
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΜΕΤΡΑ  ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Η  ΓΝΩΣΗ  ΕΙΝΑΙ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

    Κ Ο Κ Ο Λ Α Κ Η Σ   Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ 

• Πτυχιούχος  Πολιτικός  Μηχανικός  ΤΕ  

• Ειδικευμένο  Στέλεχος  Πολιτικής Προστασίας 

• τ. Διευθυντής  Πολιτικής  Προστασίας  

της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  (1996-2010) και  

της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας - Θράκης  (2011-2013)                          



ΜΙΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
ΣΤΑ   ΟΣΑ  ΑΝΕΦΕΡΑΝ  ΟΙ  ΠΡΟΛΑΛΙΣΑΝΤΕΣ 





Η 10χρονη Αγγλίδα Τίλι Σμιθ έσωσε 100 περίπου συνανθρώπους μας ! 

Focus  Οκτώβριος 2011  



Γ Γ Π Π 



ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: 
 
•  Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΌΧΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 

•  Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΗΣ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ   
    ΩΚΕΑΝΟΥ ΚΑΙ 6η ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 
•  ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2 ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  > 6 
 

•  ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΛΟΙ  ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ 
 

•  ΑΝ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ  
    ΑΛΛΑ Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ ΕΝΌΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ….!! 



1366 / 6.6 R 
1456 / 6.5 R  
1511 / 6.5 R 
1564 / 6.6 R 
1572 / 6.6 R 
1585 / 6.7 R  
1719 / 6.2 R 
1765 / 6.8 R 
1779 / 6.2 R 
1797 /  - 
1826 /  - 
1905 / 7.5 R 
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1932 / 7.0 R 

Εκδηλώθηκε και τσουνάμι 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7  ΙΟΥΝΙΟΥ  2014 

ΑΓΙΟΝ  ΟΡΟΣ  ΚΑΙ  ΣΕΙΣΜΟΙ 
Τρομερά τα προειδοποιητικά λόγια… 



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΚΑΠΟΙΑ Μ.Μ.Ε . 
ΝΑ ΠΑΝΙΚΟΒΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,  

ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ   
ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ,  

ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

Η  ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 
ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ  

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ  
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ  ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ  

ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
ΑΛΛΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΝΑΙΤΙΟ ΠΑΝΙΚΟ 



Διαβάζοντας το κείμενο, 
εσύ ο ανημέρωτος,  

τι θα κάνεις   
την επόμενη φορά; 

Η ΓΝΩΣΗ  
  

ΕΙΝΑΙ  
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΗΜΑ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ  
ΟΚΤ. 2012 

Θα πρέπει  
να αξιολογούμε  
όσα γράφονται 



Α Θ Η Ν Α   1 9 9 9 

Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α 1 9 8 6 

Α Μ Φ Ι Κ Λ Ε Ι Α 
   2 0 1 4 



Γ Ρ Ε Β Ε Ν Α    

1 3   Μ Α Ϊ Ο Υ   1 9 9 5    

( Μ = 6, 6  R )   

  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο    

Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο     

Κ Ν Ι Δ Η Σ 

Ισχύει μόνο για τα παλαιά πέτρινα κτίρια 



Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   

  B E N I T O    J U A R E Z 

Μ Ε Ξ Ι Κ Ο 

Μ Ε Ξ Ι Κ Ο    ( Μ = 8,1  R )   

1 9   Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ   1 9 8 5 

Στα σύγχρονα κτίρια πάνω από τις πόρτες 
υπάρχουν δοκάρια, που σε μια κατάρρευση     
δεν δημιουργούν «χώρο επιβίωσης»  



Μετά την σεισμική δόνηση  και εξερχόμενοι του διαμερίσματος,       
αν είμαστε σε υψηλό όροφο,  

κατευθυνόμαστε προς την ταράτσα ή την έξοδο της πολυκατοικίας ;  



Παρέα στην ταράτσα  
με τη μοναξιά μας…  
και τον πανικό μας…   
περιμένοντας τι;..….  
και για πόσο;….. 



Τα  κινητά  τηλέφωνα  για 2 ώρες  
δεν λειτουργούσαν (Αθήνα 1999) 

Τα κτίρια από οπλισμένο  σκυρόδεμα 
δεν καταρρέουν άμεσα 

   Θέαμα  μη  ορατό  
   από την ταράτσα…. 

Μπορεί να έχουμε  
μερική  κατάρρευση 

   ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 
    8 / 3 / 1957 
2.14 μ.μ.  6,5 R 
2.20 μ.μ.  6,8 R 

Μετά από 6 λεπτά  
μεγαλύτερος σεισμός     

από  τα  6,5 R                   
που  προηγήθηκαν…. 

Μετά από 4 min…  

Στη  μετασεισμική  ακολουθία η τάση   
είναι πτωτική ως προς το μέγεθος, 
αλλά μπορεί να είναι αυξητική  
ως προς την ένταση (καταστροφή) 

ΠΛΑΤΑΙΕΣ 1981 

ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1981 

Θεσσαλονίκη 20/6/1978 

             Στατιστικά 
ο μεγαλύτερος μετασεισμός:   
• 47%  το πρώτο  24ωρο και 
• 64%  την  πρώτη εβδομάδα 
• 36% μετά την πρώτη εβδομάδα 

  Θεσσαλονίκη 
20/6/1978   6,5  
   4/7/1978  6,2 

Αλκυονίδες  
24/2/1981  6,7 
25/2/1981  6,4 (+5h42min) 
  4/3/1981  6,3 
  5/3/1981  6,0 (+8h52min) 

Γρεβενά – Κοζάνη 
   13/5/1995  6,6 
   15/5/1995  5,4 



Η οδηγία Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ)   
και Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)   
είναι να απομακρυνθούμε άμεσα από το κτίριο, 
διότι  δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα πέσει και πότε… 
Το ξενοδοχείο στο Λουτράκι έπεσε μετά από 5 ώρες και 42 λεπτά, 
στην πρώτη μεγάλη μετασεισμική δόνηση (6.4R)… 
Το λεωφορείο, στο οποίο έμεναν οι σεισμόπληκτοι στις Πλαταιές                 
και το είχαν βάλει σε μια υπερυψωμένη πυλωτή,                                     
πλακώθηκε από το κτίριο, που κατέρρευσε μετά από δέκα ημέρες,                                       
μετά από μεγάλη σεισμική δόνηση (6.3R).  
Ευτυχώς δεν ήταν κανείς μέσα, αν και ήταν μεσάνυχτα….  
 

Και επειδή κυκλοφορούν στο διαδίκτυο κάποιες οδηγίες                       
ενός αμερικάνου διασώστη, που τις αναφέρουμε παρακάτω,                   
να τονίσω ότι με κάποια διαφωνούμε κάθετα (όπως το να μη 
μπαίνουμε κάτω από θρανία και τραπέζια, να είμαστε κοντά σε 
εξωτερικούς τοίχους) και με κάποια συμφωνούμε (να ξαπλώσουμε 
δίπλα σε ένα καναπέ ή ένα κρεβάτι) ενώ οι φωτογραφίες που 
επισυνάπτει ο ίδιος, φάσκουν και αντιφάσκουν…. 



Υποδείξεις για επιβίωση μετά από σεισμό 
 

"Το όνομά μου είναι Doug Copp. Είμαι ο Αρχηγός Διάσωσης και Διευθυντής Καταστροφών της Αμερικανικής Ομάδας Διεθνούς Διάσωσης (American Rescue 
Team International, ARTI), μια από τις πιο έμπειρες ομάδες διάσωσης του κόσμου.  
 

                                                                          ΔΕΚΑ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ  
1. Σχεδόν όλοι που απλά "βουτούν και κρύβονται κάτω από κάτι" όταν καταρρέει ένα κτίριο συνθλίβονται μέχρι θανάτου. Οι άνθρωποι που 
χώνονται κάτω από αντικείμενα, όπως θρανία ή αυτοκίνητα, συνθλίβονται.  
2. Οι γάτες, τα σκυλιά και τα μωρά πολύ συχνά και φυσικά διπλώνουν το σώμα τους στην εμβρυακή θέση. Πρέπει να κάνετε και εσείς το ίδιο σε περίπτωση 
σεισμού. Είναι ένα φυσικό ένστικτο ασφάλειας και επιβίωσης. Μπορείτε να επιβιώσετε σε ένα μικρό κενό. Πηγαίνετε δίπλα σε ένα αντικείμενο, δίπλα σε ένα 
καναπέ, δίπλα σε ένα ογκώδες αντικείμενο που θα συμπιεστεί ελαφρά αλλά θα αφήσει ένα κενό δίπλα του.  
3. Τα ξύλινα κτίρια είναι η ασφαλέστερη κατασκευή που μπορεί κανείς να βρεθεί κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. Το ξύλο είναι ελαστικό και κινείται με τη 
δύναμη του σεισμού. Αν όντως ένα ξύλινο κτίριο καταρρεύσει, δημιουργούνται μεγάλα κενά επιβίωσης. Επιπλέον, ένα ξύλινο κτίριο έχει λιγότερη συμπυκνωμένη 
μάζα όταν καταρρεύσει. Τα κτίρια από τούβλα θα σπάσουν σε πολλά ατομικά τούβλα. Τα τούβλα αυτά θα προκαλέσουν πολλούς τραυματισμούς, αλλά λιγότερα 
πολτοποιημένα πτώματα σε σύγκριση με πλάκες από μπετόν.  
4. Αν είστε ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι τη νύχτα και συμβεί σεισμός, απλά κυλήστε έξω από το κρεβάτι. Ένα ασφαλές κενό θα υπάρχει γύρω από το κρεβάτι. Τα 
ξενοδοχεία θα είναι σε θέση να πετύχουν ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης από σεισμό, απλά με το να αναρτήσουν μια πινακίδα στο πίσω μέρος της 
πόρτας κάθε δωματίου, που να λέει στους ενοίκους να ξαπλώσουν στο πάτωμα δίπλα στη βάση του κρεβατιού κατά τη διάρκεια ενός σεισμού.  
5. Αν συμβεί ένας σεισμός και δεν μπορείτε εύκολα να ξεφύγετε με το να βγείτε έξω από τη πόρτα ή το παράθυρο, τότε ξαπλώστε κάτω και διπλώστε το σώμα 
σας στην εμβρυακή θέση δίπλα σε ένα καναπέ ή σε μία μεγάλη καρέκλα.  
6. Σχεδόν όλοι που πηγαίνουν κάτω από το κούφωμα της πόρτας όταν καταρρέει το κτίριο, σκοτώνονται. Και αυτό γιατί αν κάθεστε κάτω από το κούφωμα και η 
πόρτα πέσει προς τα μπρος ή προς τα πίσω θα συνθλιβείτε από την οροφή από πάνω. Αν ή πόρτα πέσει προς τα πλάγια θα κοπείτε στη μέση από το κούφωμα. 
Και στις δύο περιπτώσεις θα σκοτωθείτε!  
7. Ποτέ να μη πάτε  στις σκάλες. Οι σκάλες έχουν διαφορετική ιδιοσυχνότητα  (ταλαντώνονται διαφορετικά από το κεντρικό όγκο του κτιρίου). Οι σκάλες και 
το υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου συνεχώς προσκρούουν μεταξύ τους μέχρις ότου οι σκάλες διαλυθούν εκ θεμελίων. Οι άνθρωποι που πάνε στις σκάλες πριν λάβει 
χώρα η οριστική διάλυσή τους, ακρωτηριάζονται φρικτά από τα σκαλοπάτια της σκάλας τη στιγμή που αυτά διαλύονται.  Ακόμα και αν το κτίριο δεν 
καταρρεύσει, μείνετε μακριά από τις σκάλες, καθόσον αυτές είναι από τα πιο πιθανά μέρη του κτιρίου να υποστούν βλάβες. Ακόμα και αν οι σκάλες δεν 
καταρρεύσουν από το σεισμό, μπορεί να καταρρεύσουν αργότερα από την υπερφόρτωσή τους από τον πανικόβλητο κόσμο που έχει στραφεί σ' αυτές για 
εκκένωση του κτιρίου. Οι σκάλες πρέπει πάντα να ελέγχονται για καταλληλότητα μετά από σεισμό, ακόμα και αν το υπόλοιπο κτίριο δεν έχει υποστεί ζημιές.  
8. Πηγαίνετε κοντά στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου ή έξω από αυτούς αν είναι δυνατόν. Είναι πολύ καλύτερα να είστε κοντά στο 
εξωτερικό του κτιρίου παρά στο εσωτερικό. Όσο πιο μακριά είστε από την εξωτερική περίμετρο του κτιρίου, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
πιθανότητα να μπλοκαριστεί η οδός διαφυγής σας.  
9. Οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στα οχήματά τους συνθλίβονται όταν ο δρόμος από πάνω (ανισόπεδοι δρόμοι) καταρρεύσει σε 
περίπτωση σεισμού και καταπλακώσει τα οχήματά τους. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που συνέβη με τις πλάκες ανάμεσα στα καταστρώματα στη 
λεωφόρο Nimitz. Τα θύματα του σεισμού του Σαν Φραντσίσκο μείνανε όλα μέσα στα αυτοκίνητά τους. Σκοτώθηκαν όλοι. Θα μπορούσαν να 
είχαν σωθεί απλά με το να είχαν βγει έξω και να είχαν καθίσει ή ξαπλώσει δίπλα στα οχήματά τους. Όλα τα καταπλακωμένα αυτοκίνητα είχαν 
κενά ύψους ενός μέτρου δίπλα τους, εκτός από εκείνα  στα οποία οι κολώνες από μπετόν είχαν πέσει εγκάρσια πάνω τους.  
10. Ανακάλυψα, καθώς μπουσουλούσα μέσα σε γραφεία εφημερίδων που είχαν  καταρρεύσει, καθώς και σε άλλα γραφεία με πολύ χαρτικό υλικό, ότι το χαρτί 
δεν συμπιέζεται. Μεγάλα κενά δημιουργούνται γύρω από στοίβες από χαρτί.” 

Κάτω από το τραπέζι  για όσο διαρκεί η δόνηση…  Αν όχι από τις σκάλες πως θα κατέβουμε κάτω;  …  Κοντά στους εξωτερικούς τοίχους υπάρχουν  υαλοπίνακες  και 
κινδυνεύουμε περισσότερο…. Κάτω από το κούφωμα μόνο στα παλιά κτίρια…. Επειδή μέσα στο αυτοκίνητο δεν τον καταλαβαίνεις εύκολα αν βγεις και ξαπλώσεις δίπλα 
κινδυνεύεις από τα άλλα αυτοκίνητα… Προσωπικά συμφωνώ με τις κόκκινες υποδείξεις και διαφωνώ με τις καφέ. 



Επίδειξη του "Τριγώνου της Ζωής" 

Φάσκει και αντιφάσκει…. 



Στην κάτω αριστερά φωτογραφία,                                                                                       
το κτίριο έχει καταρρεύσει και η πλάκα του επάνω ορόφου                              
έχει επικαθήσει πάνω στο γραφείο και στη μεταλλική ντουλάπα.  
Στο μέρος που μας επισημαίνει με το τρίγωνο  
για να κάτσουμε κάτω και να προφυλαχθούμε, 
δεν μας προστατεύει από αντικείμενα, 
όπως φωτιστικά και άλλα αντικείμενα που μπορούν πέσουν επάνω μας. 
Στο πάτωμα ήδη διακρίνονται διάφορα υλικά λόγω της κατάρρευσης!!! 
Ενώ κάτω από το γραφείο θα είμαστε περισσότερο ασφαλείς.  



                                           Τα περισσότερα αυτοκίνητα,                                                   
                                           που μας παρουσιάζει,                
                                          ήταν  παρκαρισμένα  

                                               στο δρόμο δίπλα στα πεζοδρόμια 
                                                στις πυλωτές και τα κλειστά parking                        

                                                     των κτιρίων που κατέρρευσαν.  
Φανταστείτε τον εαυτό σας να οδηγείτε, να αντιλαμβάνεστε το σεισμό 
και να σταματάτε το αυτοκίνητο σας, να βγαίνετε έξω και να ξαπλώνετε 
κάτω στο δρόμο, σύμφωνα με τις οδηγίες….  
Απλά θα σας πατήσουν τα άλλα διερχόμενα αυτοκίνητα….!  



Κάτω από το τραπέζι             
ήταν μια μικρή μαθήτρια 
που σώθηκε… 



Το σχολείο κατέρρευσε                                
και πάνω στα θρανία                              
κομμάτια τσιμέντου.  
Αν αυτά έπεφταν στο κεφάλι           
ενός παιδιού που «προφυλάσσετο» 
δίπλα από το θρανίο,                              
τι θα πάθαινε; 

Το νηπιαγωγείο δεν κατέρρευσε  
αλλά τα φωτιστικά έπεσαν.                                     
Αν οι μικροί μαθητές δεν έμπαιναν 
κάτω από τα τραπέζια,                           
αλλά δίπλα από αυτά                                            
και τα φωτιστικά έπεφταν πάνω τους              
τι θα πάθαιναν; 



ΚΑΛΑΜΑΤΑ  1 9 8 6  
ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΕΠΙ 16 ΩΡΕΣ 

ΓΙΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ   

Το κίτρινο πάνω από τον καναπέ είναι η πλάκα του επάνω  ορόφου 



Ανοίξτε  
τον τηλεφωνικό κατάλογο 

που έχετε, 
 οποιασδήποτε χρονιάς  

και ενημερωθείτε 
(σελίδα 2) 



Μέχρι 1,2μ             μήκος φλόγας   αντιμετώπιση χειρονακτική 

Από    1,2μ - 2,4μ   μήκος φλόγας   όχημα με νερό ή μπουλντόζα  

Από    2,4μ - 3,4μ   μήκος φλόγας   καλός συντονισμός 

Από    3,4μ             μήκος φλόγας   πολύ δύσκολη αντιμετώπιση 

   Το αφτί  είναι  το ανθρώπινο όργανο  που μας διώχνει από τη φωτιά. 

Σε περίπτωση εγκλωβισμού  σκάψτε και ξαπλώστε μπρούμυτα …..(;) 

Μη τρέχετε  δίπλα  στη φωτιά…  Καταφύγετε  στο καμένο… 

Τα ρούχα, (που πρέπει να είναι βαμβακερά και να καλύπτουν όλο το σώμα) 
το μαντήλι & την πετσέτα, δεν τα βρέχουμε όταν κάνουμε δασοπυρόσβεση, 
παρά μόνο σε περίπτωση παρουσίας έντονου καπνού και όχι φλόγας 
(φύλαξη). Όχι κοντομάνικες μπλούζες, σορτσάκια και σανδάλια… 



Πως  θα προφυλαχθείτε από τους Κεραυνούς όταν… 

                                              ….είστε στο δάσος  
 

•Αποφεύγετε να κάθεστε κάτω από δέντρα μεγάλα και απομονωμένα 
•Βρείτε καταφύγιο κάτω από φυλλωσιές χαμηλών δέντρων 
•Επιλέξτε  τα κωνοφόρα δέντρα  (πεύκα, έλατα κ.ά.) γιατί δεν 
συσσωρεύουν μεγάλα φορτία, επειδή έχουν εκατομμύρια βελόνες.     
Τα πλατύφυλλα δέντρα  (λεύκες, πλατάνια, οξιές, καστανιές κ.ά.)     
είναι πιο επικίνδυνα. 
 



….είστε στο βουνό 
 

  

Πως  θα προφυλαχθείτε από τους Κεραυνούς όταν… 

•Ποτέ δεν κάθεστε στην κορυφή ενός λόφου.  
Γενικά πρέπει να αποφεύγετε να  ευρίσκεστε στο ψηλότερο 
σημείο μιας περιοχής. 
•Αν ο χρόνος επαρκεί, ψάξτε  να βρείτε καταφύγιο  
στο πλησιέστερο κοίλωμα της πλαγιάς 



…είστε σε υγρό στοιχείο 
 

•Αν είστε στη θάλασσα και κολυμπάτε ή ευρίσκεστε σε βάρκα                      
και δείτε αστραπές απομακρυνθείτε έγκαιρα .                                                                        
Ο κίνδυνος είναι ακόμα μακριά. 
•Αν ακουστούν βροντές ο κίνδυνος πλησιάζει και δεν πρέπει να 
παραμένετε στην ακτή.                                                                                       
Η διαχωριστική γραμμή νερού – ξηράς είναι κεραυνόπληκτη. 
•Αν αρχίσουν να πέφτουν κεραυνοί και είστε σε σταματημένη βάρκα,  
σηκώστε την άγκυρα.                                                                                        
Μη χρησιμοποιείτε τα κουπιά κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. 
Γενικά μείνετε μακριά από το υγρό στοιχείο (θάλασσα, ποτάμι, λίμνη,  
πισίνα, λάκκο με νερό) 

Πως  θα προφυλαχθείτε από τους Κεραυνούς όταν… 

Λίμνη Μίσιγκαν 



…είστε κοντά σε μεταλλικές κατασκευές 
 

•Απομακρυνθείτε από μεταλλικές κατασκευές ή μεταλλικά μηχανήματα 
•Απομακρυνθείτε από γραμμές τρένου και δίκτυα ύδρευσης και Δ.Ε.Η. 
Οι σιδηροδρομικές γραμμές και τα προαναφερόμενα δίκτυα μπορούν 
να μεταφέρουν την εκτόνωση ενός κεραυνού σε απόσταση 20 - 40 χλμ 

Πως  θα προφυλαχθείτε από τους Κεραυνούς όταν… 



                                          …είστε στο αυτοκίνητο 
 

•Ακινητοποιείστε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου μακριά από 
δέντρα. 
•Παραμείνετε μέσα στο αυτοκίνητο με αναμμένα τα προειδοποιητικά 
φώτα στάσης (alarm) μέχρι να περάσει η καταιγίδα. 
•Κατεβάστε την κεραία του ραδιοφώνου. 
•Κλείστε τα τζάμια. 
•Μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα εντός του αυτοκινήτου. 
 

Πως  θα προφυλαχθείτε από τους Κεραυνούς όταν… 



…είστε σε εξοχικό σπίτι 
 

•Απομακρύνεστε από τα παράθυρα, τις πόρτες, το τζάκι και 
τους σωλήνες υδροδότησης. 
•Κλείστε αμέσως τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
τηλεόραση και τις ηλεκτρικές συσκευές που  λειτουργούν. 
•Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και τη μπανιέρα.  
 

ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΑΜΙΝΟΣ  
ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΣΕ ΨΗΛΑ ΚΤΙΡΙΑ  

ΚΑΙ ΣΕ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. 
 

Πως  θα προφυλαχθείτε από τους Κεραυνούς όταν… 



…είστε απροστάτευτοι στο ύπαιθρο 
•Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει μέρος να προφυλαχθείτε                       
και  «ηλεκτρίζεται η ατμόσφαιρα»  - δείγμα ότι θα πέσει κεραυνός -  
κάτι που το αντιλαμβάνεστε με το ότι νιώθετε  
να σηκώνονται τα μαλλιά σας,  
 Πετάτε από πάνω σας κάθε μεταλλικό αντικείμενο. 
 Κάνετε «βαθύ κάθισμα» με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια σας   
και  τυλίγετε τα χέρια σας μέσα από τις κνήμες των ποδιών  σας. 
  Αποφεύγετε να στηρίζεστε στο έδαφος με όλο το πέλμα σας,     
και πατάτε μόνο στις άκρες των παπουτσιών σας.  
Ο κίνδυνος μετριάζεται σημαντικά.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη ξαπλώνετε στο έδαφος 
•Αν είστε μαζί με άλλα άτομα, απομακρυνθείτε ο ένας από τον άλλο. 
•Δεν κρατάτε ποτέ ομπρέλα με μεταλλική ακίδα στο άκρο της. 
•Όχι μεγάλα βήματα κατά την προσπάθειά σας να προλάβετε να 
προφυλαχθείτε. 

Πως  θα προφυλαχθείτε από τους Κεραυνούς όταν… 
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Ισχύει σε 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:      
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, 
Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, 
Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, 
Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία.  
 
 
 
 
 
 
 

Λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα παράλληλα  
με τους εθνικούς αριθμούς κλήσης έκτακτης ανάγκης. 
 

http://ec.europa.eu/112 



Το 112 σας συνδέει με:  
• την Αστυνομία 
• το Πυροσβεστικό Σώμα 
• το ΕΚΑΒ 
• το Λιμενικό Σώμα 
• την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS (1056) 
• την Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά (116000) 
ανάλογα με το περιστατικό έκτακτης ανάγκης 
Στην κλίση «112» απαντούν αμέσως ειδικά εκπαιδευμένοι χειριστές 
σε τρεις γλώσσες ( ελληνικά, αγγλικά, και γαλλικά). 
Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και δώστε το όνομα, τη διεύθυνση 
και τον αριθμό τηλεφώνου σας.  
 
 
Η κλίση είναι χωρίς χρέωση και μπορεί να γίνει από: 
• σταθερό τηλέφωνο 
• κινητό τηλέφωνο (στην Ελλάδα και χωρίς κάρτα SIM) 
• από δημόσια τηλεφωνική συσκευή χωρίς τηλεκάρτα 



Σε περίπτωση που η περιοχή του συμβάντος δεν καλύπτεται  
από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του καλούντος,  
η κλήση στο «112» πραγματοποιείται μέσω των άλλων δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας που καλύπτουν την περιοχή  
(υπηρεσία εθνικής και διεθνούς περιαγωγής)   
Άρα μπορείτε να καλέσετε το 112 ακόμη κι όταν το κινητό σας 
βρίσκεται εκτός δικτύου ή δεν περιέχει κάρτα SIM!  
  
Η κλήση στο «112» παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του 
καλούντος.  
 
Αν καλέσετε κατά λάθος το 112, μην κλείσετε το τηλέφωνο,  
χωρίς να μιλήσετε.  
Απλά, ενημερώστε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα,  
διαφορετικά θα κινητοποιηθεί άσκοπα βοήθεια  
την οποία ίσως εκείνη τη στιγμή χρειάζονται επειγόντως κάποιοι άλλοι.  
Φυσικά μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε άλλο εθνικό αριθμό 
έκτακτης ανάγκης, εφόσον τον γνωρίζετε.  



Π Α Ϊ Κ Ο 
23 / 8 / 2008 

Α/Φ  SX-APQ (Cessna 182P) 
της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης  

3 επιβαίνοντες  - τραυματίες 
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Περιοχή  Ασπροβάλτας 
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


