υπάρχει κοντινό κτίριο 
για να καταφύγετε και σταµατήστε 
προσεκτικά το αυτοκίνητο. 
Διαφορετικά µείνετε στο 
αυτοκίνητο. 

•    Έχετε το ραδιόφωνο ανοικτό, 
παρακολουθείστε τις ανακοινώσεις 
και εφαρµόζετε τις οδηγίες των 
Αρχών.

•    Διατηρείστε την ψυχραιµία σας. 
•    Έχετε το ραδιόφωνο ή/και την 
τηλεόραση ανοικτά για να ακούτε 
τις ανακοινώσεις και τις οδηγίες 
των Αρχών που πρέπει να 
εφαρµόσετε.

•     Κλείστε όλα τα παράθυρα, τις 
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Αν κατοικείτε ή βρίσκεστε συχνά 
σε περιοχή στην οποία υπάρχουν 
τεχνολογικοί κίνδυνοι οι επιλογές 
είναι δύο: είτε να παραµείνετε/να 
καταφύγετε σε κλειστό χώρο είτε να 
εκκενώσετε το χώρο. Οι αρµόδιες 
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-

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ή σε 
οχήµατα µεταφοράς επικίνδυνων 
υλικών. 

•    Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, 
συζητείστε το θέµα µε όλα τα µέλη 
της οικογένειάς σας.

•   Συγκεντρώστε στον ίδιο χώρο 
ή φροντίστε να είναι εύκολο να 
συγκεντρωθούν σε λίγο χρόνο:

    -  Κολλητική µονωτική ταινία 
(χαρτοταινία). 

    -  Ψαλίδια. 
    -   Πλαστικά φύλλα (κοµµένα στις 
κατάλληλες διαστάσεις) και 
πλαστικές σακούλες σκουπιδιών. 

    -  Πετσέτες και πανάκια. 
    -  Ραδιόφωνο µε µπαταρίες (οι 
µπαταρίες να µην είναι µέσα στο 
ραδιόφωνο αλλά να βρίσκονται 
δίπλα, αλλιώς ελέγχετέ τις 
συχνά). 

    -   Φακός µε µπαταρίες (οι µπαταρίες 
να µην είναι µέσα στο φακό αλλά 
να βρίσκονται δίπλα, αλλιώς 
ελέγχετέ τις συχνά). 

    -  Επιπλέον καινούργιες µπαταρίες. 
    -  Εµφιαλωµένο νερό σε µικρές 
ποσότητες. 

    -  Συσκευασµένη τροφή σε µικρές 
ποσότητες. 

    -  Σαπούνι. 
    -  Βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών. 
    -  Απαραίτητα φάρµακα για τα µέλη 
της οικογένειας. 

•   Επιλέξτε το δωµάτιο του σπιτιού 
που προσφέρει τη µεγαλύτερη 
δυνατή προστασία. Λάβετε υπόψη 
ότι το δωµάτιο πρέπει: να βρίσκεται 
στο κέντρο του σπιτιού, µε ελάχιστο 
αριθµό παραθύρων και πορτών 
που ασφαλίζουν ερµητικά, να 
συγκοινωνεί µε το δωµάτιο του 
κύριου µπάνιου ή του WC, τα 
παράθυρά του να µην βρίσκονται 
προς την πλευρά του κινδύνου, να 
µην έχει ανοίγµατα για ανταλλαγή 
αέρα µε το περιβάλλον (δηλ. τζάκι, 
κλιµατιστικά, κλπ.) και να βρίσκεται 
στον τελευταίο όροφο. 

•   Οδηγείτε µε αυξηµένη προσοχή 
όταν βρίσκεστε κοντά σε 

•    Σκοπός είναι να διαφυλάξετε 
την υγεία σας από επικίνδυνες 
χηµικές ουσίες που µπορεί να 
εισέλθουν στο σπίτι σας, από 
πιθανές εκρήξεις (πρωτογενή και 
δευτερογενή θραύσµατα) και από 
τη θερµική ακτινοβολία.

•    Κλείστε και διατηρήστε κλειστά τα 
παράθυρα, το σύστηµα κλιµατισµού 
και τους αεραγωγούς του. 

•    Μάθετε αν υπάρχει κοντινό κτίριο 
για να καταφύγετε και σταµατήστε 
προσεκτικά το αυτοκίνητο. 
Διαφορετικά µείνετε στο 
αυτοκίνητο. 

•    Έχετε το ραδιόφωνο ανοικτό, 
παρακολουθείστε τις ανακοινώσεις 
και εφαρµόζετε τις οδηγίες των 
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εξωτερικές και τις εσωτερικές 
πόρτες του σπιτιού χωρίς να τις 
κλειδώσετε. 

•     Μην χρησιµοποιήσετε τον 
ανελκυστήρα. 

•     Κλείστε όλα τα κλιµατιστικά είτε 
ανήκουν σε κεντρικό σύστηµα είτε 
όχι και τους ανεµιστήρες. 

•    Επικαλύψτε µε κολλητική µονωτική 
ταινία (χαρτοταινία) τις χαραµάδες 
(και στις τέσσερις πλευρές) σε 
πόρτες και παράθυρα. Επιπλέον, 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
υγρές πετσέτες ή κουβέρτες.

•     Καλύψτε µε χαρτοταινία την 
κλειδαριά και γύρω από το πόµολο 
της πόρτας. 

•     Ασφαλίστε ερµητικά µε χαρτοταινία 
και πλαστικά φύλλα την είσοδο 
του τζακιού, όλα τα συστήµατα 
θέρµανσης και τις εισόδους 
απαγωγών και συστηµάτων 
εξαερισµού, τις πόρτες και τα 
παράθυρα.

•    Μην χρησιµοποιήσετε φιάλες 
υγραερίου. 

•    Κλείστε τις εσωτερικές πόρτες του 
σπιτιού. 

•     Πηγαίνετε στο προαποφασισµένο 
δωµάτιο. 

•    Μην πλησιάζετε σε παράθυρα για 
οποιοδήποτε λόγο. 

•    Μην χρησιµοποιείτε άσκοπα το 
τηλέφωνο (κινητό ή σταθερό). 

•    Αν παρ’ όλες τις ενέργειές σας, 
τα επικίνδυνα αέρια εισέλθουν στο 
κτίριο, διπλώστε αρκετές φορές 
µία πετσέτα ή ένα πανί, καλύψτε το 
στόµα και τη µύτη σας και πάρτε 
ελαφρές αναπνοές.

•     Διατηρείστε την ψυχραιµία σας. 
•      Ακολουθείστε τις οδούς διαφυγής 
που θα σας υποδειχθούν. 

•     Έχετε το ραδιόφωνο ανοικτό 
ώστε να παρακολουθείτε τις 
ανακοινώσεις και εφαρµόζετε τις 
οδηγίες των Αρχών. 

•     Αν έχετε χρόνο κλείστε τις πόρτες, 
τα παράθυρα και τα συστήµατα 
κλιµατισµού του σπιτιού ώστε να 
µειώσετε τη ρύπανσή του.

•      Διατηρείστε την ψυχραιµία σας 
και προσπαθήστε να προφυλάξετε 
καταρχήν τον εαυτό σας.

•      Προσφέρετε βοήθεια σε όποιους 
τη χρειάζονται µόνο εάν γνωρίζετε 
πώς πρέπει να ενεργήσετε. 

•     Αποµακρυνθείτε από το χώρο 
του ατυχήµατος το συντοµότερο 
δυνατόν. 

•     Μην περπατάτε και µην αγγίζετε 
άσκοπα εκεί που βρίσκεται η ουσία 
που έχει διαρρεύσει. 

•     Μην καπνίζετε. 
•      Καλύψτε το σώµα σας όσο το 
δυνατόν περισσότερο.

•      «Φιλτράρετε» τον αέρα που 
αναπνέετε από επικίνδυνα αέρια, 
σκόνη ή σταγονίδια καλύπτοντας µε 
µία διπλωµένη πετσέτα ή πανί το 
στόµα και τη µύτη σας και παίρνετε 
ελαφρές αναπνοές.

•     Διατηρείστε την ψυχραιµία σας. 
•      Συνεισφέρετε στην εφαρµογή του 
σχεδίου έκτακτης ανάγκης του κτιρίου.
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Αν αντιληφθείτε ένα ατύχηµα και 
αφού αποµακρυνθείτε σε απόσταση 
ασφαλείας, ενηµερώστε ένα από τα 
ακόλουθα τηλέφωνα:

•    Δώστε ακριβή στοιχεία (τόπος, 
απόσταση από το χώρο του 
ατυχήµατος, όνοµα, τηλέφωνο 
επικοινωνίας κλπ.) και περιγράψτε 
το περιστατικό. Παρατηρείστε: 

    -  Αν υπάρχουν θύµατα και κάντε 
µία εκτίµηση του αριθµού των 
ατόµων (αριθµός νεκρών, 
τραυµατισµένων) και ποιά 
είναι τα συµπτώµατα που 
παρουσιάζουν (π.χ. ζαλάδα, 
πονοκέφαλος, ερεθισµός στα 
µάτια κλπ.). 

    -  Το χρώµα του καπνού ή του 
υγρού που έχει διαρρεύσει. 

    -  Τις οσµές και τους περίεργους 
ήχους αν υπάρχουν. 

    -  Τη συµπεριφορά του νέφους εάν 
υπάρχει (κατεύθυνση κίνησης, 
βυθίζεται ή ανεβαίνει προς τα 
πάνω, κλπ.) ή συµπεριφορά του 
υγρού. 

    -  Αν υπάρχουν στοιχεία/πινακίδες 
στις συσκευασίες, στους 
περιέκτες (βαρέλια, δοχεία 
και παλέτες) ή στο βυτιοφόρο 
(όνοµα εταιρίας κλπ.).

•    Αν υπάρχουν πινακίδες χρώµατος 
πορτοκαλί (προειδοποιητικές 
πινακίδες αναγνωρίσεως 
µεταφερόµενης ύλης), 
συγκρατείστε τους δύο αριθµούς 
(έναν διψήφιο/τριψήφιο και έναν 
τετραψήφιο) τους λεγόµενους 

•    Υπήνεµα του χώρου του 
ατυχήµατος (χώρος Β στο 
παρακάτω σχήµα) αποµακρυνθείτε 
κινούµενοι κάθετα προς την 
κατεύθυνση του ανέµου. 

•    Προσήνεµα του χώρου του 
ατυχήµατος (χώρος Α στο 
παρακάτω σχήµα) αποµακρυνθείτε 
κινούµενοι αντίθετα προς την 
κατεύθυνση του ανέµου ή της ροής 
υδάτων.

•    Γενικά κατευθυνθείτε προς τα 
υψηλότερα σηµεία της περιοχής 
καθώς πολλές τοξικές ουσίες είναι 
βαρύτερες του αέρα.

Οι αποστάσεις ασφαλείας από το 
σηµείο του ατυχήµατος εξαρτώνται 
από πολλούς παράγοντες (ποσότητα 
και είδος χηµικής ουσίας, µέρα ή 
νύχτα, µετεωρολογικοί παράγοντες 
κλπ.). Στην αρχική εξέλιξη ενός 
ατυχήµατος µπορεί να θεωρηθεί 
ασφαλής µια απόσταση: 
-  800 µέτρων (αν πρόκειται για 
διαρροή).
-  1.600 µέτρων (αν πρόκειται για 
φωτιά ή έκρηξη).
Σε ειδικές περιπτώσεις (µεγάλη 
ποσότητα, εξαιρετικά επικίνδυνη 
χηµική ουσία, δυσµενείς 
µετεωρολογικές συνθήκες) οι 
αποστάσεις ασφαλείας µπορεί να 
είναι πολύ µεγαλύτερες.

Α Β
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αριθµούς UN π.χ. 

•    Αν υπάρχουν ετικέτες κινδύνου 
σε σχήµα ρόµβου µε χρώµατα 
(κόκκινο, κίτρινο, γαλάζιο, κλπ.), 
σχήµατα (έκρηξη βόµβας, µαύρη 
ή λευκή φλόγα, νεκροκεφαλή µε 
διασταυρούµενα οστά, κλπ.) και 
αριθµούς στην κάτω γωνία (1.1, 3, 
4, κλπ.) π.χ. 

•     Τί βρίσκεται κοντά στο χώρο του 
ατυχήµατος (εγκαταστάσεις, κτίρια, 
σχολείο, βρεφονηπιακός σταθµός, 
ΚΑΠΗ, στάση µέσου µαζικής 
µεταφοράς, πλατείες, ποτάµια, 
λίµνες, φρεάτια, κλπ.). 

•     Δεν κλείνετε το τηλέφωνο αν δεν 
σας το πει ο τηλεφωνητής – ίσως 
χρειάζεται επιπλέον πληροφορίες.

•    Καλέστε αµέσως ιατρική βοήθεια

   

Γενικές οδηγίες που να καλύπτουν 
κάθε περίπτωση έκθεσης σε µία 
επικίνδυνη ουσία (δηλητηρίαση, 

χηµικό έγκαυµα) δεν είναι δυνατόν 
να δοθούν. Αν όµως προβείτε σε 
ορισµένες κατάλληλες ενέργειες 
µειώνετε την πιθανότητα της 
µόλυνσης και τις επιπτώσεις της.

•    Αν µία επικίνδυνη ουσία έρθει 
σε επαφή µε τα µάτια σας 
ενεργείστε ΑΜΕΣΩΣ. Οποιαδήποτε 
καθυστέρηση αυξάνει την 
πιθανότητα σοβαρής βλάβης. Εκτός 
κι αν ενηµερωθείτε ότι δεν πρέπει 
να χρησιµοποιήσετε νερό για τη 
συγκεκριµένη χηµική ουσία, κάντε 
τα εξής: 

    -  Ξεπλύνετε τα χέρια σας γρήγορα. 
    -  Αν φοράτε φακούς επαφής, 
αφαιρέστε τους.

    -  Ξεπλύνετε κάθε µάτι ξεχωριστά 
χωρίς ιδιαίτερη πίεση µε καθαρό 
χλιαρό νερό και µε κατεύθυνση 
από την µύτη προς τα εξω για 
τουλάχιστον 15 λεπτά.

       Συνεχίστε τη διαδικασία έως ότου 
να µην αισθάνεστε ενόχληση. 

    -  Ζητείστε ιατρική βοήθεια.
•    Αν βάσιµα νοµίζετε ότι έχετε εκτεθεί 
σε επικίνδυνη ουσία: 

    -  Βγάλτε αµέσως όποια ρούχα 
θεωρείτε ότι έχουν µολυνθεί. 

    -  Γδυθείτε µε τέτοιο τρόπο ώστε τα 
ρούχα να µην έρθουν σε επαφή 
µε το πρόσωπό σας. Διαφορετικά 
σκίστε ή κόψτε τα µε ψαλίδι.

    -   Βάλτε τα σε πλαστικές σακούλες 
ή σε δοχείο και κλείστε το καλά. 

    -   Πλυθείτε προσεκτικά µε νερό. 
    -  Περιµένετε ιατρική βοήθεια.
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Η αντιµετώπιση ενός ΧΒΡΠ 
περιστατικού εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες (είδος, ποσότητα και 
καθαρότητα ΧΒΡΠ παράγοντα, 
µέθοδος διασποράς, χώρος, 
µετεωρολογικές συνθήκες, κλπ.). 
Εποµένως δεν είναι η ίδια για κάθε 
περίπτωση.

Παρόλα αυτά οι βασικές 
ενδεδειγµένες ενέργειες 
συνοψίζονται στα εξής:
•    Μειώστε το χρόνο παραµονής 
στο επικίνδυνο περιβάλλον και 
εποµένως της έκθεσης στον 
ΧΒΡΠ παράγοντα. 

•    Αποµακρύνετε το ΧΒΡΠ 
παράγοντα από το σώµα σας. 

•    Αποµακρυνθείτε από το χώρο 
του περιστατικού και παραµείνετε 
σε ασφαλή χώρο. 

•     Εφαρµόστε τις οδηγίες των 
αρµοδίων Αρχών και συνεργαστείτε 
µε το προσωπικό τους. 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι γενικές 
οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε 
έως ότου σας δοθούν ειδικές οδηγίες 
από τις αρµόδιες Αρχές. Επιπλέον, 
συµβουλευτείτε και τις οδηγίες για τα 
τεχνολογικά ατυχήµατα.

•    Διατηρείστε την ψυχραιµία σας και 
µην πανικοβάλλεστε. 

•    Αν το περιστατικό συµβεί σε ανοικτό 
χώρο αποµακρυνθείτε από την 
περιοχή πεζή χωρίς να αγγίξετε 
τίποτε. Μην αποµακρυνθείτε πάρα 
πολύ και µην χρησιµοποιήσετε 
δηµόσια ή ιδιωτικά µέσα µεταφοράς 
(λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικό, 
µετρό, ταξί, αυτοκίνητα, µηχανάκια). 
Κάτι τέτοιο ίσως προκαλέσει 
διασπορά του επικίνδυνου 
παράγοντα στα µέσα µεταφοράς 
και τον υπόλοιπο πληθυσµό. Η 
εξάπλωση του προβλήµατος θα 
δυσχεράνει και την προσφορά 
βοήθειας προς εσάς. 

•    Αν το περιστατικό συµβεί σε 
κλειστό χώρο, κλείστε τα επιµέρους 
συστήµατα εξαερισµού και το 
κεντρικό, βγείτε από το κτίριο και 
περιµένετε τις Aρχές.

•   Προφυλαχθείτε µπαίνοντας στο 
πλησιέστερο κτίριο που δεν έχει 
υποστεί ζηµιές. Σε περίπτωση 
έκρηξης σε ανοιχτό χώρο αν 
παραµείνετε ή καταφύγετε σε 
κλειστό χώρο µειώνεται η έκθεσή 
σας σε ΧΒΡΠ παράγοντες.

•    Αφού βρεθείτε σε «ασφαλή» 
χώρο βγάλτε τα ρούχα σας το 
συντοµότερο δυνατόν. Προσέξτε να 
µην εκθέσετε περισσότερο στους 
ΧΒΡΠ παράγοντες τα ευαίσθητα 
σηµεία και τις περιοχές εισόδου του 
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•    Μην παραξενευτείτε αν δείτε το 
προσωπικό των υπηρεσιακών 
δυνάµεων να φορά προστατευτικό 
εξοπλισµό που εσείς βέβαια δεν 
έχετε. Η προστασία τους είναι 
απαραίτητη για να επιτευχθεί η 
µεγαλύτερη προσφορά βοήθειας σε 
εσάς.

•     Μην ξεχνάτε να αναφέρετε στις 
Aρχές οτιδήποτε παρατηρείτε.

•     Ίσως εµφανίσετε συµπτώµατα που 
µοιάζουν µε ίωση ή κρυολόγηµα 
δηλ. πυρετό, βήχα, κοιλιακούς ή 
µυϊκούς πόνους κλπ. (π.χ. βιολογικό 
παράγοντα) ή συµπτώµατα έκθεσης 
σε τοξική χηµική ουσία (π.χ. 
«µουστάρδα», φυτοφάρµακο). 

•     Παρακολουθείστε προσεκτικά την 
ενηµέρωση (αν έχει γίνει) από 
τις αρµόδιες Αρχές και δείτε αν 
ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στις ανακοινώσεις. 
Διαφορετικά ενηµερώστε τις Αρχές. 

•     Επικοινωνήστε τηλεφωνικά µε 
τον ιατρό σας ή µε ιατρικές 
υπηρεσίες και µην παρουσιάζεστε 
σε χώρο παροχής ιατρικής 
φροντίδας (νοσοκοµείο, ιατρείο) 
χωρίς προηγουµένως να έχετε 
ενηµερώσει.

οργανισµού σας (µάτια, µύτη και 
στόµα). Πλυθείτε µε άφθονο νερό 
µόνοι σας ή καλύτερα ανά δύο 
ώστε να είναι δυνατός ο καλύτερος 
καθαρισµός στα δύσκολα σηµεία 
και µέρη του σώµατος (πίσω από 
τα αυτιά, µάτια, µασχάλες κλπ.). 
Τοποθετείστε τα ρούχα σε πλαστική 
σακούλα που κλείνει καλά.

•     Αν δεν είναι εφικτό να βγάλετε 
όσα ρούχα είναι δυνατόν (και 
αν το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες) περιµένετε τις δυνάµεις 
που θα αναλάβουν το έργο της 
απολύµανσης/απορρύπανσής σας. 

Να είστε προετοιµασµένοι ότι: 
1) θα πρέπει να βγάλετε ή να σας 
βγάλουν τα ρούχα (µερικά από 
αυτά σκίζοντας τα ή κόβοντάς τα µε 
ψαλίδι). Θα χρειαστεί να στέκεστε 
χωρίς ρούχα µπροστά σε άγνωστους 
και γνωστούς ανθρώπους. Είναι 
απαραίτητο για την καλύτερη δυνατή 
προστασία της υγείας σας. 
2) Αν φοράτε κοσµήµατα ή 
συναισθηµατικής αξίας αντικείµενα 
θα πρέπει να τα παραδώσετε στο 
προσωπικό που θα σας απορρυπάνει. 

•    Αν µεταφέρετε παιδιά ή βρέφη θα 
σας επιτραπεί να τα έχετε µαζί σας 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
απορρύπανσής σας. 

•    Συνεργαστείτε µε το προσωπικό 
των υπηρεσιών που έχουν ως 
αποστολή την αντιµετώπιση του 
συµβάντος για το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσµα (τη δική σας υγεία). 
Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες που 
σας δίνουν και µην διαφωνείτε. 
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Διαβάστε περισσότερα:
www.civilprotection.gr

Ευρωπαϊκός Αριθµός
Έκτακτης Ανάγκης
112

Πυροσβεστικό Σώµα
199

Αστυνοµία
100

Ε.Κ.Α.Β. (Ασθενοφόρο)
166

Κέντρο Δηλητηριάσεων

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  
Δήµου

………….…………….…………….…
Σταθµός Ά Βοηθειών ή Ε.Σ.Υ.  

………….…………….…………….…
Νοσοκοµείο   

………….…………….…………….…
Οικογενειακός Γιατρός  

………….…………….…………….…
Εταιρία Ηλεκτρισµού – Βλάβες 

………….…………….…………….…
Εταιρία Ύδρευσης – Βλάβες 

………….…………….…………….…
Φυσικό Αέριο – Βλάβες  

………….…………….…………….…
Ηλεκτρολόγος   

………….…………….…………….…
Υδραυλικός   

………….…………….…………….…
Άτοµο σε περίπτωση ανάγκης  

………….…………….…………….…

Κόψτε αυτή τη σελίδα και τοποθετήστε την σε εµφανές µέρος

www.civilprotection.gr
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Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, 
εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και 

διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό.

Η σύνταξη και η επιµέλεια των κειµένων έγινε από την 
Διεύθυνση Σχεδιασµού και Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και τη 

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισµού-Εκπαίδευσης και Εκδόσεων.

 

Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα, τηλ. 210 3359002-3
www.civilprotection.gr, e-mail: infocivilprotection@gscp.gr

Διανέµεται δωρεάν



Ευρωπαϊκός Αριθµός
Έκτακτης  Ανάγκης

112

Πυροσβεστικό Σώµα
199

Αστυνοµία
100

Ε.Κ.Α.Β.
166

Κέντρο Δηλητηριάσεων

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.)

www.civilprotection.gr




