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Η έκδοση του παρόντος φυλλαδίου έγινε από τη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου.

Τα κείμενα επιμελήθηκαν οι:
• Δρ. ΕΥΘΥΜΗΣ ΛΕΚΚΑΣ, Καθηγητής

• Δρ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΖΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής

• Δρ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΝΑΜΟΣ, Ερευνητής

• MSc ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΝΟΥ-ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ερευνήτρια

του Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του Τμήματος
Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών στα πλαίσια του Εφαρμοσμένου Ερευνητικού Προγράμματος με
τίτλο «Πιλοτικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώ-
πιση των Φυσικών Κινδύνων στα Δωδεκάνησα» που χρηματοδοτήθηκε
από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου.

Το φωτογραφικό υλικό επιλέχθηκε από το αρχείο της επιστημονικής ομάδας.

Το παρόν έντυπο διανέμεται σε όλες τις κατοικίες του Νομού Δωδεκανήσου.
Κάθε Δήμος έχει αναλάβει τη διανομή στην περιοχή ευθύνης του.

• Η εκτύπωση του φυλλαδίου έγινε από τις Γραφικές Τέχνες Παπαστεργίου:
Δημ. Αναστασιάδη 40Α, ΡΟΔΟΣ • Τηλ. & Fax: 2241023768 • E-mail: papsot4@otenet.gr
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μηνυμα νομαρχη δωδεκανησου

γ ι α ν ν η  Μ α χ α ι ρ ι δ η

Ηπρωτοβουλία της Νομαρχίας Δωδεκανήσου να εκδώσει τον συγκεκρι-

μένο ενημερωτικό οδηγό για τις φυσικές καταστροφές έρχεται να

απαντήσει στην κατεπείγουσα ανάγκη, ο πολίτης του νομού μας, όπως

και ο επισκέπτης του, να οπλιστούν με χρήσιμες πληροφορίες και χρηστικές

οδηγίες στην περίπτωση εκδήλωσης φυσικών φαινομένων με σοβαρές επιπτώ-

σεις στη ζωή μας και στη λειτουργία της κοινωνίας μας. 

Με την ενέργεια αυτή δεν επιδιώκουμε, σε καμία περίπτωση, να καλλιεργή-

σουμε φόβους και φοβίες. 

Αποκλειστικό μας μέλημα και έγνοια είναι η θωράκιση της τοπικής κοινωνίας

με το ισχυρότερο μέσο αυτοπροστασίας της: την έγκυρη πληροφόρηση.  

Χωρίς να αποποιούμαστε τις δικές μας υποχρεώσεις και τον ρόλο μας σαν αυ-

τοδιοικητικός θεσμός, θέλουμε να καταδείξουμε επίσης και την σπουδαιότητα

της ευθύνης, ατομικής και συλλογικής, του πολίτη και της κοινωνίας σε κατα-

στάσεις που απαιτείται εγρήγορση. 

Η καταστροφή του περιβάλλοντος, η απειλή για την περιουσία του συνανθρώ-

που μας και για την ίδια τη ζωή μας, είναι από μόνα τους ισχυρά κίνητρα για

την κινητοποίηση της κοινωνίας μας, γνωρίζοντας ότι οι επιπτώσεις ενός

ακραίου φαινομένου δεν είναι επιλεκτικές. Αφορούν στο σύνολο των πολιτών. 

Με αίσθημα ευθύνης και με την πεποίθηση ότι η άγνοια και η αδιαφορία είναι

κακοί σύμβουλοι, η Νομαρχία Δωδεκανήσου παραδίδει στους πολίτες αυτόν τον

εύχρηστο οδηγό, καθιστώντας τον πολίτη συμμέτοχο σε μια προσπάθεια ελα-

χιστοποίησης των επιπτώσεων από ακραία φαινόμενα που την εκδήλωσή τους

«δεν είναι στο χέρι μας» να προβλέψουμε ή να επηρεάσουμε. 

Νομάρχης Δωδεκανήσου
Γιάννης Μαχαιρίδης
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Γενικα για  τi σ π υ ρκ αγι εσ

Οι πυρκαγιές δημιουργούνται από αμέλεια, παραλείψεις, παραβλέψεις, αντικοι-
νωνική συμπεριφορά, κλπ. Το ποσοστό των πυρκαγιών που οφείλονται σε φυσικά
αίτια είναι πολύ μικρό, της τάξης του 3%.

Στοιχειώδες χρέος του καθενός είναι η μέριμνα για την εξάλειψη των αιτίων που
προκαλούν ανάφλεξη και πυρκαγιά, αλλά και η φροντίδα για ενεργητική και συνετή
επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η φωτιά μεταδίδεται:

- εξ επαφής,
- μέσω εκτίναξης καιόμενων σωματιδίων,
- λόγω ακτινοβολίας,
- από μεταφορά, εξαιτίας της διεύθυνσης του ανέμου.
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Κατά τη διάρκεια της φωτιάς ο άνθρωπος κινδυνεύει:

✧ Από τις φλόγες, την ακτινοβολούμενη θερμότητα και τα θερμά προϊόντα καύσης, κίν-

δυνοι που γρήγορα ελαττώνονται όσο απομακρύνεται κανείς από την εστία της φω-

τιάς,

✧ από τους καπνούς και τα τοξικά αέρια καύσης, κίνδυνος που υπάρχει πολλές φορές

ακόμα και μακριά από την εστία της πυρκαγιάς,

✧ από δευτερογενείς επιπτώσεις, όπως κατάρρευση κτιρίων, διαρροές ηλεκτρικού ρεύ-

ματος, κλπ.

✧ Από τους κινδύνους αυτούς σοβαρότερος είναι ο δεύτερος κατά σειρά, που ευθύνεται

για το 70% των θανατηφόρων ατυχημάτων. Κύριο αίτιο είναι το μονοξείδιο του άν-

θρακα (CO) και δευτερευόντως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που παράγονται κατά

την καύση και τα οποία αν εισπνευθούν δημιουργούν διαδοχικά σύγχυση και ελαττω-

μένη λειτουργία της κρίσης, ναυτία, απώλεια συνείδησης και τελικά το θάνατο από

έλλειψη οξυγόνου.

ο ι  δ ασι κεσ πυρκαγιεσ

✧ Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φυσικό φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία

των φυσικών καταστροφών.

✧ Η διαχείριση κάθε φυσικής καταστροφής έχει σαν βασικό στοιχείο τον προκαταστρο-

φικό σχεδιασμό και τη λήψη προληπτικών μέτρων, έτσι ώστε, όταν εκδηλωθεί το φαι-

νόμενο, να μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από τα μέτρα και τις υποδομές. 

✧ Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών αποτελεί τον ιδεώδη στόχο της αντιπυρικής προ-

στασίας του δασικού και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος. Ο στόχος αυτός επι-

διώκεται μέσα από την άρση των αιτιών που, άμεσα ή έμμεσα, προκαλούν τις δασικές

πυρκαγιές.
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✧ Είναι γνωστό ότι οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να προκληθούν από φυσικά

αίτια (π.χ. κεραυνοί), ή από ανθρώπινες δραστηριότητες (κάψιμο σκουπιδιών,

υπολείμματα καλλιεργειών, κλπ.). Στην Ελλάδα ο κίνδυνος εκδήλωσης δα-

σικής πυρκαγιάς από ανθρώπινες δραστηριότητες είναι μεγάλος.

Ο όρος «ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΓΚΑΓΙΑΣ» είναι αρκετά σύνθετος και χρησιμο-

ποιείται, για να εκφράσει μια εκτίμηση σχετικά με:

- την ευκολία ανάφλεξης,

- το ρυθμό εξάπλωσης,

- τη δυσκολία ελέγχου,

- τις επιπτώσεις.

η μερη σι ο  δ ελτιο
προ β λ εψη σ κι νδυνου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια των προσπαθειών για

την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, κατά τη διάρκεια της

αντιπυρικής περιόδου, εκδίδει ημερήσιο δελτίο πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών, υπό

μορφή θεματικού χάρτη στον οποίο απεικονίζονται 5 επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς,

όπως αυτά εκτιμώνται στα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας.

Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή)

Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκ-

δηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές

συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.
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Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση)

Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Εφόσον υπάρξει αποτελεσματική

αντίδραση σε κάθε εκδηλούμενη πυρκαγιά δεν θα υπάρξουν προβλήματα ελέγχου.

Ο δασοπυροσβεστικός μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται στην κανονική, για την αντι-

πυρική περίοδο, καθημερινή στελέχωση και ετοιμότητα.

Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή)

Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Αναμένονται πολλές πυρκαγιές μέσης δυσκολίας ή αρκετές

πυρκαγιές, που είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν. Και στις δύο περιπτώσεις είναι

απαραίτητο να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την άμεση κινητοποίηση του μη-

χανισμού σε κάθε επεισόδιο, την αποφυγή οποιασδήποτε χρονοτριβής και την απο-

στολή επαρκών δυνάμεων για να ολοκληρωθεί γρήγορα το έργο της κατάσβεσης,

δεδομένης της υπάρχουσας δυσκολίας. Με καλή οργάνωση και ετοιμότητα οι δυνά-

μεις του Πυροσβεστικού Σώματος αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες με

επιτυχία.

Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή)

Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών πιθανόν να είναι αρκετά

μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις, εφό-

σον ξεφύγει από την αρχική προσβολή. Απαιτείται απόλυτη ετοιμότητα και πλήρης

στελέχωση των δυνάμεων αντιμετώπισης και παραμονή του προσωπικού σε επαφή

με τις Υπηρεσίες. Όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες (Νομαρχίες, ΟΤΑ, Δασικές Υπη-

ρεσίες, κλπ.) τίθενται σε επιφυλακή και δρουν σε αρωγή του έργου του Πυροσβεστικού

Σώματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντιπυρικά σχέδια για την κατάσταση

κινδύνου επιπέδου 4 (π.χ. αυξάνονται οι περιπολίες πρόληψης και η αστυνόμευση

των κρίσιμων δασικών εκτάσεων, κτλ).

Κατηγορία Κινδύνου 5 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ)

Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Οι συνθήκες (ισχυρός άνεμος, χαμηλή σχετική υγρασία,

υψηλή σχετικά θερμοκρασία, κλπ.) είναι πιθανό να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη κατά-

σταση με μεγάλο αριθμό πυρκαγιών ακραίας συμπεριφοράς. Επειδή αυτές οι συνθήκες

είναι δυνατό να ξεπεράσουν τις συνολικές δυνατότητες του δασοπυροσβεστικού μη-

χανισμού, απαιτείται να μεγιστοποιηθούν οι προσπάθειες πρόληψης και η ετοιμότητα

του μηχανισμού για άμεση επέμβαση με όλες του τις δυνάμεις. Για την περίπτωση

αυτή πρέπει να υπάρχει στο αντιπυρικό σχέδιο, αλλά και σε κάθε φορέα εμπλεκόμενο

στις πυρκαγιές, κατάλληλος σχεδιασμός ετοιμότητας (αύξηση επιφυλακής προσωπι-

κού, διατήρηση επαφής με όλο το προσωπικό και έλεγχοι ετοιμότητας, επίγειες και

εναέριες περιπολίες, μηνύματα ενημέρωσης των πολιτών, πλήρης κινητοποίηση της

Νομαρχίας, στενή παρακολούθηση της κατάστασης με την Ε.Μ.Υ., κλπ.) και συντο-

νισμός με τους άλλους φορείς. Επίσης πρέπει να δίδονται ιδιαίτερες οδηγίες στο προ-

σωπικό.
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Μέτρα Πρόληψης
& Αντιμετώπισης Δασικών

Πυρκαγιών 

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

✧ Μην ανάβετε υπαίθριες φωτιές στα δάση ή σε χώρους όπου υπάρχουν ξερά

χόρτα το καλοκαίρι.

✧ Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. οξυγονο-

κολλήσεις, 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. 

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
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Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος...
✧ Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι, καθαρίζοντας σε ακτίνα του-

λάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά, κλπ. 

✧ Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την κα-

τάστασή τους. 

✧ Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους. 

✧ Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα

μπαλκόνια του σπιτιού. 

✧ Κλαδέψτε τα δέντρα 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 μεγαλύτερη ασφάλεια απομακρύνετε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω

από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων. 

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

✧ Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις μπαλ-

κονόπορτες.

✧ Φροντίστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αεραγωγούς του σπιτιού να είναι

από άφλεκτο υλικό ώστε να μη διεισδύουν σπίθες.

✧ Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι. 

✧ Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

✧ Αποφύγετε την τοποθέτηση ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμου κοντά στο σπίτι σας. 

✧ Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνήστε για τη συντήρησή

τους. 

✧ Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να

προστατεύσετε. 

✧ Εξοπλιστείτε με μία δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό

ρεύμα και ένα σωλήνα νερού.

Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά...
✧ 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.

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας...
✧ Διατηρήστε 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 μη διεισ-

δύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του.
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✧ Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων (αν υπάρχουν), μέσα

και έξω από το σπίτι.

✧ Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και τα παράθυρα.

✧ Διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, ανοίγοντας την

πόρτα του κήπου.

✧ Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού, αντίθετα από την

κατεύθυνση της πυρκαγιάς, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης πρό-

σβασης στη στέγη.

✧ Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους, ώστε να καλύπτεται

η περίμετρος του σπιτιού.

✧ Εάν η ορατότητα είναι μειωμένη ανάψτε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά φώτα

του σπιτιού, για να γίνεται ορατό μέσα από τους καπνούς.

Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο κατώφλι σας...
✧ Μην εγκαταλείπετε το κτίριο, εκτός εάν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφα-

λισμένη.

✧ Μη μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα σπίτι κα-

τασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα

αυτοκίνητο το οποίο 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 πυρ-

καγιάς,

✧ γεμίστε τη μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες με εφεδρικό νερό,

✧ συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο,

✧ φροντίστε να έχετε ένα φακό και εφεδρικές μπαταρίες μαζί σας σε περίπτωση

διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.

✧ Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο, αναζητήστε καταφύγιο σε κτιστό σπίτι. 

✧ Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τις

διαδρομές που θα σας δοθούν.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά...
✧ Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που απομένουν.

✧ Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περί-

μετρο και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού για το ενδεχόμενο αναζωπυ-

ρώσεων.
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Μέτρα Πρόληψης
& Αντιμετώπισης Πυρκαγιών στο σπίτι

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

✧ Βοηθήστε τα παιδιά σας να καταλάβουν ότι η φωτιά είναι «εργαλείο και όχι παιχνίδι».

Μην τα αφήνετε να παίζουν με εστίες φωτιάς όπως σπίρτα, αναπτήρες, τσιγάρα, κεριά,

εύφλεκτα υγρά, καθώς και με παιχνίδια που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς

επίβλεψη.

✧ Μην αφήνετε υλικά που μπορούν να αναφλεγούν όπως ρούχα, κουρτίνες, χαρτικά,

πλαστικά, κλπ. πάνω ή κοντά σε φωτιστικά, σόμπες, γυμνή φλόγα (τζάκι ή κεριά) και

γενικά θερμές επιφάνειες.

✧ Nα είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καπνίζετε και αισθάνεστε υπνηλία, ακολουθείτε

φαρμακευτική αγωγή ή έχετε καταναλώσει αλκοόλ. Είναι πολύ πιθανό να αποκοιμη-

θείτε με αναμμένο τσιγάρο και ιδιαίτερα όταν το κάπνισμα γίνεται στο κρεβάτι.

✧ Μην αφήνετε αναμμένα τσιγάρα ή πούρα σε οποιοδήποτε σημείο. Μπορούν εύκολα

να αναποδογυρίσουν καθώς καίγονται, να πέσουν στο χαλί ή σε μια εφημερίδα και να

προκαλέσουν πυρκαγιά. Σβήστε τα καλά στο σταχτοδοχείο και βρέξτε τα με νερό,

πριν τα πετάξετε στα σκουπίδια.

✧ Συντηρείτε σωστά την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού σας. Αν αισθανθείτε ασυ-

νήθιστη μυρωδιά, αν τα φώτα τρεμοσβήνουν ή οι ασφάλειες πέφτουν συχνά, καλέστε

αμέσως έναν ηλεκτρολόγο. 

✧ Ετοιμάστε ένα σχέδιο διαφυγής από το σπίτι, σε περίπτωση πυρκαγιάς και εξασκη-

θείτε στην εφαρμογή του. Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει δύο διαφορετικούς δρό-

μους διαφυγής και ένα ασφαλές σημείο συνάντησης έξω από το σπίτι και ποτέ μη

χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα.
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✧ Μην αφήνετε μαγειρικά σκεύη χωρίς επίβλεψη. Απομακρύνετέ τα από την

εστία θερμότητας αν χρειάζεται να φύγετε από την κουζίνα. Η πυρκαγιά αρ-

χίζει όταν σταματά η προσοχή σας.

✧ Διατηρείτε το φούρνο, την τοστιέρα, τις εστίες της κουζίνας καθαρές και πα-

ράλληλα αλλάζετε τακτικά το φίλτρο του απορροφητήρα. Τυχόν συσσώρευση

από ψίχουλα ή λίπος μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε φωτιά.

✧ Αν έχετε τζάκι, καθαρίζετε τακτικά την καπνοδόχο. Το στρώμα της καπνιάς που

παραμένει στα τοιχώματα, πιάνει εύκολα φωτιά. Όταν χρησιμοποιείτε το τζάκι,

πριν φύγετε από εκεί βεβαιωθείτε ότι η φωτιά έχει σβήσει και τοποθετείστε

μπροστά από την εστία το ειδικό προστατευτικό κάλυμμα για τις σπίθες.

✧ Μην τροφοδοτείτε διάφορες ηλεκτρικές συσκευές από την ίδια πρίζα. Θυμη-

θείτε να τις αποσυνδέσετε από το ρεύμα, όταν πάψει η χρήση τους καθώς και

σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. 

✧ Αν υπάρχουν συσκευές υγραερίου στο σπίτι (κουζίνα, θερμάστρα), μεριμνήστε

ώστε η αλλαγή της φιάλης να γίνεται από ειδικευμένο άτομο, που θα ελέγχει

παράλληλα τον ελαστικό σωλήνα και τους διάφορους αυτοματισμούς. 

✧ Μια αντιπυρική κουβέρτα στο χώρο της κουζίνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί

για να καλύψετε φλεγόμενα τηγάνια ή για να τυλίξετε κάποιο άτομο που τα

ρούχα του έχουν πιάσει φωτιά. 

✧ Μην αποθηκεύετε οινόπνευμα, βενζίνη, υγρά καθαρισμού, ασετόν ή νέφτι

μέσα στο σπίτι καθώς είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα.

✧ Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μάθετε τη χρήση τους.

Τοποθετείστε τους κοντά στην έξοδο ενός χώρου, σε προσιτές θέσεις ώστε

να μπορείτε να καταπολεμήσετε τη φωτιά με ασφάλεια.

✧ Εγκαταστήστε στα λεβητοστάσια κατάλληλους πυροσβεστήρες και όπου

προβλέπεται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία.

✧ Να έχετε πάντα στο σπίτι ένα φακό αντιεκρηκτικού τύπου με μπαταρίες.

Είναι η πιο ασφαλής πηγή εφεδρικού φωτισμού.

✧ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα και οι πόρτες του σπιτιού ανοίγουν εύκολα,

σε περίπτωση που χρειαστεί να διαφύγετε άμεσα. Όταν είστε μέσα στο σπίτι,

αφήστε τα κλειδιά πίσω από τις κλειδωμένες πόρτες.

✧ Οι Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα πρέπει να μεριμνήσουν για την υποβολή

(αν δεν έχει γίνει) και την επικαιροποίηση των σχεδίων εκκένωσης των κτι-

ρίων τους που έχουν υποβληθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επίσης να

ενημερώσουν για τις όποιες αλλαγές έχουν γίνει στα σχέδια αυτά την Πυρο-

σβεστική Υπηρεσία.
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ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

✧ Βγείτε αμέσως από το σπίτι ακολουθώντας το σχέδιο διαφυγής, ενώ ταυτόχρονα ει-

δοποιείστε και βοηθήστε, αυτούς που κινδυνεύουν άμεσα (παιδιά, ηλικιωμένοι) και

για κανένα λόγο μη γυρίσετε πίσω.

✧ Πριν ανοίξετε μια πόρτα, ελέγξτε την προσεκτικά με το χέρι σας, ξεκινώντας από το

κάτω μέρος. Αν είναι πολύ ζεστή ή βγαίνουν καπνοί, σημαίνει ότι πίσω της υπάρχει

φωτιά, οπότε θα πρέπει να φύγετε από άλλη κατεύθυνση. Κατά το άνοιγμα της πόρ-

τας, να στέκεστε στο πλάι. 

✧ Αν ο χώρος που πρέπει να διασχίσετε έχει γεμίσει με καπνό, γονατίστε στο πάτωμα,

κρατήστε το κεφάλι όσο πιο χαμηλά μπορείτε (εκεί ο αέρας είναι πιο καθαρός και

κρύος) και προχωρήστε προς την έξοδο έρποντας, με ταυτόχρονη κάλυψη μύτης και

στόματος με μια πετσέτα ή ένα ρούχο.

✧ Αν τα ρούχα σας πιάσουν φωτιά, σταματήστε, πέστε κάτω, καλύψτε το πρόσωπο με

τα χέρια σας και κυλιστείτε στο πάτωμα μέχρι να σβήσουν οι φλόγες. 

✧ Μην κάνετε χρήση ανελκυστήρα γιατί μπορεί να παγιδευτείτε. 

✧ Ανοίξτε το παράθυρο για να μπει καθαρός αέρας απ΄έξω, αλλά να είστε έτοιμοι να το

κλείσετε αμέσως αν δείτε ότι τραβάει τον καπνό μέσα στο δωμάτιο. Κλείστε όλες τις

πόρτες ανάμεσα σε σας και τη φωτιά.

✧ Εάν είστε εγκλωβισμένοι, κάνετε σήμα στους πυροσβέστες μέσω παράθυρου, αναβο-

σβήνοντας ένα φακό ή κυματίζοντας κάποιο ανοιχτόχρωμο ρούχο.

✧ Μόλις βρεθείτε σε ασφαλές μέρος ειδοποιείστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας

το 199, ενημερώστε για τυχόν παγιδευμένα άτομα και υποδείξτε στους πυροσβέστες

έγκαιρα τη θέση τους στο κτίριο.
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Γενικα για  τ ο υ σ  σ ει σ μ ο υσ

Ο σεισμός είναι φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προει-

δοποίηση, δεν μπορεί να αποτραπεί και παρά τη μικρή χρονική διάρκεια του, μπο-

ρεί να προκαλέσει μεγάλες υλικές ζημιές στις ανθρώπινες υποδομές με επακόλουθα

σοβαρούς τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών. 

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη από πλευράς σεισμικότητας

και την έκτη παγκοσμίως. Η γεωγραφική της θέση συμπίπτει με περιοχή του πλα-

νήτη μας όπου λαμβάνουν χώρα μεγάλα γεωτεκτονικά φαινόμενα με κυρίαρχο την

σύγκρουση των λιθοσφαιρικών πλακών, της Ευρωπαϊκής που κινείται προς τα νότια

και της Αφρικανικής που κινείται προς τα βόρεια, κατά μήκος του λεγόμενου Ελ-

ληνικού τόξου. Λόγω αυτής της σύγκρουσης τα πετρώματα συμπιέζονται με απο-

τέλεσμα να θραύονται και έτσι να εκδηλώνονται οι σεισμοί.

Ιδιαίτερα στον ευρύτερο χώρο των Δωδεκανήσων η σεισμικότητα είναι υψηλή

και μπορεί να διακριθεί σε σεισμούς επιφανείας και σεισμούς βάθους. Οι περισσό-

τεροι σεισμοί είναι συνήθως μικρού μεγέθους και εκδηλώνονται στον υποθαλάσσιο

χώρο με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις να είναι σχεδόν μηδενικές.
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Πάντως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην σεισμικότητα που υφίσταται
στην περιοχή εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια οφείλεται κατά κύριο λόγο η ιδιόμορφη φυσι-
κογεωγραφική εικόνα των Δωδεκανήσων με τον πλούσιο οριζόντιο και κατακόρυφο διαμελισμό
που συνθέτουν ένα μοναδικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκε ο απαράμιλλος πολιτισμός μας.
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δευτερογεν η
καταστρο φ ι κ α φ αι ν ο μ ενα
Ο σεισμός εκτός από τις άμεσες επιπτώσεις έχει ως επακόλουθα την ενεργοποίηση

άλλων (δευτερογενών) γεωδυναμικών φαινομένων όπως η ρευστοποίηση εδαφών, οι κα-
ταπτώσεις βράχων, οι κατολισθήσεις και τα σεισμικά θαλάσσια κύματα (τσουνάμι)
με εξίσου σοβαρές επιπτώσεις.

Μετά το Τσουνάμι.

Πριν το Τσουνάμι.
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φυσικα χαρακ τ ηρι σ τ ι κα
& παραμ ετ ρο ι  τ ο υ  σ εισμου
Κάθε σεισμός έχει τη δική του ταυτότητα που την προσδιορίζουν τα φυσικά χαρακτηριστικά

του σεισμικού γεγονότος, τα δευτερογενή
συνοδά φαινόμενα και οι επακόλουθες επι-
πτώσεις.

Τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός σει-
σμού είναι το μέγεθος, το επίκεντρο και ο
χρόνος εκδήλωσης του, καθώς και ο βαθμός
που έγινε αισθητός σε τοπικό επίπεδο.

Το μέγεθος ενός σεισμού εκφράζεται
σε βαθμούς της κλίμακας Richter και είναι
η φυσική ποσότητα που χρησιμοποιείται
από τους επιστήμονες για τη μέτρηση της
σεισμικής ενέργειας που απελευθερώνεται
στο σημείο που εκδηλώνεται ο σεισμός.

Η ένταση ενός σεισμού εκφράζεται με
εμπειρικό τρόπο είτε σε βαθμούς της ανα-
θεωρημένης κλίμακας Mercalli (MM) ή σε
βαθμούς της Ευρωπαϊκής Κλίμακας (EMS) και είναι η φυσική ποσότητα που δίνει το μέγεθος των
επιπτώσεων ενός σεισμού στους ανθρώπους και στις κατασκευές και μπορεί να διαφέρει από πε-
ριοχή σε περιοχή.

Τα σεισμικά θαλάσσια κύματα προκαλούνται κυρίως από μεγάλους υποθαλάσσιους σεισμούς.
Το σημαντικότερο ως προς το ύψος θαλάσσιο κύμα βαρύτητας που έχει παρατηρηθεί στην Ελλάδα
τα τελευταία εκατό χρόνια καταγράφηκε στις 9 Ιουλίου 1956 στη θαλάσσια περιοχή της Αμοργού
μετά από σεισμό μεγέθους 7.5R.

Επιπροσθέτως, εξαιτίας των καταστροφών που προκαλεί ένας σεισμός μπορούν να σημειωθούν
μέσα σε οικιστικά συγκροτήματα, πυρκαγιές με πολλαπλάσιες επιπτώσεις.
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Μέτρα Πρόληψης
& Αντιμετώπισης των Σεισμών

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ

✧ Βιδώστε καλά στους τοίχους τα ράφια και τις βιβλιοθήκες.

✧ Στερεώστε καλά στους τοίχους δεξαμενές καυσίμων και νερού καθώς και

θερμοσίφωνες. 

✧ Τοποθετήστε τα βαριά αντικείμενα στα χαμηλότερα ράφια.

✧ Απομακρύνετε τα βαριά αντικείμενα που βρίσκονται πάνω από κρεβάτια

και καναπέδες.

✧ Στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώματα.

✧ Εντοπίστε καλά προφυλαγμένους χώρους σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού:

- Κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια.

- Μακριά από γυάλινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες.

✧ Εντοπίστε ασφαλείς χώρους έξω από το σπίτι:

- Μακριά από κτίρια και δέντρα.

- Μακριά από ηλεκτρικά καλώδια.

✧ Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου καθώς και των συν-

δέσεων του δικτύου αερίου (όπου υπάρχουν).

✧ Ενημερώστε όλα τα μέλη της οικογένειας για το πώς κλείνουν οι γενικοί δια-

κόπτες (ηλεκτρικού, νερού και αερίου αν υπάρχει).

✧ Ενημερώστε όλα τα μέλη της οικογένειας για τα παραπάνω μέτρα.

✧ Προμηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, φακό και βαλιτσάκι πρώ-

των βοηθειών. 

✧ Ενημερώστε, ειδικά τα παιδιά της οικογένειας, για τα τηλέφωνα έκτακτης

ανάγκης (112, 100, 166, 199, κλπ.).

✧ Συμφωνείστε όλοι για ένα συγκεκριμένο τόπο συνάντησης μετά το σεισμό.

Γενικές Οδηγίες
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✧ Ενημερώστε όλη τη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικούς, μαθητές, σύλλογο γονέων)

για τις επιπτώσεις του σεισμού και για τα μέτρα προστασίας.

✧ Επισημάνετε και ελαχιστοποιήστε τα δυνητικώς επικίνδυνα στοιχεία στο σχολικό

συγκρότημα, σε συνεργασία με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή τον Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων

(Ο.Σ.Κ.). 

✧ Μεριμνήστε για τη σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και περιγράψτε τη σειρά εκ-

κένωσης των αιθουσών διδασκαλίας. Σηματοδοτείστε κατάλληλα τις διαδρομές δια-

φυγής των μαθητών.

✧ Καθορίστε και σημάνετε τους χώρους καταφυγής – συγκέντρωσης μαθητών και εκ-

παιδευτικών:

- σε ελεύθερους ανοιχτούς χώρους του προαυλίου, μακριά από τις όψεις του

κτιρίου, μαντρότοιχους, στύλους ΔΕΗ, μπασκέτες, κλπ.

- σε ανοιχτούς χώρους (πλατείες, γήπεδα, κλπ.), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα

την ακίνδυνη προσπέλαση σε αυτούς.

✧ Ορίστε ονομαστικά τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς οι οποίοι, αφού μεριμνήσουν

για την ασφαλή εκκένωση της αίθουσας που βρίσκονται, θα αναλάβουν αμέσως μετά

το σεισμό τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- πυρόσβεση

- έλεγχο και κλείσιμο γενικών διακοπτών του ηλεκτρικού και του νερού 

- έλεγχο για τυχόν τραυματισμένους ή ακινητοποιημένους μαθητές σε

τουαλέτες, εργαστήρια, γυμναστήρια, κλπ και παροχή πρώτων βοηθειών

- παρουσίες μαθητών και παράδοση στους κηδεμόνες τους

- επικοινωνία με αρμόδιους φορείς

✧ Συμπεριλάβετε στο σχέδιο όλα τα πιθανά σενάρια για το χρόνο που θα μπορούσε να

εκδηλωθεί μια σεισμική δόνηση, όπως κατά τη διάρκεια του μαθήματος και κατά την

ώρα του διαλείμματος.

✧ Κάντε ασκήσεις ετοιμότητας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εφαρμόζοντας όλα τα

πιθανά σενάρια του σχεδίου.

✧ Οι Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα

Ξενοδοχεία, θα πρέπει να συντάξουν

σχέδια εκκένωσης των κτιρίων τους, σε

περίπτωση σεισμού ή άλλου καταστρο-

φικού φυσικού φαινομένου (πυρκαγιά

κλπ.) και να τα υποβάλλουν στους κατά

τόπους Δήμους. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση

πρέπει να μεριμνήσει, ώστε να υπάρχει

συγκέντρωση και οργάνωση των τρόπων

προφύλαξης και διαφυγής των πολιτών,

σε περίπτωση εκδήλωσης κάποιου κατα-

στροφικού φαινομένου.

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς...
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

✧ Παραμείνετε ψύχραιμοι.

✧ Καταφύγετε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο και ταυτόχρονα προστα-

τέψτε τα μάτια σας με το εσωτερικό τμήμα του χεριού σας. 

✧ Εάν δεν υπάρχει κοντά σας κάποιο ανθεκτικό έπιπλο καθίστε στο πάτωμα

με το πρόσωπό σας στραμμένο σε εσωτερικό τοίχο, μακριά από παράθυρα

και έπιπλα που μπορούν να πέσουν πάνω σας.

✧ Εάν είστε στο κρεβάτι, μείνετε ακίνητοι και προστατέψτε το κεφάλι σας με

ένα μαξιλάρι.

✧ Μην προσπαθείτε να απομακρυνθείτε από το σπίτι.

✧ Μην χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα.

✧ Μην βγαίνετε στα μπαλκόνια. 

✧ Εάν βρεθείτε σε ψηλό κτίριο, απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς

τοίχους.

✧ Εάν βρεθείτε σε χώρο ψυχαγωγίας, σε κάποιο κατάστημα ή εμπορικό κέντρο,

διατηρήστε την ψυχραιμία σας και αποφύγετε τον πανικό. Μείνετε μακριά

από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται άτακτα προς τις εξόδους.

Αν βρίσκεστε μέσα στο σπίτι ή μέσα σε κάποιο
κτίριο - εσωτερικό χώρο...

✧ Απομακρυνθείτε από τα γειτονικά κτίρια καθώς και από ηλεκτρικά καλώδια. 

✧ Καλύψτε το κεφάλι σας με κάποια τσάντα ή χαρτοφύλακα που μπορεί να

έχετε στη διάθεσή σας.

✧ Μείνετε σε ανοιχτό χώρο μέχρι να σταματήσει η δόνηση.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο...
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✧ Καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε αμέσως το αυτοκίνητο.

✧ Μείνετε μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι να σταματήσει η δόνηση. 

✧ Αποφύγετε τις γέφυρες, τις υπέργειες και τις υπόγειες διαβάσεις.

Αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο...

✧ Καλυφθείτε γρήγορα κάτω από το θρανίο.

✧ Πέστε στα γόνατα και καλύψτε το κεφάλι σας με τα χέρια σας.

✧ Αν αυτό δεν είναι δυνατό π.χ. βρίσκεστε σε διάδρομο, προσπαθήστε να προφυλα-

χτείτε κάτω από ασφαλές μέρος ή σκύψτε και προσπαθήστε να καλύψετε το κεφάλι

σας με οποιοδήποτε μέσο π.χ. με μια τσάντα ή ένα μεγάλο βιβλίο.

✧ Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα.

✧ Παραμείνετε στη θέση σας μέχρι να σας δοθούν περισσότερες οδηγίες από τους δα-

σκάλους σας.

Αν βρίσκεστε μέσα στο σχολείο...

✧ Ακούστε προσεκτικά τις οδηγίες των δασκάλων σας και απομακρυνθείτε από κτίρια,

δέντρα και καλώδια.

✧ Καθίστε στο έδαφος και καλύψτε το κεφάλι σας με τα χέρια σας.

✧ Παραμείνετε σε ανοιχτό χώρο.

✧ Μεταβείτε στον προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης μόλις τελειώσει η δόνηση.

Αν βρίσκεστε στον εξωτερικό χώρο του σχολείου...
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ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ

✧ Απομακρυνθείτε γρήγορα από το κτίριο με τάξη και ηρεμία, χρησιμοποιών-

τας τις σκάλες και ποτέ τον ανελκυστήρα. Κατευθυνθείτε σε ασφαλές μέρος.

✧ Να είστε προετοιμασμένοι για τους μετασεισμούς. 

✧ Ελέγξτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας για πιθανούς τραυματισμούς. 

✧ Μην μετακινείτε τους βαριά τραυματισμένους. 

✧ Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών και μην πιστεύετε τις ανυπόστατες φη-

μολογίες. 

✧ Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί προ-

καλείτε υπερφόρτωση του τηλεφωνικού δικτύου. 

✧ Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητο, γιατί εμποδίζετε τα συνεργεία

διάσωσης. 

✧ Αποφύγετε την είσοδο στο σπίτι ειδικά εάν παρατηρείτε ζημιές ή αισθάνε-

στε τη μυρωδιά γκαζιού ή βλέπετε κομμένα καλώδια.

✧ Ο σεισμός αποτελεί μια φυσική προειδοποίηση για επερχόμενο τσουνάμι.

Μετά από έναν ισχυρό σεισμό απομακρυνθείτε από παραθαλάσσιες περιο-

χές ή περιοχές χαμηλού υψομέτρου που γειτνιάζουν με τη θάλασσα.

✧ Παραμείνετε μακριά από τις παραθαλάσσιες περιοχές μέχρι να ενημερωθείτε

από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Ένα τσουνάμι δεν

αποτελείται από ένα και μόνο κύμα, αλλά από μια σειρά από κύματα με δια-

φορετικό χρόνο άφιξης στην ακτή.

✧ Μην πλησιάζετε τις ακτές για να παρακολουθήσετε ένα επερχόμενο τσου-

νάμι. Όταν δείτε το τσουνάμι να προσεγγίζει τις ακτές, θα ειναι πολύ αργά

για να το αποφύγετε. 

✧ Σε πολλές περιπτώσεις ενός επερχόμενου τσουνάμι προηγείται μια σημαν-

τική αύξηση ή πτώση της στάθμης της θάλασσας. Το φαινόμενο αυτό απο-

τελεί φυσική προειδοποίηση και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Γενικές Οδηγίες
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✧ Δεν προκαλούν όλοι οι σεισμοί τσουνάμι. Όταν όμως αισθανθείτε κάποιο σεισμό, μεί-

νετε σε εγρήγορση. Μπορεί να ακολουθήσει προειδοποίηση για επερχόμενο τσουνάμι.

✧ Ένα σχετικά μικρού μεγέθους τσουνάμι σε ένα σημείο μιας ακτής μπορεί να μετα-

βληθεί σε ένα εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους σε διπλανές ακτές και κόλπους.

✧ Εφαρμόστε όσα προβλέπει το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

✧ Προσφέρετε πρώτες βοήθειες, όπου απαιτείται και ψυχολογική υποστήριξη στους

μαθητές.

✧ Επικοινωνήστε με τις Αρχές για επίσημη πληροφόρηση και επιπλέον παροχή βοή-

θειας, αν απαιτείται.

✧ Αποχωρείστε από τους χώρους καταφυγής, μεριμνήστε για την παράδοση των μα-

θητών στους κηδεμόνες τους.

✧ Κάντε απολογισμό και επισημάνετε πιθανές βλάβες στο σχολικό συγκρότημα.

✧ Καλέστε ειδικούς μηχανικούς από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) ή το

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την διενέργεια αυτοψίας.

✧ Σε περίπτωση που απαιτείται μετεγκατάσταση, επικοινωνήστε με το Υπουργείο Παιδείας.

✧ Επισημάνετε τις αδυναμίες του υπάρχοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και τροπο-

ποιήστε το ανάλογα.

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς...

Δορυφορικές Εικόνες που δείχνουν την άφιξη του τσουνάμι που εκδηλώθηκε στον Ινδικό Ωκεανό το 2004,
μετά τον σεισμό των 9,0 R. Αρχικά παρατηρείται υποχώρηση της θάλασσας και στην συνέχεια εκδηλώνεται

η βίαια κατάκλυση της παράκτιας περιοχής.
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Γενικα για  τ α κ αι ρι κ α φ αινομε να
Τα καιρικά φαινόμενα χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

- Θυελλώδεις Άνεμοι

- Καταιγίδες και Κεραυνοί

- Χιονόπτωση / Δριμύ Ψύχος

- Παγετός

- Καύσωνες

Στο κεφάλαιο αυτό θα δοθούν ορισμένες γενικές οδηγίες για το σύνολο των έν-
τονων καιρικών φαινομένων και στα επόμενα κεφάλαια θα δοθούν αναλυτικές οδη-
γίες για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αφορούν τα Δωδεκάνησα, δηλαδή
καύσωνες, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Οδηγίες Προστασίας
από τα Έντονα Καιρικά Φαινόμενα

Γενικές Οδηγίες
✧ Να ενημερώνεστε διαρκώς από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση,

κλπ.), για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Επίσημες πηγές ενη-

μέρωσης είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.)

και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.). 

✧ Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε την Αστυνομία (100), την Πυροσβε-

στική (199) ή το ΕΚΑΒ (166). 

✧ Αναγράψτε τα παραπάνω τηλέφωνα σε εμφανές σημείο μέσα στο σπίτι

και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας τα γνωρίζουν.

✧ Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνημονεύσουν σημαντικά οικογενειακά

στοιχεία, όπως το επίθετό τους, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο του σπι-

τιού, το κινητό σας τηλέφωνο, κλπ.

✧ Εξηγήστε σε όλα τα μέλη της οικογένειας πώς να αναγνωρίζουν ήχους

που προμηνύουν τον κίνδυνο, πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές

ηλεκτρικού, νερού και αερίου (αν υπάρχει), πώς να χρησιμοποιούν τον

πυροσβεστήρα, πώς να καλούν σε βοήθεια, κλπ.
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✧ Προμηθευτείτε εφόδια πρώτης ανάγκης, όπως φακό, φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες

και πυροσβεστήρα.

✧ Εξοπλιστείτε με κουτί πρώτων βοηθειών.

✧ Σε όλες τις περιπτώσεις λάβετε ειδική μέριμνα για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.

Αν πρόκειται να μετακινηθείτε...
✧ Ενημερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου και λάβετε υπ’

όψιν, ανάλογα με τον προορισμό σας, το είδος των καιρικών φαινομένων που ενδέχεται

να συναντήσετε (βροχόπτωση, θυελλώδεις ανέμους, κλπ.). 

✧ Προγραμματίστε τη μετακίνησή σας έτσι, ώστε να μη συμπέσει με την αιχμή των και-

ρικών φαινομένων.

✧ Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τις κεντρικές αρτηρίες και απο-

φεύγοντας τους δυσπρόσιτους και ερημικούς δρόμους. Επιπλέον, ενημερώστε τους οι-

κείους σας για τη διαδρομή που προτίθεστε να ακολουθήσετε.

✧ Μην αγνοείτε τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα δελτία

καιρού της ΕΜΥ και τις υποδείξεις των κατά τόπους αρμόδιων φορέων, όπως της Τρο-

χαίας, του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής, της Νομαρχίας, των Δήμων, κλπ.

✧ Ελέγξτε την κατάσταση του αυτοκινήτου σας, προτού επιχειρήσετε οποιαδήποτε με-

τακίνηση.

✧ Εξοπλίστε το αυτοκίνητό σας με όλα τα απαραίτητα μέσα αντιμετώπισης έντονων

καιρικών φαινομένων (κουτί πρώτων βοηθειών, αδιάβροχα, ομπρέλες, γαλότσες, φακό,

κλπ.). 

✧ Εάν είναι απαραίτητο να μετακινηθείτε πεζοί, φορέστε τα κατάλληλα ρούχα και πα-

πούτσια. Να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, προκειμένου να αποφύγετε τραυματισμούς

λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων, της πτώσης αντι-

κειμένων από υπερβολικό άνεμο ή χαλαζόπτωση.

✧ Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις σας.

✧ Παραμείνετε ήρεμοι και υπομονετικοί. O πανικός δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Αντίθετα,

επιβαρύνει την κατάσταση.

Mετά την κακοκαιρία...
✧ Να ενημερώνεστε συνεχώς από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κλπ.) για τυχόν επί-

σημες προειδοποιήσεις ή συμβουλές.

✧ Ελέγξτε το σπίτι και τα λοιπά περιουσιακά σας στοιχεία, για να καταγράψετε πιθανές

ζημιές.

✧ Αν μετά την καταγραφή των ζημιών χρειάζεστε επείγουσα βοήθεια, ειδοποιήστε τις

αρμόδιες αρχές.

Γενικά: Προσπαθήστε με τις ενέργειες και την όλη παρουσία σας να διευκολύνετε το έργο των
αρμόδιων αρχών.
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Γενικα για  τ ο υ σ κ αυ σ ωνε σ

Kαύσωνας, για τις κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας, θεωρείται μια περίοδος
τουλάχιστον 3 ημερών, όπου οι θερμοκρασίες στις πεδινές περιοχές ξεπερνούν τους
37°C και η μέση ημερήσια θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 31°C, δηλαδή η θερμο-
κρασία δε μειώνεται αρκετά κατά τις νυκτερινές ώρες (δεν πέφτει κάτω από τους
25-26°C). 

Οι επιπτώσεις στον πληθυσμό από τις υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να είναι
από απλή δυσφορία, θερμική εξάντληση ως και θερμοπληξία η οποία χρειάζεται
άμεση ιατρική βοήθεια. Πιο ευάλωτες είναι οι ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού
(παιδιά, ηλικιωμένοι, πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις) καθώς και άτομα τα οποία
εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

Επεισόδια υψηλών θερμοκρασιών ή καύσωνα παρατηρούνται στην Ελλάδα κατά
τη θερινή περίοδο, όταν δημιουργούνται συνθήκες θερμής εισβολής. Σε αυτές τις
περιπτώσεις θερμές αέριες μάζες μεταφέρονται από την Βόρεια Αφρική προς την
χώρα μας ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα.

Κατά τη διάρκεια των ημερών με υψηλές θερμοκρασίες, οι επιπτώσεις στον πλη-
θυσμό μπορεί να είναι δυσμενέστερες αν επιδρούν και άλλοι επιβαρυντικοί παρά-
γοντες, όπως:

- Υψηλή σχετική υγρασία του αέρα.

- Χαμηλή ένταση του ανέμου.

- Έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση.

- Πυκνή δόμηση.
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Γενικές Οδηγίες προφύλαξης...
✧ Αποφύγετε την ηλιο-

θεραπεία. Παραμείνετε

σε σκιερά και δροσερά

μέρη αποφεύγοντας τους

χώρους όπου επικρατεί

συνωστισμός.

✧ Αποφύγετε τη βαριά

σωματική εργασία, ιδιαί-

τερα μάλιστα σε χώρους

με υψηλή θερμοκρασία,

άπνοια και μεγάλη υγρα-

σία. Αποφύγετε το βάδι-

σμα για πολύ ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο. 

✧ Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα για να διευκολύνεται ο

αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα. Φορέστε καπέλο ή άλλο κά-

λυμμα από φυσικό υλικό, που να επιτρέπει καλό αερισμό του κεφαλιού.

✧ Προτιμήστε τα ελαφρά και μικρά γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά

και περιορίστε τα λιπαρά. Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και χυμούς φρούτων). Αν η

εφίδρωση είναι έντονη, τότε συστήνεται η πρόσθετη λήψη αλατιού για να κρα-

τηθεί το επίπεδο των υγρών στον οργανισμό. Επίσης, συνιστάται να αποφεύγον-

ται τα οινοπνευματώδη ποτά.

✧ Συνιστώνται πολλά χλιαρά ντους κατά την διάρκεια της ημέρας. Καλό θα είναι

επίσης να τοποθετούνται υγρά καλύμματα στο κεφάλι και στο λαιμό, σαν προ-

στατευτικά μέτρα. Επίσης, συστήνεται η χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυα-

λιών, που προστατεύουν τα μάτια από την έντονη αντανάκλαση του ήλιου.

✧ Τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά,

κλπ) θα πρέπει να συμβουλευτούν το θεράποντα ιατρό τους για την εφαρμογή

ειδικών οδηγιών, κατά περίπτωση. Ιδιαίτερα, όσοι παίρνουν φάρμακα, πρέπει να

συμβουλεύονται τον ιατρό τους αν πρέπει να τα συνεχίσουν και σε ποια δοσολο-

γία, επειδή μερικά έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν την θερμοκρασία του σώμα-

τος.

✧ Αποφύγετε τα πολύωρα ταξίδια με διάφορα μέσα συγκοινωνίας, κατά τη διάρκεια

της υψηλής ζέστης.

Οδηγίες Προστασίας
από τους Καύσωνες
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Ειδικές οδηγίες προφύλαξης για τα νεογνά
και τα βρέφη...

✧ Τα νεογνά πρέπει να είναι ντυμένα όσο γίνεται πιο ελαφρά. Προτιμότερο

είναι τα χέρια και τα πόδια τους να είναι ελεύθερα και να μην τυλίγονται σε

πάνες.

✧ Όταν κάνει ζέστη να τους προσφέρονται συχνά, εκτός από γάλα (μητρικό ή

άλλο) και άλλα υγρά όπως χαμομήλι, νερό, κλπ.

✧ Τα βρέφη και τα μεγαλύτερα παιδιά καλό είναι να τρώνε περισσότερα χορ-

ταρικά και φρούτα και λιγότερα λίπη.

✧ Καλό είναι τα παιδιά να μην παραμένουν πολύ ώρα στον ήλιο μετά το μπάνιο

και να φορούν πάντα καπέλο.

Ειδικές οδηγίες προφύλαξης για 
τους ηλικιωμένους...

✧ Το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον

είναι επικίνδυνο για τους ηλικιωμένους και

για το λόγο αυτό, αν ο δροσισμός του δια-

μερίσματος στην μεγάλη ζέστη είναι δύ-

σκολος, προτιμότερη είναι η μετακίνηση

των ηλικιωμένων στις πιο δροσερές περιο-

χές της χώρας, όταν βέβαια υπάρχει η δυ-

νατότητα.

✧ Αν η μετακίνηση των ηλικιωμένων σε

παραθαλάσσια περιοχή ή σε βουνό δεν

είναι εύκολη, τότε η παραμονή τους στα

κατώτερα διαμερίσματα πολυώροφων σπι-

τιών είναι μια σχετικά εύκολη λύση.

✧ Το δωμάτιο ή το σπίτι γενικά, κατά τη

διάρκεια των ζεστών ωρών της ημέρας πρέ-

πει να είναι ερμητικά κλειστό, αφού όμως

έχει δροσιστεί και μείνει ανοιχτό όλη τη

νύχτα.

✧ Οι οικογένειες που έχουν ηλικιωμένα

άτομα, καλό θα είναι να φροντίζουν να μην τα εγκαταλείπουν μόνα τους σε

περιπτώσεις θερινών διακοπών ή πολυήμερης απουσίας από το σπίτι. Σε αν-

τίθετη περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίσουν κάποιο άτομο για την καθη-

μερινή τους φροντίδα.
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Γεν ι κ α γι α τ ι σ  κ α τα ιγιδε σ

Oι καταιγίδες είναι από τα πιο βίαια ατμοσφαιρικά φαινόμενα και συνοδεύονται από
ραγδαίες βροχές, ισχυρούς ανέμους με μεταβλητή ένταση και διεύθυνση οι οποίοι μπο-
ρεί να φτάσουν τα 50 με 80 km/h ή ακόμα και τα 100 km/h, από ισχυρές ηλεκτρικές
εκκενώσεις, δηλαδή κεραυνούς και πολλές φορές από χαλάζι. 

Η καταιγίδα αναπτύσσεται όταν η ατμόσφαιρα είναι έντονα ασταθής (δηλαδή, ευ-
νοούνται οι ανοδικές κινήσεις των αερίων μαζών) και υπάρχει μεγάλη ποσότητα υδρα-
τμών στα κατώτερα τμήματα της ατμόσφαιρας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο θερμός
και υγρός αέρας κοντά στην επιφάνεια του εδάφους ανέρχεται γρήγορα και ψύχεται. Η
υγρασία που υπάρχει στην ατμοσφαιρική μάζα συμπυκνώνεται σε παγοκρυστάλλους
και υδροσταγονίδια με αποτέλεσμα το σχηματισμό ογκωδών νεφών.

Η διάρκεια μιας καταιγίδας είναι το πολύ δύο ώρες. Οι ραγδαίες βροχές των καται-
γίδων είναι ικανές να προκαλέσουν πλημμύρες. 

Οι καταιγίδες υπάγονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού
τους και αυτές είναι οι καταιγίδες αέριας μάζας (τοπικές ή θερμικές), καταιγίδες ορο-
γραφικές και καταιγίδες μετωπικές.
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Οδηγίες Προστασίας
από τις Καταιγίδες

Οι κίνδυνοι από τις καταιγίδες συνίστανται από τους τοπικά πολύ ισχυρούς ανέ-
μους, τις τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις, τους κεραυνούς και τις πιθανές χαλαζο-
πτώσεις.

Εαν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο...
✧ Ασφαλίστε αντικείμενα, που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή την

ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυ-

ματισμούς. 

✧ Ελέγξτε αναρτημένες πινακίδες. 

✧ Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα. 

✧ Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, γιατί ο κεραυνός μπορεί

να περάσει μέσα από τα καλώδια. Οι συσκευές τηλεόρασης είναι ιδιαίτερα

επικίνδυνες σε αυτές τις περιπτώσεις και προτείνεται να αποσυνδέονται από

την κεραία και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 

✧ Αποφύγετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο), γιατί οι με-

ταλλικοί σωλήνες είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού.

Εαν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο...

✧ Προσπαθήστε να βρείτε καταφύγιο σε κτίριο ή σε αμάξι. 

✧ Αν αυτό δεν είναι εφικτό καθίστε αμέσως στο έδαφος. 

✧ Αν βρίσκεστε σε δάσος προστατευθείτε κάτω από συμ-

παγή κλαδιά χαμηλών δέντρων.

✧ Ποτέ μη στέκεστε κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε έναν

ανοιχτό χώρο. Αν βρίσκεστε σε πεδινές περιοχές εξετάστε

την περίπτωση να εκδηλωθεί πλημμυρικό φαινόμενο. 

✧ Αποφύγετε κατασκευές, όπως πυλώνες, υψηλά δέντρα,

φράκτες, τηλεφωνικές γραμμές και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. 

✧ Αποφύγετε να βρίσκεστε κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα, όπως αμάξια,

ποδήλατα, κλπ.

✧ Απομακρυνθείτε από ποτάμια και λίμνες. 

✧ Αν βρίσκεστε μέσα στη θάλασσα, βγείτε αμέσως έξω. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ
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✧ Αν βρίσκεστε απομονωμένος σε μια επίπεδη έκταση και νιώθετε να σηκώνονται τα

μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ

κάθισμα, με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια και πετάξτε ό,τι μεταλλικό αντικείμενο

έχετε πάνω σας. 

✧ Μη ξαπλώνετε στο έδαφος. 

Εαν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο...
✧ Σταματήστε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα τα οποία

μπορεί να πέσουν στο αυτοκίνητο. 

✧ Μείνετε μέσα στο αυτοκίνητο και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα

έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. 

✧ Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στο αυτοκίνητο. 

✧ Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Εκτίμηση της απόστασης από την καταιγίδα...
✧ Μετρήστε το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της αστραπής και της βροντής σε δευτε-

ρόλεπτα. 

✧ Διαιρέστε αυτόν το χρόνο που μετρήσατε με το 3 για να υπολογίσετε την απόσταση

της καταιγίδας σε χιλιόμετρα. 

✧ Λάβετε γρήγορα τα απαραίτητα μέτρα, πριν η καταιγίδα σας πλησιάσει. Η απόσταση

αυτή είναι ενδεικτική, καθώς η καταιγίδα μπορεί να εμφανιστεί πολύ γρήγορα πάνω

από την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Ενέργειες κατά τη διάρκεια χαλαζόπτωσης...
✧ Προφυλαχτείτε αμέσως! Μην εγκαταλείψετε τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βε-

βαιωθείτε ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη,

τόσο για τους ανθρώπους όσο και τα ζώα.
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Γενικα για τ ο υ σ θ υ ελ λ ωδ ε ισ α νε μουσ

Η ένταση του ανέμου μπορεί να μετρηθεί με διάφορες εμπειρικές και αριθμη-
τικές κλίμακες. Μια ευρέως διαδεδομένη εμπειρική κλίμακα είναι η κλίμακα Beau-
fort, ενώ αριθμητικές κλίμακες είναι τα m/s, km/h και οι κόμβοι. Θυελλώδεις
θεωρούνται οι άνεμοι με ένταση από 8 Beaufort και πάνω, σύμφωνα με την ταξινό-
μηση του παρακάτω πίνακα.

Ισχυροί άνεμοι δημιουργούνται σε περιοχές όπου συνδυάζονται ένα σύστημα χα-
μηλών βαρομετρικών πιέσεων και ένα σύστημα υψηλών βαρομετρικών πιέσεων. Χα-
ρακτηριστικά παραδείγματα στον Ελληνικό χώρο είναι ο συνδυασμός των χαμηλών
πιέσεων κατά τη διέλευση μιας ύφεσης με τις σχετικά υψηλές πιέσεις στις γύρω πε-
ριοχές, ή η εμφάνιση των ετησίων (μελτέμια), τα οποία δημιουργούνται από το συν-
δυασμό των χαμηλών πιέσεων της Ανατολικής Μεσογείου με τις υψηλές πιέσεις στην
περιοχή των Βαλκανίων. Τοπικά ισχυροί άνεμοι (μπουρίνια) δημιουργούνται σε πε-
ριοχές που επηρεάζονται από καταιγίδες λόγω της ισχυρής βαθμίδας πίεσης που δη-

μιουργείται.
Ο ανεμοστρόβιλος ή αλλιώς σίφωνας

αποτελεί το πιο βίαιο και καταστρεπτικό
ατμοσφαιρικό φαινόμενο. Ο ανεμοστρόβι-
λος είναι μια ισχυρή στροβιλιζόμενη στήλη
αέρα, που προβάλλει συνήθως από ένα κα-
ταιγιδοφόρο νέφος. Οι σίφωνες διακρίνον-
ται σε σίφωνες ξηράς και θάλασσας. Οι
σίφωνες της θάλασσας είναι μικρότεροι
από τους σίφωνες της ξηράς. Στην περιοχή
των Δωδεκανήσων έχουν παρατηρηθεί
μόνο θαλάσσιοι σίφωνες, στην περιοχή βό-
ρεια της Ρόδου.
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Κλίμακα Beaufort Χαρακτηρισμός ανέμου Ταχύτητα ανέμου
m/s km/h κόμβοι

8 Θυελλώδης 17,2-20,7 - 62-74 34-40
9 Πολύ θυελλώδης 20,8-24,4 - 75-88 41-47
10 Θύελλα 24,5-28,4 - 89-102 48-55
11 Ισχυρή θύελλα 28,5-32,6 - 103-117 56-63
12 Τυφώνας 32,7 - 118 ≥ 64
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Οδηγίες Προστασίας από τους
Θυελλώδεις Ανέμους

Ενέργειες πριν και κατά τη διάρκεια
θυελλωδών ανέμων...

✧ Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και ενδέχεται να

προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

✧ Ελέγξτε αναρτημένες πινακίδες.

✧ Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα.

✧ Απομακρυνθείτε από μεγάλες επιφάνειες με τζάμια.

✧ Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

✧ Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες

και γενικά από περιοχές, όπου μπορεί ελαφρά αντικείμενα να αποκολληθούν και να

πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια, όπου μπορεί να πέσουν διάφορα αντι-

κείμενα, όπως γλάστρες, καθίσματα, σπασμένα τζάμια, κλπ.).
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Γενικα για  τ ι σ  π λ ημ μ υ ρεσ

Οι πλημμύρες αποτελούν τη δεύτερη πιο συχνή φυσική καταστροφή, μετά τις

δασικές πυρκαγιές. Πλημμύρα εκδηλώνεται λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων και

ισχυρών καταιγίδων, από το ανέβασμα της στάθμης των ποταμών ή από το λιώσιμο

χιονιού. Εκδηλώνεται επίσης από υποχώρηση φραγμάτων και στην περίπτωση αυτή

οι επιπτώσεις είναι πολύ μεγάλες.

Ένα σπανιότερα εμφανιζόμενο είδος πλημμύρας στην Ελλάδα είναι η παράκτια

πλημμύρα, η οποία εμφανίζεται στις παράκτιες περιοχές λόγω του κυματισμού της

θάλασσας ή μιας μεγάλης λίμνης. Ο κυματισμός προκαλείται συνήθως από τους

ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Η πλημμύρα από φυσικά αίτια, είτε παρουσιάζει βραδεία εξέλιξη, είτε ανήκει

στην κατηγορία της ξαφνικής πλημμύρας, που είναι και το πιο συνηθισμένο φαινό-

μενο στην Ελλάδα. Στον Ελληνικό χώρο οι πλημμύρες οφείλονται σε καταρρακτώ-

δεις βροχές. Πολλοί παράγοντες συνηγορούν σε μία ξαφνική πλημμύρα, όπως η

ένταση της βροχής και η διάρκειά της, η τοπογραφία, οι συνθήκες του εδάφους, η

φυτοκάλυψη, η καταστροφή των δασών καθώς και η αστικοποίηση. 
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Οι ξαφνικές πλημμύρες εμφανίζονται σε μικρό χρονικό διάστημα λίγων ωρών ή λιγότερο και
έχουν σαν αποτέλεσμα ταχεία ύψωση νερού, το οποίο στο πέρασμά του μπορεί να προκαλέσει
μεγάλες καταστροφές σε κατασκευές, όπως κτίρια, γέφυρες, κλπ, να παρασύρει αυτοκίνητα, να
ξεριζώσει δέντρα κ.α. Οι πλημμύρες, που έχουν σαν αίτιο τις βροχοπτώσεις, μπορεί να προκαλέ-
σουν καταστροφικές κατολισθήσεις εδαφών. Τα περισσότερα θύματα εξαιτίας πλημμυρών προ-
έρχονται από τις ξαφνικές πλημμύρες.
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Οδηγίες Προστασίας
από τις Πλημμύρες

Εάν κατοικείτε σε περιοχή που κατά το παρελθόν είχε προβλήματα από πλημμύρες:

✧ Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι φραγμένα. 

✧ Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές των σπιτιών λειτουργούν κανονικά. 

✧ Περιοριστείτε στις αναγκαίες μετακινήσεις. 

✧ Αποφύγετε την εργασία και την παραμονή σε υπόγειους χώρους, εάν αυτό

δεν είναι απαραίτητο.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

φ υ σ ι κ ε ς  κ α τ α σ τ ρ ο φ ε σ •  Mάθε . . .  κα ι  προφυλάξου ! 4 0



Ενέργειες κατά τη διάρκεια εμφάνισης της πλημμύρας...
✧ Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο. 

✧ Μη διασχίζετε χειμάρρους πεζός ή με το αυτοκίνητο σας. 

✧ Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν ακινητοποιήθηκε και ενδέχεται να παρασυρθεί

ή να πλημμυρίσει. 

✧ Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια. 

✧ Μην πλησιάζετε σε περιοχές, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Ενέργειες σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει...
✧ Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να πλημμυ-

ρίσουν ξανά στις 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, λα-

σπορροές, κλπ. 

✧ Τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει μαζί τους απορρίμματα,

νεκρά ζώα και διάφορα αντικείμενα. 

✧ Προσέχετε ώστε η παρουσία σας να μην εμποδίζει τα συνεργεία διάσωσης. 

✧ Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βρά-

χων. 

✧ Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας κινδυνεύει από πιθανή πτώση βράχων. 
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Αν πρέπει οπωσδήποτε να βαδίσετε ή να οδηγήσετε
σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει:

✧ Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό έδαφος. 

✧ Αποφύγετε νερά που ρέουν. 

✧ Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει σταματήστε και αλ-

λάξτε κατεύθυνση. 

✧ Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά που μπορεί να γίνουν αγωγοί ηλεκτρικού ρεύ-

ματος, στην περίπτωση που υπάρχουν υπόγεια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος

ή διαρροές από εγκαταστάσεις. 

✧ Ακολουθείστε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Αποκατάσταση ζημιών στο σπίτι ή το χώρο
εργασίας...

✧ Αν η περιοχή που διαμένετε είχε

εκκενωθεί, μην επιστρέψετε, προ-

τού οι αρχές ενημερώσουν ότι είναι

ασφαλής.
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Πριν αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατάστασης του
χώρου σας:

✧ κλείστε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και αν στην περιοχή σας έχει

διακοπεί το ρεύμα. 

✧ κλείστε την παροχή νερού, καθώς το δίκτυο μπορεί να έχει υποστεί βλάβες. 

Για να εξετάσετε ένα κτίριο που έχει πλημμυρίσει,
δείξτε ιδιαίτερη προσοχή:

✧ φορέστε κλειστά παπούτσια, ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς στα πόδια από αν-

τικείμενα ή ανωμαλίες στο έδαφος, που κρύβονται από τα νερά. 

✧ εξετάστε τοίχους, πόρτες, σκάλες και παράθυρα. 

✧ εξετάστε τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης.

Θυμηθείτε: 

Οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την έναρξη
της απόσυρσης των υδάτων.
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Γενικα για  τi σ κ ατ ο λ ι σ θ η σε ισ

Kατολίσθηση είναι το φαινόμενο της διατάραξης της ισορροπίας μιας μάζας
εδάφους ή βράχου, με αποτέλεσμα την μικρής ή μεγάλης κλίμακας μετακίνησή τους.
Οι κατολισθήσεις αποτελούν μέρος των φυσικών διεργασιών εξέλιξης του γήινου
ανάγλυφου, ωστόσο μπορούν να προκληθούν και από εξωτερικές παρεμβάσεις με
την άμεση ή έμμεση συμβολή του ανθρώπου.

Αν η εδαφική ή βραχώδης μάζα κινηθεί μόνο προς την κατακόρυφη διεύθυνση,
το φαινόμενο ονομάζεται καθίζηση, κατάρρευση ή κατάπτωση. Αν υπάρχει και κί-
νηση κατά την οριζόντια διεύθυνση, τότε χρησιμοποιείται ο γενικός όρος κατολί-
σθηση.

Η εκδήλωση μιας κατολίσθησης είναι συνήθως το αποτέλεσμα της συνδυασμέ-
νης δράσης μετεωρολογικών, μορφολογικών, γεωλογικών, γεωτεχνικών, περιβαλ-
λοντικών παραγόντων καθώς και ανθρώπινων παρεμβάσεων. Οι τελευταίες
μπορούν κυρίως να επιταχύνουν την εκδήλωση του φαινομένου. Οι τυπικές κατο-
λισθήσεις συμβαίνουν κυρίως σε εδάφη ή κατακερματισμένα πετρώματα.
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Eιδικά για τον Ελληνικό χώρο οι αιτίες που οδηγούν σε συχνή εμφάνιση κατολισθήσεων είναι:

✧ Οι μεγάλες μορφολογικές κλίσεις σε πολλά σημεία της χώρας.

✧ Οι έντονες και μεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις και η δράση του υπόγειου νερού.

✧ Ο έντονος κατακερματισμός των πετρωμάτων που οφείλεται στην τεκτονική παρα-

μόρφωση ή στην λιθολογία.

✧ Στις ανθρώπινες παρεμβάσεις.
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Οδηγίες Προστασίας
από τις Κατολισθήσεις

Όπως αναφέρθηκε, κατολισθήσεις παρατηρούνται κυρίως μετά από έντονες
βροχοπτώσεις, σε πλαγιές με μεγάλες κλίσεις, που δομούνται από γεωλογικούς
σχηματισμούς κατακερματισμένους και οι οποίες έχουν, συνήθως, αποψιλωθεί
από πυρκαγιές. 

Για το λόγο αυτό:

✧ Προσπαθήστε να μάθετε αν υπήρξαν ποτέ κατολισθήσεις, καθιζήσεις ή λα-

σπορροές στην περιοχή ρωτώντας τις τοπικές Αρχές, τους παλαιότερους κα-

τοίκους, καθώς και ειδικούς επιστήμονες. Οι πλαγιές όπου συνέβησαν

παλαιότερα κατολισθήσεις ή λασπορροές είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν

τα ίδια φαινόμενα και στο μέλλον.

✧ Ενισχύστε και βοηθήστε τις τοπικές Αρχές στις προσπάθειές τους να προσ-

διορίσουν τις χρήσεις γης και να καθορίσουν τις κατάλληλες προδιαγραφές

δόμησης σε περιοχές που κινδυνεύουν από κατολισθητικά φαινόμενα. Τα κτί-

ρια πρέπει να βρίσκονται μακριά από απότομες πλαγιές, ρέματα, ποταμούς

και τις εκβολές τους.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
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✧ Παρατηρείστε τους λόφους και τις πλαγιές γύρω σας για τυχόν σημάδια κινήσεως εδα-

φών όπως μικρές κατολισθήσεις, λασπορροές, ροές θραυσμάτων και σταδιακή κάμψη

των δέντρων.

✧ Ελάτε σε επαφή με τις τοπικές Αρχές για να μάθετε περισσότερα για την αντιμετώπιση

μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης και για τα σχέδια εκκένωσης στη περιοχή σας, αν

αυτά έχουν ήδη εκπονηθεί. Καταστρώστε το δικό σας σχέδιο έκτακτης ανάγκης για

την οικογένειά σας και την επιχείρησή σας.

✧ Προσέξτε μήπως ακούσετε παράξενους

θορύβους που πιθανολογούν κινήσεις εδαφών.

Τέτοιοι θόρυβοι μπορεί να προέρχονται από

σπάσιμο δέντρων ή από το κτύπημα βράχων.

Ένας αρχικός θόρυβος από κύλισμα λάσπης ή

κατρακύλισμα από θραύσματα πετρωμάτων

μπορεί να προηγείται μίας μεγάλης έκτασης

κατολίσθησης.

✧ Μείνετε ξύπνιοι και σε επαγρύπνηση.

Ακούστε το ραδιόφωνο για προειδοποιήσεις

σχετικές με φαινόμενα έντονης βροχόπτωσης που προκαλούν λασπορροές. Οι μικρής

διάρκειας, έντονες βροχοπτώσεις μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνες ιδιαίτερα μετά από

περιόδους παρατεταμένων βροχοπτώσεων και έντονης υγρασίας.

✧ Αν είστε κοντά σε χείμαρρο ή ρέμα μείνετε σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε ξαφνική

αύξηση ή μείωση στη ροή του νερού και για τυχόν αλλαγή στη καθαρότητά του. Τέ-

τοιες αλλαγές μπορεί να υποδεικνύουν ενεργοποίηση ροών θραυσμάτων ή κατολισθή-

σεων που βρίσκονται σε πιο ψηλά σημεία.

✧ Αν βρίσκεστε σε περιοχές επικίνδυνες για κατολισθήσεις και λασπορροές, ενημερω-

θείτε για τις πιθανές οδούς διαφυγής, έτσι ώστε να τις χρησιμοποιήσετε όταν παραστεί

ανάγκη. Θυμηθείτε ότι η οδήγηση κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης είναι πολύ

επικίνδυνη.

✧ Να είστε έτοιμοι να μετακινηθείτε γρήγορα. Μην καθυστερείτε. 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, Παρατηρείτε με προσοχή τον

δρόμο για πιθανά σημάδια καθίζησης, κατάρρευσης, λάσπης, καταπτώσεων βράχων

και σημάδια πιθανών ροών θραυσμάτων.

✧ Εάν δεν μπορείτε να απομακρυνθείτε, μετακινηθείτε σε υψηλότερο όροφο του οικήμα-

τος.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
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Γενικα για  τ α ηφ αι σ τ ει α

Το ηφαίστειο είναι μια δίοδος που συνδέει το εσωτερικό της Γης με την επιφά-

νειά της, δια μέσου της οποίας εκχύνεται διάπυρο μάγμα, τεμάχη πετρωμάτων,

αέρια και στάχτη. Ενεργά ονομάζονται συνήθως τα ηφαίστεια εκείνα που έδρασαν

κατά τους ιστορικούς χρόνους. Στην πράξη, οι επιστήμονες θεωρούν ένα ηφαίστειο

ενεργό όταν παρουσιάζει κάποια μορφή δραστηριότητας στις μέρες μας. Η δρα-

στηριότητα αυτή δεν είναι κατ` ανάγκη εκρηκτική, αλλά μπορεί να είναι σεισμική

ή ακόμη και απλή έκλυση αερίων.

Ο ηφαιστειακός κίνδυνος στον Ελλαδικό χώρο περιορίζεται στην ουσία στο λε-

γόμενο «Σύγχρονο Ελληνικό Ηφαιστειακό Τόξο», το οποίο ξεκινά από το Σουσάκι

και την Αίγινα στα δυτικά, τη Μήλο και τη Σαντορίνη στα κεντρικά και καταλήγει

στη Νίσυρο και την Κω στα ανατολικά στο χώρο των Δωδεκανήσων.
Η παρουσία των ηφαιστείων, εκτός από τα μορφολογικά και γεωλογικά τους χα-

ρακτηριστικά (ηφαιστειακός κώνος, καλδέρα, ηφαιστειακά πετρώματα, κλπ.) γίνεται
αισθητή με την ύπαρξη ατμίδων και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες του εδάφους.

Πάντως σε κάθε περίπτωση η ηφαιστειακή δραστηριότητα δεν εμφανίζεται
ξαφνικά αλλά προηγείται ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήπιων διεργασιών και φαι-
νομένων (αύξηση θερμοκρασίας ατμίδων, μικρή σεισμική δραστηριότητα, μεταβολή
στη χημική σύσταση των εκλυόμενων αερίων, κλπ.) που γίνονται αντιληπτές από
τους επιστήμονες.
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Μέτρα Πρόληψης & Αντιμετώπισης
του Ηφαιστειακού Κίνδυνου

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ

✧ Να είστε προετοιμασμένοι για τα φαινόμενα που συνοδεύουν τις ηφαιστειακές εκρή-

ξεις, όπως:

- Λασπορροές

- Κατολισθήσεις

- Σεισμούς

- Ηφαιστειακή στάχτη και όξινη βροχή

- Τσουνάμι

✧ Εάν κατοικείτε σε περιοχή κοντά σε ηφαίστειο καταστρώστε οικογενειακό σχέδιο

εκκένωσης και επιλέξτε κατάλληλη οδό διαφυγής.

✧ Στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται μακριά μεταξύ τους (π.χ.

οι γονείς στους χώρους εργασίας και τα παιδιά στο σχολείο), καταστρώστε σχέδιο συ-

νάντησης σε ασφαλή χώρο.
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✧ Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες εκκένωσης που δίδονται από τις αρχές.

✧ Εάν βρεθείτε σε κλειστό χώρο:

- Κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα.

- Μεταφέρετε όλα τα κατοικίδια ζώα σε στεγασμένο χώρο.

- Μεταφέρετε όλα τα μηχανήματα σε στεγασμένο χώρο.

✧ Εάν βρεθείτε σε ανοιχτό χώρο:

- Αποφύγετε την κίνηση κατά τη διεύθυνση του ανέμου.

- Προσπαθήστε να καλυφθείτε σε στεγασμένο χώρο. Εάν αυτό δεν είναι

δυνατό, καλύψτε το κεφάλι σας για να προστατευθείτε από πιθανά

στερεοποιημένα ηφαιστειακά υλικά που εκτοξεύονται στον αέρα.

- Κινηθείτε σε περιοχές με σχετικά μεγάλο υψόμετρο για να

προστατευθείτε από τις ροές λάβας και από πιθανές λασπορροές.

✧ Φορέστε μακριά ρούχα, προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας και μάσκα μιας

χρήσεως για να προστατευθείτε από την ηφαιστειακή στάχτη.

✧ Μην ανάβετε τη μηχανή του αυτοκινήτου σας.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ

✧ Παραμείνετε σε στεγασμένο χώρο, ιδιαίτερα αν υπάρχει χρόνιο αναπνευστικό πρό-

βλημα.

✧ Συνεχίστε να φοράτε προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας καθώς και μάσκα μιας χρή-

σης.

✧ Συνεχίστε να φοράτε μακριά ρούχα.

✧ Καθαρίστε τις στέγες των σπιτιών από την ηφαιστειακή στάχτη, η οποία μπορεί να

γίνει πολύ βαριά και να προκαλέσει κατάπτωση της οροφής.

✧ Αποφύγετε την οδήγηση κατά τη διάρκεια της πτώσης της ηφαιστειακής στάχτης.

✧ Οργανώστε την επίσκεψή σας με τη βοήθεια συνοδού, κατά προτίμηση ειδικού επι-

στήμονα ή ξεναγού.

✧ Φορέστε ρούχα με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια.

✧ Φορέστε κλειστά παπούτσια με κατάλληλο πέλμα (π.χ. άρβυλα περιπάτου), για να

πατάτε σωστά στο έδαφος και να αποφύγετε εγκαύματα στα πόδια.

✧ Προσέχετε τις απότομες κλίσεις και το ολισθηρό έδαφος στις καλδέρες και στο εσω-

τερικό των κρατήρων.

✧ Μη βαδίζετε στους κρατήρες χωρίς τη βοήθεια συνοδού, διότι κινδυνεύετε να ει-

σπνεύσετε ηφαιστειακά αέρια που προκαλούν εγκαύματα.

✧ Μη βάζετε τα χέρια και τα πόδια σας στα ανοίγματα του εδάφους, εκεί όπου υπάρ-

χουν ατμίδες ή λάσπη.

Αν είστε επισκέπτης στις περιοχές των ηφαιστείων...
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Γενικα για  τ ι σ  π ρωτ ες βοη θε ιε σ

Δεδομένου ότι μετά την εκδήλωση μιας φυσικής καταστροφής μπορεί να

υπάρχουν τραυματίες και άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια, καλό είναι να

έχουμε υπόψη μας κάποιες βασικές αρχές και κανόνες που αφορούν στην παροχή

πρώτων βοηθειών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να βοηθηθεί ουσιαστικά αυτός

που έχει ανάγκη, χωρίς να του προξενηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα, μέχρι να του

παρασχεθεί ιατρική φροντίδα από τα εξειδικευμένα συνεργεία. Όλα όσα ακο-

λουθούν είναι προσαρμοσμένα στα ατυχήματα που μπορεί να συνδέονται με την

εκδήλωση μιας φυσικής καταστροφής, όπως τραυματισμοί, εγκαύματα, ηλεκτρο-

πληξία, κλπ.

Τί είναι οι πρώτες βοήθειες;

Πρώτες βοήθειες είναι η πρώτη παροχή βοήθειας ή περίθαλψης που
δίνεται στον τραυματισμένο πριν από την εμφάνιση ασθενοφόρου ή
γιατρού.

Οι στόχοι των πρώτων βοηθειών είναι:

✧ Να διατηρήσουν τη ζωή.

✧ Να εμποδίσουν την επιδείνωση του τραύματος ή εν γένει της κατά-

στασης.

✧ Να προωθήσουν την ανάρρωση.

Τα καθήκοντα εκείνου που εφαρμόζει τις πρώτες βοήθειες 
είναι:

✧ Να ερευνήσει την κατάσταση και να ξέρει τί έχει συμβεί.

✧ Να προσέξει και να αντιμετωπίσει ενδεχόμενους κινδύνους για τον

ίδιο ή για τον τραυματία.

✧ Να αναζητήσει βοήθεια αν τη χρειάζεται.

✧ Να αντιμετωπίσει ψύχραιμα την κατάσταση, όπως απαιτείται.

✧ Να μεριμνήσει για την περαιτέρω φροντίδα και περίθαλψη στο σπίτι

ή στο νοσοκομείο αν είναι αυτό αναγκαίο.
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Τί εξοπλισμός χρειάζεται;

Δεν χρειάζεται κάποιος ειδικός εξοπλισμός. Τα κουτιά των πρώτων βοηθειών

περιέχουν, πράγματι, πολλά χρήσιμα αντικείμενα και μέσα, όπως επιδέσμους

και καλύμματα, όμως αυτός που παρέχει τις πρώτες βοήθειες δεν εξαρτάται

μόνο απ' αυτά. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε έχετε έτοιμο στη

διάθεσή σας και, αν είναι αναγκαίο, να αυτοσχεδιάσετε.

Προσοχή!
Βεβαιωθείτε ότι προσεγγίζοντας οποιοδήποτε περιστατικό ή τραυματία δεν

εκτίθεστε κι εσείς οι ίδιοι σε κίνδυνο. Ποτέ μην αγγίζετε κάποιον τραυματία

όσο εκείνος βρίσκεται ακόμα σε επαφή με ηλεκτρισμό καθώς υπάρχει κίνδυνος

να πάθετε κι εσείς οι ίδιοι ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην επιτρέπετε σε οποιονδή-

ποτε να καπνίσει κοντά σε τρακαρισμένο αυτοκίνητο. Ενδέχεται να υπάρχουν

στο δρόμο βενζίνη, λάδια ή χημικές ουσίες.

Πώς να αντιμετωπίσετε ένα ατύχημα:

Έπειτα από κάθε ατύχημα με θύματα είναι βασικό να διατηρήσετε την ψυχραι-

μία σας και την αυτοπεποίθησή σας για να εκτιμήσετε σωστά την κατάσταση

και να προχωρήσετε στην περίθαλψη. Αυτό θα καθησυχάσει τα θύματα και θα

πείσει τους παριστάμενους για την ικανότητά σας να χειριστείτε την κατά-

σταση. Για παράδειγμα, σας δίνουμε ένα περιστατικό από το δρόμο, για να

δείτε ορισμένες από τις περιπλοκές που πρέπει να έχετε υπόψη σας. Παρόλα

αυτά, οι ίδιες αρχές εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε ατύχημα, στο σπίτι, στην

εργασία, στο δρόμο. Χρησιμοποιήστε την κοινή λογική, έχετε επίγνωση των

ορίων σας και μην επιχειρείτε να κάνετε υπερβολές.

✧ Κοιτάξτε γύρω σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιληφθεί τα πάντα (π.χ.

τραυματίες που μπορεί να βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση, όπως

πίσω από ένα φράχτη, κλπ.).

✧ Ελέγξτε αν το θύμα είναι εκτεθειμένο σε περαιτέρω κίνδυνο, όπως

φωτιά, ηλεκτρισμό, επερχόμενα αυτοκίνητα ή κατεδαφισμένα κτίρια.

Αν συμβαίνει κάτι από αυτά, απομακρύνετε τον κίνδυνο από τον τραυ-

ματία και μόνο αν αυτό δεν είναι δυνατόν, απομακρύνετε τον τραυ-

ματία από τον κίνδυνο.

✧ Γρήγορα αποφασίστε ποιό από τα θύματα είναι πιο σοβαρά τραυμα-

τισμένο και περιθάλψτε το, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που ανα-

γράφονται παρακάτω.

✧ Καλέστε ασθενοφόρο ή γιατρό, όπως απαιτείται, δίνοντας ακριβείς λε-

πτομέρειες.



Τί θα σας βοηθήσει στη σωστή διάγνωση:

✧ Ιστορικό του συμβάντος:

Πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα (ρωτήστε και τους τραυματισμένους

και τους παρευρισκόμενους μάρτυρες).

✧ Συμπτώματα:

Τί σας λέει ο τραυματισμένος ότι αισθάνεται (π.χ. πόνο, ανικανότητα

να κουνήσει ή να αισθανθεί μέρος του σώματός του, κλπ.).

✧ Ενδείξεις:

Τί μπορείτε να δείτε και να καταλάβετε από μια υποτυπώδη εξέταση

(π.χ. βαθμός αντίληψης, αιμορραγία, αδύναμος σφυγμός, παραμορ-

φωμένα μέρη του σώματος, αλλαγή χρώματος της επιδερμίδας, κλπ.).

Αναζητήστε ιατρικά αντικείμενα που σας προειδοποιούν για παθή-

σεις του ασθενή (π.χ. ιατρικά βραχιόλια αλλεργίας, κλπ.).

Προτεραιότητες:

Οι προτεραιότητες για την περίθαλψη των θυμάτων αναγράφονται παρα-
κάτω. Παρόλα αυτά, σε όλα τα περιστατικά όπου υπάρχουν περισσότερα του
ενός θύματα πρέπει πάντα να περιθάλπονται πρώτα οι σοβαρά τραυματισμένοι.
Να θυμάστε, όμως, ότι τα θύματα που φωνασκούν δεν είναι πάντα και τα πιο σο-
βαρά τραυματισμένα.

✧ Ο έλεγχος Αεραγωγού, Αναπνοής και Κυκλοφορίας (ΑΑΚ) πρέπει να

πραγματοποιείται μέσα στα πρώτα τρία λεπτά στην περίπτωση που

το θύμα είναι αναίσθητο, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα μόνιμου

τραύματος.

✧ Ο αεραγωγός (το πέρασμα ανάμεσα στο στόμα, τη μύτη και τους

πνεύμονες) πρέπει να είναι ανοιχτός και να κρατηθεί ανοιχτός, αν ο

τραυματίας είναι αναίσθητος ή πνίγεται.

Να είσαι πάντα σε ετοιμότητα:

Να είσαι πάντα προετοιμασμένος γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα αναγκαστείς
να αντιμετωπίσεις τις επιπτώσεις μιας καταστροφής από φυσικούς ή τεχνολογι-
κούς κινδύνους. Γι’ αυτό, σε σημείο με εύκολη πρόσβαση και γνωστό σε όλα τα
μέλη της οικογένειάς σου, να έχεις πάντα:

✧ Ένα σάκο με εφόδια Πρώτης Ανάγκης.

✧ Ένα μικρό φαρμακείο.

✧ Το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου να μην είναι ποτέ άδειο από καύ-

σιμα.

✧ Ένα ραδιόφωνο (με τις μπαταρίες χωριστά).
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Τηλέφωνα
Ανάγκης
1. Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112

2. Νομ/κή Αυτ/ση Δ/σου Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 22410 70340 - 22410 70342

3. Πυροσβεστική Υπηρεσία 199

4. Άμεση Δράση 100

5. ΕΚΑΒ 166

6. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 22410 80000

7. Ν. Γ. Ν. "ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" ΚΑΛΥΜΝΟΥ 22430 59034, 28851

8. Ν. Γ. Ν. ΚΩ 22420 22300

9. ΚΕΕΛΠΝΟ 210 8899000

10. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777

11. Επαρχείο Καρπάθου - Κάσου 22450 29093

12. Επαρχείο Καλύμνου 22430 59060

13. Επαρχείο Κω 2242049258

14. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22410 35656

15. ΕΟΤ 22410 44335

16. ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22410 74555, 74559 

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα χρήσιμα τηλέφωνα της περιοχής σας (π.χ. Αστυνομικό Τμήμα, Λιμεναρ-

χείο, Κέντρο Υγείας, Πολυδύναμο Ιατρείο, Δημοτικές Υπηρεσίες, Φαρμακείο, Γραφείο ΔΕΗ, Γραφείο

ΟΤΕ, Γραφείο Ύδρευσης κλπ.), για άμμεση χρήση σε περίπτωση ανάγκης.

• ............................................................................................ • .....................................................................................................

• ............................................................................................ • .....................................................................................................

• ............................................................................................. •......................................................................................................

• ............................................................................................. • .....................................................................................................

• ............................................................................................. •......................................................................................................
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Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα...
Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα για τις φυσικές καταστροφές και τη προστασία
σου από τις επιπτώσεις τους, μπορείς να επισκεφτείς τους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

Ελλάδα

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: www.civilprotection.gr

Πυροσβεστικό Σώμα www.fireservice.gr

Αστυνομία www.ypes-dt.gr

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας www.ekab.gr

Κέντρο Ειδικών Λοιμώξεων www.keel.org.gr

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας www.oasp.gr

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών www.noa.gr

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών www.gein.noa.gr

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών www.igme.gr

Μετ/χιακό Φυσικών Καταστροφών Παν/μίου Αθηνών http://metphyskat.geol.uoa.gr

Δρ. Ευθύμης Λέκκας, Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών www.elekkas.gr

Ευρωπαϊκοί & Διεθνείς Οργανισμοί

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) – Μονάδα Πολιτικής Προστασίας

http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm

Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφορίας για Φυσικούς & Περιβ/κούς Κινδύνους NEDIES

http://nedies.jrc.it/index.asp?ID=67

ΝΑΤΟ - ΕυρωΑτλαντικό Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Καταστροφών EADRCC

http://www.nato.int/eadrcc/index.html

Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Άμυνας ICDO http://www.icdo.org

Διεθνής Ομ/νδία Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου http://www.ifrc.org/index.asp

Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού http://www.icrc.org

Ο.Η.Ε.

Διεθνής Στρατηγική για τη Μείωση των Καταστροφών (ISDR) http://www.unisdr.org

Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπίνων Υποθέσεων (OCHA) http://ochaonline.un.org

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών (UNDP) http://www.undp.org

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) http://www.who.int/en

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WΜO)     http://www.wmo.ch/pages/index_en.html

Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση κα την Έρευνα (UNITAR) http://www.unitar.org

Η.Π.Α.

Federal Emergency Management Agency www.fema.gov

Αμερικάνικη Γεωλογική Εταιρία http://www.usgs.gov



Προξενικές Αρχές

Προξενεία Τηλέφωνο Fax

01. Αυστρίας 2241025445 2241032643

02. Βελγίου 2241024661 2241022828

03. Βρετανίας 2241022005 2241024473

04. Γαλλίας 2241022318 2241077488

05. Γερμανίας 2241037125 2241036432

06. Δανίας 2241094488 2241089335

07. Ισπανίας 2241037052 2241035582

08. Ιταλίας 2241027342 2241029668

09. Νορβηγίας 2241075971 2241024065

10. Ολλανδίας 2241031571 2241031571

11. Ουγγαρίας 2241037052 2241035582

12. Σουηδίας 2241031822 2241077758

13. Τουρκίας 2241023595 2241094371

14. Φιλανδίας 2241035780 2241028834

15. Φιλιππίνων 2241037101 2241037401
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