Μέτρα αυτοπροστασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Έκτακτη ανάγκη: επείγουσα κατάσταση που οφείλεται σε τρέχον ή
επικείμενο συμβάν, φυσικό ή ανθρωπογενές, το οποίο με
οποιονδήποτε τρόπο θέτει σε κίνδυνο ή απειλεί να θέσει σε κίνδυνο
την ασφάλεια ή την υγεία προσώπων ή που καταστρέφει ή βλάπτει ή
απειλεί να καταστρέψει ή βλάψει τις υποδομές, το περιβάλλον ή την
περιουσία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Ένα ερώτημα που οφείλουμε να απαντήσουμε, καταρχήν, είναι το αν χρειάζεται η Αυτοδιοίκηση
να αναλάβει δράσεις για την πρόληψη και το μετριασμό των καταστροφών; Μήπως αρκεί να συμβάλει
στη διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, όταν η
καταστροφή συμβεί;
Το ερώτημα αυτό είναι κρίσιμο, δεδομένου μάλιστα ότι οι δράσεις πρόληψης δύσκολα
κερδίζουν την προσοχή και τη συναίνεση του πληθυσμού. Καταρχήν, ο πληθυσμός, κατά κανόνα,
θεωρεί ότι το να υποστεί η περιοχή μια καταστροφή αποτελεί ένα μακρινό και απίθανο ενδεχόμενο,
ιδίως μάλιστα αν δεν έχει τέτοια πρόσφατη εμπειρία. ‘Έτσι, λοιπόν, δύσκολα δικαιολογεί την ανάλωση
πόρων για προληπτικές δράσεις, ενώ υπάρχουν άλλες πιεστικές καθημερινές ανάγκες. Πολύ λιγότερο,
αποδέχεται τους περιορισμούς, τις δεσμεύσεις που συνεπάγονται οι προληπτικές δράσεις, όπως
αυστηρότεροι όροι και περιορισμοί δόμησης, κανόνες στη χρήση και λειτουργία εγκαταστάσεων,
κατάλληλα κριτήρια και κατευθύνσεις στις αναπτυξιακές επιλογές.
Είναι αλήθεια ότι η επιτυχημένη διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, αφού συμβεί μια
καταστροφή, προβάλλεται και δημιουργεί πολιτικά οφέλη ευκολότερα. Στην περίπτωση που η
καταστροφή συμβεί, μπορούν ακόμη να προκύψουν σημαντικά πολιτικά οφέλη, εάν είχαν ληφθεί
προληπτικά μέτρα που οδήγησαν σε μετριασμό των επιπτώσεων. Δεν είναι όμως αποδεκτό μια
σύγχρονη κοινωνία να έχει ως αφετηρία σχεδιασμού και δράσεων πολιτικής προστασίας την
καταστροφή, δηλαδή να αποδέχεται μεγάλες άμεσες απώλειες, συχνά ανεπίστρεπτες, και ανεξέλεγκτες
μεσο-μακροπρόθεσμες πολεοδομικές, οικονομικές, κοινωνικές, αναπτυξιακές συνέπειες.
Οι πολίτες αναμένουν από τους αιρετούς εκπροσώπους τους να περιορίσουν την πιθανότητα
καταστροφής, αλλά και να διαχειριστούν αποτελεσματικό την κατάσταση, αν η καταστροφή συμβεί.
Έρευνες έχουν δείξει ότι, σε περιόδους κρίσης, ο πληθυσμός απευθύνεται κατά προτεραιότητα στο
Δήμο
Η θεώρηση των δράσεων πρόληψης και μετριασμού των καταστροφών, στο πλαίσιο της
βιώσιμης ανάπτυξης, είναι η σύγχρονη πρόκληση που καλεί για συνδυασμένες δράσεις σε όλα τα
επίπεδα, από το τοπικό στο παγκόσμιο.
Με το συγκεκριμένο οδηγό δίνεται η δυνατότητα στο δημότη να αυτοπροστατευτεί από
φαινόμενα έκτακτης ανάγκης, εφόσον του παρέχεται κάθε χρήσιμη, επιστημονικά και στατιστικά
τεκμηριωμένη, πληροφορία.
Ο Δήμαρχος Παγγαίου
Φίλιππος Αναστασιάδης

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Φρ.Παπαχρηστίδη 137Α Ελευθερούπολη

64100

Πληροφορίες:
Tσαβδαρίδης Θεόδωρος : 2592023665
Τσάκαλος Κων/νος 6977742501
Κεχαγιάς Στέργιος :6936108070
Η Πολιτική Προστασία της χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας
των πολιτών από καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια
ειρηνικής περιόδου. Οι καταστροφές μπορεί να είναι φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης) ή
τεχνολογικές (π.χ. χημικά συμβάντα).
Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις
πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών
των καταστροφών.
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Ν.3013/1-5-2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας»,
κ.ά.), για την επίτευξη του σκοπού της Πολιτικής Προστασίας:


Καταρτίζονται σχέδια και προγράμματα πρόληψης ανά κατηγορία κινδύνου,



Λαμβάνονται μέτρα ετοιμότητας,



Αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης,



Αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται τα δημόσια και
ιδιωτικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και,



Υπάρχει συνεχής συνεργασία (μέσω εισηγήσεων) προς τα αρμόδια κατά περίπτωση Υπουργεία
για την αναμόρφωση της αντίστοιχης νομοθεσίας.

Η κεντρική δομή οργάνωσης και συντονισμού της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, είναι η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην ιστοσελίδα της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας υπάρχει διαθέσιμο
για τους πολίτες πλούσιο υλικό σε σχέση με:


Τον σχεδιασμό Αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών,



Θεματικούς Χάρτες των Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας της χώρας,



Ημερήσιοι Χάρτες Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς,



Πληροφορίες για Εθελοντισμό, κλπ,



Καθώς και πλούσιο Ενημερωτικό υλικό, όπως οι Οδηγίες Αυτοπροστασίας έναντι διαφόρων
ακραίων φαινομένων και καταστροφών.

Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παγγαίου:
Το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση
των καταστροφών, συντονίζεται και επιβλέπεται από τον Δήμαρχο Παγγαίου ή τον Αντιδήμαρχο με τις
σχετικές αρμοδιότητες. Σήμερα τις αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας χειρίζεται ο Αντιδήμαρχος κος
Τσάκαλος Κων/νος και ο Γεωπόνος κ.Τσαβδαρίδης Θεόδωρος.
Συμβουλευτικές αρμοδιότητες κατέχει ο Ειδικός σύμβουλος πολιτικής προστασίας του δημάρχου κ.
Κεχαγιάς Στέργιος.
Το έργο του Δημάρχου (ή του ορισμένου Αντιδημάρχου) υποστηρίζεται, σύμφωνα με το Ν. 3013/02,
και τον N 4662 /20 Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων,
αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού
πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις, από το Τ.Ε.Σ.Ο.Π Π του
Δήμου Παγγαίου. Αποστολή του Τ.Ε.Σ.Ο.Π .Π είναι η υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου για τη
διάθεση και το συντονισμό της δράσης του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων, για την
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών εντός των ορίων του Δήμου,
κατά το μέρος που αφορά και εμπλέκεται ο Δήμος.
Οι διοικητικές αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας εντάσσονται στην οργανική διάρθρωση των
υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα, σήμερα υπάγονται στις αρμοδιότητες του της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος.
Φυλλάδια Οδηγιών
http://www.dimospaggaiou.gr/ekdilwseis-gr/354-links/fenomena
Βίντεο με οδηγίες
Προστασία από σεισμό
Διασταύρωση Δρόμου με χείμαρρο
Δασικές πυρκαγιές-Προετοιμάσου: Για αγρότες και επαγγελματίες
Δασικές Πυρκαγιές: Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Δασικές Πυρκαγιές: Προετοιμάσου

Βασικές οδηγίες πολιτικής προστασίας
Έντονα καιρικά φαινόμενα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Να ενημερώνεστε διαρκώς από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κ.λ.π.),για την εξέλιξη των καιρικών
φαινομένων.
 Επίσημες πηγές ενημέρωσης 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 Πυροσβεστική (199) ή το ΕΚΑΒ (166) ή στο
Ευρωπαϊκό Αριθμό πρώτων Βοηθειών 112.
• 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 και το τηλέφωνο του σπιτιού, το κινητό σας τηλέφωνο, κ.λ.π.
• Εξηγήστε σε όλα τα μέλη της οικογένειας πώς να αναγνωρίζουν ήχους που προμηνύουν καταστροφή
(π.χ. σειρήνες), πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και νερού, πώς να
χρησιμοποιούν το πυροσβεστήρα, πώς να καλούν σε βοήθεια, κ.λ.π..
• 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 ( χιόνι, παγετός,
χαλάζι, βροχόπτωση, κ.λ.π.).
• Προγραμματίστε τη μετακίνησή σας έτσι, ώστε να μη συμπέσει με την αιχμή των καιρικών
φαινομένων.

• Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, προτιμώντας τις κεντρικές αρτηρίες και αποφεύγοντας τους
δυσπρόσιτους και ερημικούς δρόμους. Επιπλέον, ενημερώστε τους οικείους 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 η Τροχαία, το Λιμενικό, η Πυροσβεστική,
κ.λ.π.
• Ελέγξτε την κατάσταση του αυτοκινήτου σας, προτού επιχειρήσετε οποιαδήποτε μετακίνηση.
• Εξοπλίστε το αυτοκίνητό σας με όλα τα απαραίτητα μέσα αντιμετώπισης έντονων καιρικών
φαινομένων (αντιολισθητικές αλυσίδες, αντιψυκτικά υγρά, κουτί πρώτων βοηθειών, αδιάβροχα,
ομπρέλες, γαλότσες, φακό, κ.λ.π.).
• Εάν είναι απαραίτητο να μετακινηθείτε πεζοί, φορέστε τα κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. Να είστε
ιδιαιτέρως προσεκτικοί, προκειμένου να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας του
οδοστρώματος και των πεζοδρομίων, ή εξαιτίας της πτώσης αντικειμένων από υπερβολικό άνεμο ή
χαλαζόπτωση.
• Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις σας.
Παραμείνετε ήρεμοι και υπομονετικοί.
O πανικός δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Αντίθετα, επιβαρύνει την κατάσταση .
Η κακοκαιρία πέρασε . Και τώρα τι κάνουμε;
• Να ενημερώνεστε συνεχώς από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κ.λ.π.) για τυχόν επίσημες
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.


Προσπαθήστε με τις ενέργειες και την όλη παρουσία σας να διευκολύνετε το έργο των αρμόδιων
αρχών.

Καταιγίδα –Κεραυνοί
Οι κίνδυνοι από τις καταιγίδες προκαλούνται από τους τοπικά πολύ ισχυρούς ανέμους, τις τοπικά
έντονες βροχοπτώσεις, τους κεραυνούς και τις πιθανές χαλαζοπτώσεις.
Τι πρέπει να κάνετε όσο διαρκεί η καταιγίδα …
Αν βρίσκεστε μέσα στο σπίτι :
• Ασφαλίστε πόρτες και παράθυρα.
• Στερεώστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και ενδέχεται να προκαλέσουν
καταστροφές ή τραυματισμούς.
• Ελέγξτε αναρτημένες πινακίδες.
• Μην κρατάτε ανά χείρας ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, γιατί ο κεραυνός μπορεί να περάσει
μέσα από τα καλώδια.

• Αποφύγετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο), γιατί οι μεταλλικοί σωλήνες είναι
καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού.
• Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Αν βρίσκεστε έξω από το σπίτι :
• Προφυλαχθείτε καταφεύγοντας σε κάποιο παρακείμενο εσωτερικό χώρο (κτίριο ή αμάξι) και μην
επιχειρήσετε να εξέλθετε, παρά μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι η καταιγίδα πέρασε.
• Αν αυτό δεν είναι εφικτό, καθίστε αμέσως στο έδαφος!
• Αν βρίσκεστε απομονωμένος σε μια επίπεδη έκταση και νιώθετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας
(γεγονός που προμηνύει την εκδήλωση κεραυνού), κάντε βαθύ κάθισμα, με το κεφάλι ανάμεσα στα
πόδια, (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος)
και πετάξτε ό,τι μεταλλικό αντικείμενο φέρετε.
Προσοχή : μην ξαπλώνετε στο έδαφος!
• Αν βρίσκεστε στο δάσος, προστατευθείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων. Ποτέ μην
στέκεστε κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο!
• Αν βρίσκεστε σε χαμηλότερη, σε σχέση με τις γειτονικές, περιοχή προσέξτε ενδεχόμενη εκδήλωση
πλημμυρικού φαινομένου.
• Αν βρίσκεστε στη θάλασσα, βγείτε αμέσως έξω.
• Γενικά, απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες και άλλες μάζες νερού.
• Αποφύγετε ψηλές κατασκευές, όπως πυλώνες της ΔΕΗ, ψηλά δέντρα, φράκτες, τηλεφωνικές γραμμές
ή γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.
• Αποφύγετε τη διέλευση κοντά από μεγάλα δέντρα, μπαλκόνια και γενικά περιοχές, όπου αντικείμενα
μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν.
• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα, όπως αμάξια, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης, κ.λ.π.
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας:
• Ακινητοποιήστε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα, τα οποία μπορεί να
καταπλακώσουν το αυτοκίνητο.
• Παραμείνετε μέσα στο αυτοκίνητο με αναμμένα τα προειδοποιητικά φώτα στάσης 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 δευτερόλεπτα.
Διαιρέστε το χρόνο που μετρήσατε με το 3, για να υπολογίσετε την απόσταση της καταιγίδας σε
χιλιόμετρα. Η απόσταση αυτή είναι ενδεικτική, καθώς η καταιγίδα μπορεί να εκδηλωθεί και πολύ
γρηγορότερα.

Θυελλώδεις Άνεμοι
• Στερεώστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και ενδέχεται να προκαλέσουν
καταστροφές ή τραυματισμούς.
• Ελέγξτε αναρτημένες πινακίδες.
• Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα.
• Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
• Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές,
στις οποίες ελαφρά αντικείμενα μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από
μπαλκόνια, απ΄ όπου μπορεί να πέσουν γλάστρες, σπασμένα τζάμια, κ.λ.π.).

Πλημμύρες
Τι πρέπει να κάνετε για να είστε προετοιμασμένοι…
• Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι φραγμένα.
• Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές εντός του σπιτιού λειτουργούν κανονικά.
• Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.
• Αποφύγετε τη διαμονή και εργασία σε υπόγειους χώρους, αν αυτό δεν είναι απαραίτητο.
Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας…
• Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές, υπερυψωμένο σημείο.
• Αποφύγετε τη μετακίνηση μέσα στους πλημμυρισμένους δρόμους.
• Μη διασχίζετε χείμαρρους πεζοί ή με το αυτοκίνητό σας.
• Αλλάξτε πορεία, αν οδηγείτε προς πλημμυρισμένη περιοχή.
• Εάν το αυτοκίνητό σας έχει ακινητοποιηθεί και ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει,
εγκαταλείψτε το αμέσως.
• Μείνετε μακριά από κομμένα ή πεσμένα στο έδαφος ηλεκτροφόρα καλώδια.
• Μην πλησιάζετε σε περιοχές, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.
Θυμηθείτε: οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την έναρξη της
απόσυρσης των υδάτων.
Η πλημμύρα μπορεί να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριμων περιοχών, καθώς τα νερά
μπορούν να παρασύρουν αντικείμενα ή να καταστρέψουν μέρη του δρόμου, των πεζοδρομίων, κ.λ.π.
Επομένως, μετά την πλημμύρα…
• Απομακρυνθείτε από περιοχές που έχουν μόλις πλημμυρίσει ή ενδέχεται να πλημμυρίσουν ξανά στις
επόμενες ώρες.
• Μην πλησιάζετε σε περιοχές, στις οποίες έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις ή πτώση βράχων.

• Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας κινδυνεύει από πιθανή πτώση βράχων.
• Προσοχή στα όμβρια νερά! Απορρίμματα, νεκρά ζώα και λοιπά αντικείμενα να έχουν παρασυρθεί από
τα νερά και να τα έχουν μολύνει.
Αν είναι απολύτως αναγκαίο να μετακινηθείτε πεζοί ή να οδηγήσετε σε περιοχές που έχουν
πλημμυρίσει…
• Αναζητήστε σταθερό έδαφος
• Αποφύγετε τόσο τα ρέοντα, όσο και τα λιμνάζοντα νερά τα οποία ενδέχεται να λειτουργήσουν ως
καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος, σε περίπτωση που υπάρχουν φθορές σε υπόγεια καλώδια ή
διαρροές από ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
• Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει, σταματήστε και αλλάξτε αμέσως κατεύθυνση.
• Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμόδιων αρχών.
Αν η περιοχή στην οποία διαμένετε έχει εκκενωθεί, Μην επιστρέψετε, προτού σας δοθεί αντίστοιχη
εντολή από τις αρχές
Πριν αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών στο σπίτι σας:
• Κλείστε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και αν στην περιοχή σας έχει διακοπεί το
ρεύμα.
• Κλείστε την παροχή νερού, καθώς το δίκτυο μπορεί να έχει υποστεί βλάβες.
• Προτού εξετάσετε ένα κτίριο που έχει πλημμυρίσει, φορέστε κλειστά παπούτσια, ώστε να αποφύγετε
τραυματισμούς στα πόδια από αντικείμενα ή ανωμαλίες στο έδαφος, που καλύπτονται από τα νερά.
• Εξετάστε τα δίκτυα νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και αποχέτευσης.
• Ελέγξτε τους τοίχους, τις πόρτες, τις σκάλες και τα παράθυρα, για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν
προκληθεί ζημιές.
Χαλαζόπτωση
Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη, τόσο για τους ανθρώπους, όσο και για τα ζώα.
Προφυλαχθείτε αμέσως, καταφεύγοντας σε ασφαλή και προστατευμένο εσωτερικό χώρο και
παραμείνετε εκεί, μέχρι να βεβαιωθείτε ότι η χαλαζόπτωση σταμάτησε

Χιονόπτωση, Χιονοθύελλα, Παγετός
Εάν κατοικείτε σε περιοχή όπου υπάρχει πρόγνωση για έντονες χιονοπτώσεις:
• Προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης (π.χ. πετρέλαιο, καυσόξυλα) και τρόφιμα για αρκετές μέρες.
• Εάν διαμένετε σε δύσβατη περιοχή, εξοπλιστείτε με τα απαραίτητα για τον καθαρισμό του χιονιού
εργαλεία, π.χ. φτυάρια..
• Εφοδιαστείτε εγκαίρως με αντιολισθητικές αλυσίδες για το αυτοκίνητο καθώς και τα διάφορα
αναγκαία αντιψυκτικά (για μηχανή, κλειδαριές και τζάμια).

• Αν μετακινήστε συχνά σε περιοχές με χιόνι, πάγο ή λάσπη, τοποθετήστε στο αυτοκίνητό σας ελαστικά
κατάλληλα για τέτοιες συνθήκες.
Αν βρίσκεστε στο σπίτι, όσο διαρκεί η χιονόπτωση…
• Διατηρήστε το σπίτι ζεστό και παραμείνετε μέσα, όσο αυτό είναι δυνατό.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω με την κακοκαιρία.
• Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης του σπιτιού και τον ηλιακό θερμοσίφωνα (σωληνώσεις-υαλοπίνακας).
Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών ενδέχεται να παγώσουν οι σωλήνες της ύδρευσης και να σπάσουν.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, αφήστε μια βρύση ανοικτή, ώστε η ροή να εμποδίζει την παγοποίηση ή αφού
κλείσετε την παροχή, αδειάστε το δίκτυο.
• Κάντε οικονομία στην ενέργεια (για θέρμανση, φαγητό και φωτισμό).
• Μην κατασπαταλάτε άσκοπα τις σωματικές σας δυνάμεις, κάνοντας διαρκώς επίπονες εργασίες, όπως
π.χ. ο συνεχής καθαρισμός του χιονιού.
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο…
• Οδηγηθείτε σε ασφαλές και προστατευμένο σημείο.
• Σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις.
• Μην εκτίθεστε στη χιονοθύελλα. Αν είναι απαραίτητο να μετακινηθείτε, ντυθείτε κατάλληλα, με
πολλά στρώματα από ελαφριά και ζεστά ρούχα. Φροντίστε το εξωτερικό ρούχο να είναι αδιάβροχο.
Φορέστε ζεστές και αδιάβροχες μπότες.
• Εάν είναι απαραίτητο να μετακινηθείτε πεζοί, φορέστε τα κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. Να είστε
ιδιαιτέρως προσεκτικοί, προκειμένου να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας του
οδοστρώματος και των πεζοδρομίων.
• Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις σας μέσα στην πόλη.
• Αν είναι απαραίτητο να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο, χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες.
Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, προτιμώντας τις κεντρικές αρτηρίες και αποφεύγοντας τους
δυσπρόσιτους και ερημικούς δρόμους. Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που προτίθεστε
να ακολουθήσετε.
Αν οδηγείτε…
• Μην τρέχετε! Οδηγείτε με εξαιρετική προσοχή!
• Χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες.
• Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.
• Αποφύγετε τις ορεινές και δύσβατες περιοχές.
• Αλλάξτε πορεία, αν υπάρχει έντονη χιονόπτωση και βρίσκεστε σε δύσβατο δρόμο.
• Αν το αυτοκίνητό σας ακινητοποιηθεί, παραμείνετε μέσα σε αυτό, ανάβοντας την μηχανή για 10
λεπτά ανά ώρα.

• Διατηρήστε την εξάτμιση του αυτοκινήτου καθαρή από το χιόνι.
• Τοποθετήστε στην κεραία του ραδιοφώνου ένα ύφασμα με έντονο χρώμα, προκειμένου να
διευκολύνετε τον εντοπισμό σας από τα σωστικά συνεργεία.

Καύσωνας
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας και το ΕΚΑΒ, συνιστούν τις παρακάτω οδηγίες προφύλαξης από τις υψηλές θερμοκρασίες:
• Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, μην αμελείτε τη
χρήση αντηλιακής κρέμας με υψηλό δείκτη προστασίας.
• Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία.
• Παραμείνετε σε σκιερά και δροσερά μέρη και κλιματιζόμενους εσωτερικούςχώρους.
• Παραμείνετε μακριά από μέρη στα οποία επικρατεί συνωστισμός (π.χ. μέσαμαζικής μεταφοράς).
• Μην πραγματοποιείτε πολύωρα ταξίδια με διάφορα μέσα συγκοινωνίας, κατά τη διάρκεια των
υψηλών θερμοκρασιών.
• Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και
μεγάλη υγρασία. Αν πρέπει οπωσδήποτε να εκτελεστεί η εργασία, προτιμήστε τις πρωινές ώρες.
• Αποφύγετε το παρατεταμένο βάδισμα, το τρέξιμο και κάθε άλλη επίπονη σωματική δραστηριότητα.
• Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από πορώδες υλικό για να διευκολύνεται ο
αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα.
• Φορέστε καπέλο ή άλλο κάλυμμα της κεφαλής από φυσικό υλικό, που να επιτρέπει τον καλό αερισμό
του κεφαλιού.
• Φορέστε ειδικά γυαλιά ηλίου, που προστατεύουν τα μάτια από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία.
• Πίνετε άφθονα υγρά (νερό, χυμούς φρούτων, κ.λ.π.) σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αν η εφίδρωση
είναι έντονη, τότε συνιστάται η πρόσθετη λήψη αλατιού, για να διατηρηθεί το επίπεδο των υγρών στον
οργανισμό.
• Προτιμήστε τα ελαφρά και μικρά γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά και περιορίστε τα
λιπαρά.
• Αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών και καφεϊνούχων σκευασμάτων.
• Κάντε πολλά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας και αν χρειαστεί τοποθετήστε προληπτικά στο
κεφάλι και στο λαιμό υγρά καλύμματα.
• Αποφύγετε απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία του σώματός σας.
• Για να διατηρήσετε το σπίτι σας σχετικά δροσερό, αφήστε ανοικτά τα παράθυρα κατά τη διάρκεια της
νύχτας και ασφαλίστε τα ερμητικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
• Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κ.λ.π.) θα πρέπει να
συμβουλευτούν το θεράποντα ιατρό τους για την κατά περίπτωση εφαρμογή ειδικών οδηγιών και για
την ενδεχόμενη εφαρμογή ειδικής αγωγής.

• Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τα ηλικιωμένα άτομα, τα οποία δεν πρέπει να εγκαταλείπονται
μόνα τους, χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλιστεί η παρουσία κάποιου ατόμου για την καθημερινή
τους φροντίδα.
Ειδικές οδηγίες για νεογνά και βρέφη
• Ντύστε τα βρέφη όσο γίνεται πιο ελαφρά, αφήνοντας τα χέρια και τα πόδια τους ελεύθερα.
• Εκτός από το γάλα, συνιστάται η χορήγηση και άλλων υγρών, όπως χαμομήλι, νερό, κ.λ.π.
• Τα βρέφη και τα παιδιά καλό είναι να τρώνε περισσότερα χορταρικά και φρούτα και λιγότερα λιπαρά.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν πολύ ώρα στον ήλιο μετά το μπάνιο και βεβαιωθείτε ότι φοράνε
ειδικά γυαλιά ηλίου, καπέλο και αντηλιακή κρέμα με υψηλό δείκτη προστασίας.
Ειδικές οδηγίες για ηλικιωμένους
• Το πολύ ζεστό και πολύ υγρό περιβάλλον είναι επικίνδυνο για τους ηλικιωμένους, γι’ αυτό κατά τις
πιο θερμές ημέρες, ενδείκνυται η μετακίνηση του ηλικιωμένου σε δροσερότερες περιοχές.
• Αν η μετακίνηση του ηλικιωμένου στη θάλασσα ή το βουνό δεν είναι εφικτή, τότε η παραμονή του στα
κατώτερα διαμερίσματα πολυώροφων σπιτιών είναι μια εύκολη λύση.
• Μην εγκαταλείπετε μόνα τους τα ηλικιωμένα άτομα. Σε περίπτωση επιβεβλημένης απουσίας σας,
φροντίστε να εξασφαλίσετε κάποιο άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.

Σεισμοί
Τι είναι ο σεισμός…
Σεισμός είναι η ξαφνική κίνηση της επιφάνειας της γης, που γίνεται αισθητή από την
κίνηση του εδάφους. Ο σεισμός δημιουργείται συνήθως μέσα στο γήινο φλοιό και προκαλείται
από ένα σπάσιμο των πετρωμάτων. Το σημείο του φλοιού της γης , στο οποίο γεννιέται ο
σεισμός ονομάζεται εστία ή υπόκεντρο. Αντίθετα, το σημείο της γήινης επιφάνειας που
βρίσκεται ακριβώς πάνω από το υπόκεντρο, λέγεται επίκεντρο.
Το Μέγεθος του σεισμού σχετίζεται με την ποσότητα ενέργειας που απελευθερώνεται
από τη σεισμική εστία. Το μέγεθος μετράται σε βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Σεισμοί
μικρότεροι των 4.0 Ρίχτερ δεν προκαλούν συνήθως ζημιές. Αντίθετα, σεισμοί μεγαλύτεροι των
5.0 Ρίχτερ ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές.
Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη από πλευράς σεισμικότητας και την έκτη
παγκοσμίως, ενώ τον τελευταίο αιώνα έχουν σκοτωθεί στη χώρα 1.400 άνθρωποι από
χτυπήματα του Εγκέλαδου.
Τι πρέπει να κάνετε για να είστε προετοιμασμένοι για τη σεισμική δόνηση…


Προσδιορίστε καλά προφυλαγμένους χώρους σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, όπως π.χ.:

- κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια

- μακριά από γυάλινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες
- μακριά από εξωτερικούς τοίχους.


Καθορίστε ασφαλείς χώρους έξω από το σπίτι:
- μακριά από κτίρια και δέντρα
- μακριά από τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια



Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού
αερίου, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά.



Στερεώστε γερά στους τοίχους τα ράφια, τις βιβλιοθήκες, τα σύνθετα με υαλικά και τους
πίνακες ζωγραφικής.



Τοποθετήστε τα βαριά και ογκώδη αντικείμενα στα χαμηλότερα ράφια.



Αποφύγετε την τοποθέτηση αντικειμένων πάνω από κρεβάτια και καναπέδες.



Στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώματα.



Βιδώστε καλά στους τοίχους δεξαμενές καυσίμων και νερού, καθώς και τους θερμοσίφωνες.



Προμηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, φακό, πυροσβεστήρα και βαλιτσάκι
πρώτων βοηθειών, το οποίο περιέχει : εμφιαλωμένο νερό, κονσερβοποιημένη τροφή,
φάρμακα, εργαλεία ανάγκης, υπνόσακους, επιδέσμους, χρήματα, πιστωτικές κάρτες, κ.λ.π.



Συζητήστε με τα παιδιά σας τι θα κάνετε σαν ομάδα σε περίπτωση σεισμού.



Ενημερώστε όλα τα μέλη της οικογένειας για το πώς κλείνουν οι γενικοί διακόπτες
(ηλεκτρικού, νερού, φυσικού αερίου), πώς να αναγνωρίζουν ήχους που προμηνύουν
καταστροφή (π.χ. σειρήνες), πώς να χρησιμοποιούν το πυροσβεστήρα, πώς να καλούν σε
βοήθεια, κ.λ.π..



Αναγράψτε όλα τα τηλέφωνα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (Πυροσβεστική: 199,
Αστυνομία: 100, ΕΚΑΒ: 166, Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης: 112) σε εμφανές
σημείο και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας τα γνωρίζουν.



Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνημονεύσουν σημαντικά οικογενειακά στοιχεία, όπως το
επίθετό τους, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του σπιτιού, κ.λ.π.



Ορίστε ένα συγκεκριμένο τόπο συνάντησης αμέσως μετά το σεισμό.



Όσο διαρκεί η σεισμική δόνηση…



Παραμείνετε ψύχραιμοι και υπομονετικοί. Ο πανικός δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Αντίθετα,
επιβαρύνει την κατάσταση!

Πυρκαγιές

Οι ειδικοί λένε ότι, στη γέννησή της σβήνει με ένα ποτήρι νερό, στο πρώτο λεπτό με έναν κουβά,
στο δεύτερο με ένα βυτίο και στο τρίτο λεπτό είναι πλέον αργά. Σε χώρους όπου βρίσκονται πολλοί
άνθρωποι πρέπει να υπάρχουν σχέδια διαφυγής και σημεία με μέσα πυρόσβεσης, τα οποία πρέπει να
τα γνωρίζουν περισσότερα από δύο άτομα. Προσοχή! Αν κάποιος πάει στην πυροσβεστική φωλιά και
ανοίξει την αντλία παροχής νερού δεν πρέπει να κρατήσει μόνος του τη μάνικα. Χρειάζεται και δεύτερο
άτομο, γιατί υπάρχει πίεση και μπορεί να φύγει η μάνικα από τον έλεγχο του ατόμου και να
τραυματίσει κάποιον. Στις αντλίες των πυροσβεστικών οχημάτων η πίεση στη μάνικα είναι τέτοια που
μπορεί να σκοτώσει και γι΄ αυτό οι πυροσβέστες δεν την κρατούν ποτέ μόνοι τους και δεν την πιάνουν
με το χέρι από κάτω. Πάντα με το χέρι από πάνω σαν να τη σκεπάζουν. Έχουν υπάρξει σοβαροί
τραυματισμοί.
Δασικές Πυρκαγιές
Η συνολική έκταση της Ελλάδας ανέρχεται σε 13.195.740 και το ήμισυ περίπου της έκτασής της
καλύπτεται σήμερα από δασικές εκτάσεις. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις
στις ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς συμβάλλουν στη δημιουργία καταστροφικών πλημμύρων και
τη σταδιακή ερημοποίηση των πληγεισών περιοχών. Επομένως, η προστασίατων δασικών εκτάσεων
αποτελεί καθήκον όλων των υπεύθυνων πολιτών.
Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς;
• Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα ή σπίρτα, είτε βρίσκεστε σε κλειστούς, είτε σευπαίθριους χώρους.
• Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει ο κίνδυνος ανάφλεξης.
• Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι.
• Μην ανάβετε κατά τους θερινούς μήνες ψησταριές σε δάση ή χώρους, όπου υπάρχουν ξερά χόρτα.
• Αποφύγετε υπαίθριες εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως π.χ.
οξυγονοκολλήσεις, χρήση ηλεκτρικού τροχού, κ.λ.π.
• Μην παραβιάζετε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου.
Κι αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δασική έκταση, τι πρέπει να κάνετε για να το
προστατέψετε από ενδεχόμενη πυρκαγιά;
• Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το κτίριο, καθαρίζοντας και απομακρύνοντας σε ακτίνα
τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελόνες, τα ξερά φύλλα, κ.λ.π., και κλαδέψτε τα δέντρα
μέχρι ύψους 3 μ., ανάλογα με την ηλικία τους και την κατάσταση των κλαδιών τους.
• Αφαιρέστε όλα τα ξερά κλαδιά από δέντρα και θάμνους.

• Μην αφήνετε τα κλαδιά των δέντρων να ακουμπούν το κτίσμα. Κλαδέψτε τα έτσι ώστε να μεσολαβεί
απόσταση τουλάχιστον 3 μ. ανάμεσα σε αυτά και το σπίτι.
• Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα, έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δέντρου να
απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου.
Για λόγους ακόμη μεγαλύτερης ασφάλειας, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, απομακρύνετε τη δενδρώδη
και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων.
• Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή πλαστικούς οχετούς νερού στους τοίχους του κτίσματος.
• Προφυλάξτε εξωτερικά τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας παντζούρια από μη
εύφλεκτα υλικά.
• Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό, μη εύφλεκτο,
συρμάτινο σύρμα, έτσι ώστε οι σπίθες να μην μπορούν να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.
• Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά και αντικείμενα κοντά στο σπίτι.
• Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμων κοντά στο σπίτι.
• Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
• Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να καλύψετε.
• Αν έχετε δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που θα λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και περίπου 40
μέτρα σωλήνα νερού (διαμέτρου 25 χιλιοστών) μπορεί να σας προστατέψουν από την πυρκαγιά.
• Προμηθευτείτε ατομικούς πυροσβεστήρες, μεριμνήστε για τη συντήρησή τους και βεβαιωθείτε ότι
όλα τα μέλη της οικογένειας γνωρίζουν τη θέση τους και είναι εξοικειωμένα με τη λειτουργία τους. Σε
περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση των πυροσβεστήρων, επικοινωνήστε με την
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
• Διδάξτε στα παιδιά σας πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού και νερού, πώς να
χρησιμοποιούν το πυροσβεστήρα, πώς να καλούν σε βοήθεια, κ.λ.π.
• Αναγράψτε όλα τα τηλέφωνα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (Πυροσβεστικό Σώμα: 199,
Αστυνομία: 100, ΕΚΑΒ: 166, Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης: 112) σε εμφανές σημείο και
βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας τα γνωρίζουν.
• Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνημονεύσουν σημαντικά οικογενειακά στοιχεία, όπως το επίθετό
τους, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του σπιτιού, το κινητό σας τηλέφωνο, κ.λ.π.
Πώς πρέπει να ενεργήσετε μόλις αντιληφθείτε την πυρκαγιά;
• Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής (Αριθμός κλήσης: 199) και δώστε σαφείς
πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο, στο οποίο βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες
για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο της πυρκαγιάς. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που
καίγεται.
• Περιγράψτε τις διόδους προσέγγισης στο τόπο της πυρκαγιάς.
• Προσδιορίστε την κατεύθυνση της φωτιάς.

• Μην κλείσετε το τηλέφωνο, προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
• Ειδοποιήστε τους κατοίκους γειτονικών περιοχών, έτσι ώστε να μην αιφνιδιαστούν από τις φλόγες.
Κι αν η πυρκαγιά πλησιάζει το σπίτι σας ;;;
Τι πρέπει να κάνετε έξω από το κτίσμα:
• Απομακρύνετε αμέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά (καυσόξυλα, κ.λ.π.) από τον περίγυρο του κτίσματος
και μεταφέρετέ τα σε κλειστούς καi προφυλαγμένους χώρους.
Η ανάφλεξή τους μπορεί να συμβάλει στη μετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο.
• Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το κτίσμα.
• Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες), έτσι ώστε να εμποδίσετε τις καύτρες να
διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.
• Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος με τις εξωτερικές βρύσες και απλώστετους έτσι, ώστε να
καλύπτεται όλη η περίμετρος του κτίσματος.
• Βρέξτε το χώρο γύρω από το σπίτι και τα ξύλινα τμήματά του.
• Ανοίξτε την πόρτα του κήπου, για να διευκολύνετε τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων.
• Μαζέψτε αμέσως όλες τις τέντες των μπαλκονιών και παραθύρων του σπιτιού.
• Ανάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά φώτα του σπιτιού, για να γίνει περισσότερο ορατό
μέσα από τους καπνούς.
• Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης
πρόσβασης στη στέγη του κτιρίου. Η σκάλα πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά του κτιρίου που
βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
Τι πρέπει να κάνετε μέσα στο κτίσμα:
• Ξεκρεμάστε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.
• Μετακινήστε προς το εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά σε παράθυρα και
εξωτερικές πόρτες.
• Κλείστε όλες τις ενδιάμεσες πόρτες, για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στο εσωτερικό
του κτιρίου.
• Κλείστε όλες τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά, για να μην μπει καπνός.
• Γεμίστε τις μπανιέρες, τις λεκάνες και τους κουβάδες, έτσι ώστε να υπάρχει άμεσα εφεδρικό νερό.
• Συγκεντρωθείτε οικογενειακώς σε ένα δωμάτιο του σπιτιού.
• Φροντίστε να έχετε μαζί σας ένα φακό και εφεδρικές μπαταρίες σε περίπτωση που διακοπεί το
ηλεκτρικό ρεύμα.
• Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε καταφύγιο σε κάποιο γειτονικό κτιστό σπίτι.
Διαφορετικά, μπείτε μέσα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια και τα κατοικίδιά σας, εκτός αν
διαταχθεί εκκένωση από τις αρχές.

• Σε περίπτωση εκκένωσης, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τις διαδρομές που θα σας υποδειχθούν.
• Μετά την πυρκαγιά, βγείτε από το σπίτι σας και σβήστε τις μικροεστίες που απομένουν.
Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και τους
εξωτερικούς χώρους του κτίσματος για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.
Παραμείνετε ήρεμοι και υπομονετικοί.
O πανικός δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Αντίθετα, επιβαρύνει την κατάσταση .
Σημαντικό κεφάλαιο είναι οι πυροσβεστήρες.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι και κάθε συσκευή έχει σχετική ένδειξη που παραπέμπει στο είδος του
υλικού πυρόσβεσης που ενδείκνυται για κάθε είδος φωτιάς. Οι βασικές κατηγορίες είναι: Νερού (A)
Αφρού (A) (B) Σκόνης (A) (B) (C) Διοξειδίου του Άνθρακα (B) (C) Χημικών υγρών Τα σύμβολα A, B, C
περιγράφουν το είδος της πυρκαγιάς για την οποία κάνει ο πυροσβεστήρας. Οι πυροσβεστήρες
σκόνης είναι γενικής χρήσης και ενδείκνυνται για την οικιακή προστασία. Το τίμημα της χρήσης είναι η
ακαταστασία, ενώ στο αμάξι μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη μηχανή. Οι πυροσβεστήρες
νερού αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά πυρκαγιές χαρτιού, ξύλου, πλαστικού, σκουπιδιών ή
υφασμάτων, δηλαδή της κατηγορίας Α.
Δεν πρέπει όμως να χρησιμοποιούνται σε εύφλεκτα υγρά σε σημείο με ηλεκτροφόρα καλώδια.
Αν πιάσει φωτιά το τηγάνι με το λάδι στην κουζίνα μη ρίξετε νερό γιατί θα φουντώσει. Βγάλτε το αν
μπορείτε από το μάτι, βρέξτε μια πετσέτα και ρίξτε τη πάνω.
Οι πυροσβεστήρες χημικών υγρών είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί για φωτιές της κατηγορίας Α,
σε λίπη και μαγειρικά λάδια, αλλά όχι σε παράγωγα του πετρελαίου. Οι πυροσβεστήρες
αφρού χρησιμοποιούνται σε πυρκαγιές με εύφλεκτα υγρά όπως βιομηχανικά λιπαντικά, καύσιμα και
χρώματα που είναι γνωστές ως πυρκαγιές κατηγορίας B.
Όταν ρίχνουμε αφρό, πρέπει να μη διαπερνά το υγρό, αλλά να απλώνεται πάνω του. Δεν πρέπει
να χρησιμοποιείται αφρός κοντά σε ηλεκτρικό ρεύμα. Οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα
χρησιμοποιούνται σε όλες τις πυρκαγιές εκτός από τις πυρκαγιές αερίων. Σε κλειστούς χώρους το
διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να προκαλέσει ασφυξία, γι’ αυτό μόλις σβήσει η φωτιά, πρέπει ο
άνθρωπος να φύγει από το σημείο και να κλείσει την πόρτα.

Οδηγίες χρήσης πυροσβεστήρων
Για να γίνει η δουλειά, ο χρήστης κατά τη ρίψη πρέπει να στοχεύει κάτω στη βάση της φωτιάς
και όχι στη φλόγα. Επίσης, να μην ρίχνει όταν ο αέρας ή η φορά της φλόγας είναι προς το μέρος του
γιατί θα τον κάψει. Οι πυροσβεστήρες χρειάζονται συντήρηση κάθε 5 ή 10 χρόνια για να γίνει
αναγόμωση και στα 20 χρόνια ζωής πετιούνται.

Ο πανικός σκοτώνει - Ψυχραιμία
Σε κάθε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων από αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω το μόνο
βέβαιο είναι ότι θα υπάρξουν τάσεις φυγής και πανικού από μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ευκταίο
είναι οι πολίτες να γνωρίζουν τα καταφύγια που υπάρχουν σε κάθε Δήμο. Με δεδομένο όμως ότι δεν τα
γνωρίζουν όπως επίσης ότι πολλά από αυτά δεν υπάρχουν εκεί που δείχνουν τα σχέδια είτε είναι σε
άθλια κατάσταση, κάθε άνθρωπος που θέλει να εγκαταλείψει μια πόλη πρέπει να γνωρίζει κάποια
στοιχειώδη πράγματα. Όταν εγκαταλείπουμε το σπίτι δεν μαζεύουμε ρούχα σαν να πηγαίνουμε ταξίδι.
Παίρνουμε όση ξηρά τροφή μπορούμε μαζί με χρήματα και τα λοιπά στοιχειώδη και κατευθυνόμαστε
κατά προτίμηση, σε ασφαλή σημεία.
Στον δρόμο δεν αναπτύσσουμε υψηλές ταχύτητες για να μην προκαλέσουμε το ατύχημα που θα
προκαλέσει το μποτιλιάρισμα και δεν θα επιτρέπει σε κανέναν να φύγει.
Συμμορφωνόμαστε στις υποδείξεις των αρμοδίων.

Πυρηνικός – Χημικός – Βιολογικός Πόλεμος

Μετά από χρόνια, η αστυνομία, ο στρατός και η πυροσβεστική έκαναν σεμινάρια πολιτικής
προστασίας σε άντρες μάχιμης ηλικίας, για τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση που γίνει πόλεμος ή
κάποια φυσική καταστροφή.
Τι κάνουμε άμα πέσει ατομική βόμβα, αν γίνει επίθεση με χημικά όπλα ή μας κάνουν βιολογικό
πόλεμο; Τα σενάρια μοιάζουν ευφάνταστα, αλλά τα πάντα μπορεί να συμβούν. Η εκπαίδευση ξεκινά
από την πυρηνική απειλή και καταλήγει στους πυροσβεστήρες. Όχι τυχαία, αφού πολλοί δεν γνωρίζουν
πώς λειτουργεί ένας πυροσβεστήρας και ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι πυροσβεστήρων αναλόγως τη
φωτιά. Οι εκρήξεις των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι το 1945 έγιναν σε ύψος 600
και 470 μέτρων και θεωρούνται επιφανειακές
Τα πυρηνικά όπλα διακρίνονται σε σύντηξης, όπου συγκρούονται τα ραδιενεργά άτομα, με
χαρακτηριστικό παράδειγμα την ατομική βόμβα και σε σχάσης, όπου διασπώνται ραδιενεργά άτομα. Οι
εκρήξεις μπορεί να είναι υποεπιφανειακές, επιφανειακές, χαμηλές εναέριες ή υψηλές εναέριες και
προκαλούν ωστικό κύμα και θερμική ακτινοβολία. Τα καταφύγια και τα ομαδικά ή ατομικά ορύγματα
είναι άμεσα μέτρα προφύλαξης που μπορεί να πάρει ο πληθυσμός, καθώς για να προφυλαχθεί από την
ακτινοβολία, τη θερμότητα και το ωστικό κύμα πρέπει να βρεθεί κάτω από την επιφάνεια της γης.
Ακόμη και σε υπόγειο, αν δεν υπάρχει άλλη λύση. Για κανένα λόγο δεν πρέπει να κοιτάξετε την έκρηξη,
ενώ η κατανάλωση φαγητού, νερού ή ποτού από περιοχή ή σε περιοχή στην οποία έχουν πέσει τέτοια
όπλα, συνιστά έμμεση αυτοχειρία. Τα καυστικά αέρια όπως τα αέρια μουστάρδας που
χρησιμοποιήθηκαν στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι όπλα χημικού πολέμου με ουσίες που διακρίνονται
με βάση την εμμονή τους σε μη έμμονες, μετρίως έμμονες και ισχυρώς έμμονες. Εμμονή είναι ο
σχετικός χρόνος στον οποίον οι ουσίες παραμένουν στο στόχο και μπορούν να προκαλέσουν βλάβες σε
αυτόν. Ως παράδειγμα αναφέρεται το αέριο Sarin, που έπεσε στο Μετρό στο Τόκυο το 1995.
Σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 6.000 από τον πανικό και τις ουσίες στον κλειστό χώρο.
Οι κλιματολογικές συνθήκες παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη διάρκεια των επιπτώσεων. Ο
άνεμος, η θερμοκρασία, η βροχή και ο χώρος αλλάζουν τα δεδομένα. Τα χημικά όπλα συνδέονται
εύκολα με τα συμβατικά όπλα, όπως οι αεροψεκασμοί που χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον στο Βιετνάμ.
Οι κύριες πύλες εισόδου των χημικών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό είναι το αναπνευστικό

σύστημα και το δέρμα. Γι΄ αυτό απαιτείται η χρήση αντιασφυξιογόνου μάσκας και οι ειδικές
στολές. Τέτοιος ιματισμός χρησιμοποιείται από τους ειδικούς που έρχονται σε επαφή με τα χημικά
όπλα. Για τους πολίτες έχει σημασία η απολύμανση που πρέπει να γίνει γρήγορα στο σώμα και στα
ρούχα και η αποφυγή κατανάλωσης τροφής και νερού από μολυσμένη περιοχή. Δια ροπάλου
απαγορεύεται το τσιγάρο, κανόνας που ισχύει γενικότερα σε κάθε περιβάλλον όπου υπάρχουν χημικές
ουσίες. Ακόμη και όταν βάφουμε ένα δωμάτιο, ο καπνιστής επιβάλλεται να βγει από τον χώρο για να
καπνίσει αν θέλει να προστατεύσει στοιχειωδώς τη δική του υγεία και των γύρω του. Ιαπωνία, ΗΠΑ και
ΕΕΣΔ φέρονται να είχαν αναπτύξει μεταλλάξεις του μικροβίου της πανώλης.
Τα βιοχημικά όπλα είναι εκτός νόμου με τη συνθήκη της Γενεύης του 1972 Παθογόνοι
οργανισμοί, τοξίνες, βακτήρια, ρικέτσια, χλαμύδια και μύκητες είναι τα όπλα του βιολογικού πολέμου,
που αποτελούν την τρίτη κατηγορία όπλων μαζικής καταστροφής. Αρκεί ένας φορέας επικίνδυνου
μεταδιδόμενου νοσήματος να μπει σε ένα καράβι για να περάσει ο ιός σε άλλους ανθρώπους, σε μια
ολόκληρη χώρα. Και σε αυτή την περίπτωση η προσωπική υγιεινή και προφύλαξη αποτελούν τα πιο
αποτελεσματικά αντίμετρα. Οι γιατροί υποστηρίζουν ότι έχει μεγάλη σημασία το τακτικό πλύσιμο των
χεριών, τα οποία πρέπει να αποφεύγουμε να τα βάζουμε στο πρόσωπο. Τα μικρόβια βρίσκονται σε ό,τι
πιάνουμε εμείς και πολλοί άλλοι, όπως το πόμολο μιας πόρτας.

