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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΙΜΟ 

Η Ελλάδα είναι από τισ πιο ςειςμογενείσ περιοχζσ του κόςμου. Θα πρζπει όλοι να 

βριςκόμαςτε ςε μόνιμθ ετοιμότθτα για τθν περίπτωςθ ςειςμοφ. Αν και οι ςειςμοί δε 

μποροφν να προβλεφκοφν με βεβαιότθτα, όλοι μποροφμε να προετοιμαςτοφμε παίρνοντασ 

κάποια μζτρα προφφλαξθσ:  

 Διαμορφϊςτε το χϊρο εργαςίασ ςασ ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχουν βαριά αντικείμενα 

πάνω από το κεφάλι ςασ ι αντικείμενα, τα οποία μποροφν, πζφτοντασ, να φράξουν 

το δρόμο διαφυγισ. 

 Στερεϊςτε τα μεγάλα αντικείμενα (ντουλάπια αρχείων, βιβλιοκικεσ, άλλα ζπιπλα, 

κλπ.), τα οποία είναι δυνατόν να φφγουν από τθ κζςθ τουσ ςε περίπτωςθ ςειςμοφ. 

 Βρείτε ζνα αςφαλζσ ςθμείο μζςα ςτο χϊρο εργαςίασ (π.χ. κάτω από το γραφείο), 

όπου μπορείτε να καταφφγετε ςε περίπτωςθ ςειςμοφ. 

 Παρατθρείςτε που είναι θ πλθςιζςτερθ ζξοδοσ κινδφνου χρθςιμοποιϊντασ τισ 

ςκάλεσ. 

 

Α. Αν  ο ςειςμόσ ςασ βρει μζςα ςτο κτίριο…. 

Πάνω απ’ όλα διατθρείςτε τθ ψυχραιμία ςασ και ακολουκείςτε χωρίσ κακυςτζρθςθ τα 

παρακάτω βιματα: 

 Παραμείνετε μζςα και μθν επιχειριςετε να εγκαταλείψετε το κτίριο πριν 

ςταματιςουν οι δονιςεισ. Αναηθτιςτε καταφφγιο κάτω από ζνα τραπζηι ι γραφείο. 

Μείνετε μακριά από τα παράκυρα, τα ράφια και τα βαριά αντικείμενα. 

 Αφοφ ςταματιςουν οι δονιςεισ, εκτιμιςτε τθν κατάςταςθ και εκκενϊςτε τον 

Όροφο. 

 Ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα τθσ περίςταςθσ, ςβιςτε τα τςιγάρα, μθν ανάψετε 

ςπίρτα, μθν χρθςιμοποιιςετε θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, αποφφγετε τα άςκοπα 

τθλεφωνιματα,  πάρτε τα προςωπικά ςασ αντικείμενα και εκκενϊςτε το χϊρο από 

τθν κοντινότερθ ζξοδο κινδφνου.  

 Για να κατεβείτε από τουσ ορόφουσ του κτιρίου, ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ να 

χρθςιμοποιιςετε τον ανελκυςτιρα. 

 Βγαίνοντασ από το κτίριο μετακινθκείτε ςτο ςθμείο ςυγκζντρωςθσ. Πλθροφορείςτε 

τον Αρχθγό - Υπαρχθγό Πυροπροςταςίασ (αν υπάρχει) ι τον υπεφκυνο του κτιρίου 

για όποιεσ εγκαταςτάςεισ, εξοπλιςμό, γραμμζσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κλπ. ζχουν 

πάκει ηθμιά, κακϊσ αποτελοφν πικανζσ πθγζσ κινδφνου. 
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Β. Αν  ο ςειςμόσ ςασ βρει εκτόσ κτιρίου… 

 Απομακρυνκείτε από κτίρια, ςτφλουσ του θλεκτρικοφ και άλλεσ καταςκευζσ. 

Αποφφγετε τα πεςμζνα καλϊδια, τα οποία είναι πικανό να βρίςκονται υπό τάςθ 

 Διατθρείςτε τουσ δρόμουσ, τουσ διαδρόμουσ και τισ αντλίεσ νεροφ ελεφκερεσ από 

εμπόδια για να διευκολφνετε το ζργο των ςυνεργείων διάςωςθσ 

 Αν ςασ ηθτθκεί, βοθκιςτε τα ςυνεργεία διάςωςθσ όπου χρειάηεται 

 Αν βρίςκεςτε ςε αυτοκίνθτο, ςταματιςτε ςτο αςφαλζςτερο ςθμείο που κα βρείτε, 

κατά προτίμθςθ μακριά από δζνδρα ι καλϊδια. Σταματιςτε όςο πιο γριγορα 

γίνεται (χωρίσ να κινδυνζψετε), μείνετε όμωσ μζςα ςτο αυτοκίνθτο, το οποίο 

προςφζρει καταφφγιο 

Προςτατεφςτε τον εαυτόν ςασ ςε κάκε περίπτωςθ. Να είςτε ζτοιμοι για μεταςειςμοφσ. 

Θυμθκείτε ότι ζνασ μεταςειςμόσ, αν και μικρότεροσ ςε ιςχφ, μπορεί να προκαλζςει 

ςοβαρζσ ηθμιζσ ςε μια καταςκευι που ζχει ιδθ πλθγεί από τον κυρίωσ ςειςμό. 

 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΕΙΜΟ 

 Μθ χρθςιμοποιείτε το τθλζφωνο ι το αυτοκίνθτό ςασ αν δεν είναι απολφτωσ 

αναγκαίο, ϊςτε να αποφευχκεί θ δθμιουργία πανικοφ και κυκλοφοριακοφ χάουσ. 

 Ψάξτε για τραυματίεσ. Αν βρείτε κάποιο βαριά τραυματιςμζνο, μθν τον 

μετακινιςετε, εκτόσ αν βρίςκεται ςε άμεςο κίνδυνο θ ηωι του.  

 Μθν ζρχεςτε ςε επαφι με θλεκτρικά καλϊδια που ζπεςαν κάτω, οφτε αντικείμενα 

που αγγίηουν καλϊδια. 

 Ζνασ δυνατόσ ςειςμόσ ςυνικωσ ζχει και μεταςειςμοφσ, οι οποίοι μποροφν επίςθσ 

να είναι επικίνδυνοι. Επομζνωσ, πρζπει να μείνετε μακριά από ετοιμόρροπα κτίρια 

ι αν είναι απόλυτθ ανάγκθ να μπείτε ςε κάποιο αυτά, μθ μείνετε πολφ ϊρα μζςα. 

Μικρότεροι ςε μζγεκοσ μεταςειςμοί μποροφν να προκαλζςουν μεγαλφτερεσ ηθμιζσ 

ςε ετοιμόρροπα κτίρια.  

 Προετοιμάςτε τον εαυτό ςασ για άλλουσ ςειςμοφσ. Οι ϊρεσ μετά από ζνα μεγάλο 

ςειςμό είναι κρίςιμεσ. Πρζπει να είςτε ψφχραιμοι, να ζχετε κουράγιο και κακαρό 

μυαλό. 

 Μθ χρθςιμοποιείτε ανελκυςτιρεσ. Μπορεί να παγιδευτείτε.  

- Μθν ακοφτε διαδόςεισ και μθ τισ επαναλαμβάνετε. Μπορεί να δθμιουργιςουν 

ςφγχυςθ και πανικό. 

- Συνεργαςτείτε με τουσ υπεφκυνουσ του χϊρου ςασ. 

- Μθ μπαίνετε ςε κτίρια για να προςτατευτείτε. Μείνετε ςε ελεφκερουσ χϊρουσ  

- Σβιςτε κάκε φωτιά. 

  


