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ΜΕΣΡΑ ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ  ΑΠΟ ΕΙΜΟ 
 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΙΜΟ 

 Σηεξεώζηε θαιά ζηνπο ηνίρνπο ηα ξάθηα θαη ηηο βηβιηνζήθεο. 

 Βηδώζηε θαιά ζηνπο ηνίρνπο δεμακελέο θαπζίκσλ θαη λεξνύ θαζώο θαη ζεξκνζίθσλεο. 

 Τνπνζεηήζηε ηα βαξηά αληηθείκελα ζηα ρακειόηεξα ξάθηα. 

 Απνκαθξύλεηε ηα βαξηά αληηθείκελα πάλσ από θξεβάηηα θαη θαλαπέδεο. 

 Σηεξεώζηε θαιά ηα θσηηζηηθά ζώκαηα. 

 Πξνζδηνξίζηε θαιά πξνθπιαγκέλνπο ρώξνπο ζε θάζε δσκάηην ηνπ ζπηηηνύ: 

o Κάησ από αλζεθηηθά γξαθεία ή ηξαπέδηα. 

o Μαθξηά από γπάιηλεο επηθάλεηεο θαη βηβιηνζήθεο. 

o Μαθξηά από εμσηεξηθνύο ηνίρνπο. 

 Καζνξίζηε αζθαιείο ρώξνπο έμσ από ην ζπίηη: 

o Μαθξηά από θηίξηα θαη δέληξα. 

 Τειεθσληθά θαη ειεθηξηθά θαιώδηα. 

 Ειέγμηε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ θαζώο θαη ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ δηθηύνπ 

θπζηθνύ αεξίνπ. 

 Ελεκεξώζηε όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ην πώο θιείλνπλ νη γεληθνί δηαθόπηεο (ειεθηξηθνύ, 

λεξνύ, θπζηθνύ αεξίνπ). 

 Ελεκεξώζηε όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηα παξαπάλσ κέηξα. 

 Πξνκεζεπηείηε θνξεηό ξαδηόθσλν κε κπαηαξίεο, θαθό θαη βαιηηζάθη πξώησλ βνεζεηώλ. 

 Ελεκεξώζηε, εηδηθά ηα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο, γηα ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο (112, 100, 

166, 199 θ.η.ι.). 
 Σπκθσλείζηε όινη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηόπν ζπλάληεζεο κεηά ην ζεηζκό. 

ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΕΙΜΟΤ 

 Μέζα ζηο ζπίηι: 

o Παξακείλεηε ψύχπαιμοι. 

o Καιπθζείηε θάησ από θάπνην αλζεθηηθό έπηπιν θαη ηαπηόρξνλα πξνζηαηέςηε ηα κάηηα 

ζαο κε ην εζσηεξηθό ηκήκα ηνπ ρεξηνύ ζαο. 

o Εάλ δελ ππάξρεη θνληά ζαο θάπνην αλζεθηηθό έπηπιν θαζίζηε ζην πάησκα κε ην πξόζσπό 

ζαο ζηξακκέλν ζε εζσηεξηθό ηνίρν, καθξηά από παξάζπξα θαη έπηπια πνπ κπνξνύλ λα 

πέζνπλ πάλσ ζαο. 

o Εάλ είζηε ζην θξεβάηη, κείλεηε αθίλεηνη θαη πξνζηαηέςηε ην θεθάιη ζαο κε έλα καμηιάξη. 

o Μελ πξνζπαζείηε λα απνκαθξπλζείηε από ην ζπίηη. 

o Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ αλειθπζηήξα. 
o Μελ βγαίλεηε ζηα κπαιθόληα. 

Εάλ βξεζείηε ζε ςειό θηίξην, απνκαθξπλζείηε από ηδάκηα θαη εμσηεξηθνύο ηνίρνπο. 

Εάλ βξεζείηε ζε ρώξν ςπραγσγίαο ή ζε θάπνην θαηάζηεκα ή εκπνξηθό θέληξν, δηαηεξήζηε ηελ 

ςπρξαηκία ζαο θαη λα απνθύγεηε ηνλ παληθό. Μείλεηε καθξηά από ην παληθόβιεην πιήζνο πνπ θηλείηαη 
άηαθηα πξνο ηηο εμόδνπο. 

 Έξω από ηο ζπίηι: 

o Απνκαθξπλζείηε από ηα γεηηνληθά θηίξηα θαζώο θαη από ηειεθσληθά ή ειεθηξηθά 

θαιώδηα. 



 

o Καιύςηε ην θεθάιη ζαο κε θάπνηα ηζάληα ή ραξηνθύιαθα πνπ κπνξεί λα έρεηε ζηε 

δηάζεζή ζαο. 

o Μείλεηε ζε αλνηρηό ρώξν κέρξη λα ζηακαηήζεη ε δόλεζε. 

 Μέζα ζηο αυηοκίνηηο: 

o Καηαθύγεηε ζε αλνηρηό ρώξν θαη ζηακαηήζηε ακέζσο ην απηνθίλεην. 

o Μείλεηε κέζα ζην απηνθίλεην κέρξη λα ζηακαηήζεη ε δόλεζε. 
o Απνθύγεηε ηηο γέθπξεο ή ηηο ππέξγεηεο δηαβάζεηο. 

ΜΕΣΑ ΣΟ ΕΙΜΟ 

 Μείλεηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηνπο κεηαζεηζκνύο. 

 Ειέγμηε ηνλ εαπηό ζαο θαη ηνπο γύξσ ζαο γηα πηζαλνύο ηξαπκαηηζκνύο. 

 Μελ κεηαθηλείηε ηνπο βαξηά ηξαπκαηηζκέλνπο. 

 Αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ησλ αξρώλ θαη κελ πηζηεύεηε ηηο αλππόζηαηεο θεκνινγίεο. 

 Φξεζηκνπνηείηε ην ηειέθσλν κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, γηαηί πξνθαιείηε ππεξθόξησζε 

ηνπ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ. 

 Μελ ρξεζηκνπνηείηε άζθνπα ην απηνθίλεην, γηαηί εκπνδίδεηε ηα ζπλεξγεία δηάζσζεο. 

 Απνθύγεηε ηελ είζνδν ζην ζπίηη εηδηθά εάλ παξαηεξείηε δεκηέο ή αηζζάλεζηε ηε κπξσδηά γθαδηνύ 

ή βιέπεηε θνκκέλα θαιώδηα. 

 Ο ζεηζκόο απνηειεί κηα θπζηθή πξνεηδνπνίεζε γηα επεξρόκελν ηζνπλάκη. Μεηά από έλαλ ηζρπξό 

ζεηζκό απνκαθξπλζείηε από παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ή πεξηνρέο ρακεινύ πςνκέηξνπ πνπ 

γεηηληάδνπλ κε ηε ζάιαζζα. 

 Παξακείλεηε καθξηά από ηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο κέρξη λα ελεκεξσζείηε από ηελ αξκόδηα 

Υπεξεζία όηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο. Έλα ηζνπλάκη δελ απνηειείηαη από έλα θαη κόλν θύκα, αιιά 

από κηα ζεηξά από θύκαηα κε δηαθνξεηηθό ρξόλν άθημεο ζηελ αθηή. 

 Μελ πιεζηάδεηε ηηο αθηέο γηα λα παξαθνινπζήζεηε έλα επεξρόκελν ηζνπλάκη. Όηαλ δείηε ην 

ηζνπλάκη είλαη πηζαλά πνιύ αξγά γηα λα ην απνθύγεηε. 

 Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ελόο επεξρόκελνπ ηζνπλάκη πξνεγείηαη κηα ζεκαληηθή αύμεζε ή πηώζε 

ηεο ζηάζκεο ηνπ ύδαηνο. Τν θαηλόκελν απηό απνηειεί θπζηθή πξνεηδνπνίεζε θαη ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε. 

 Όινη νη ζεηζκνί δελ πξνθαινύλ ηζνπλάκη. Όηαλ όκσο αηζζαλζείηε θάπνην ζεηζκό, κείλεηε ζε 

εγξήγνξζε. Μπνξεί λα αθνινπζήζεη πξνεηδνπνίεζε γηα επεξρόκελν ηζνπλάκη. 

 Έλα ζρεηηθά κηθξνύ κεγέζνπο ηζνπλάκη ζε έλα ζεκείν κηαο αθηήο κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζε έλα 
εμαηξεηηθά κεγάινπ κεγέζνπο ζε κεξηθά ρηιηόκεηξα απόζηαζε. 

ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ 

 Καηά ηη διάπκεια ηου ζειζμού ζε κλειστό χώπο: 

o Καιπθζείηε γξήγνξα θάησ από ην ζξαλίν. 

o Πέζηε ζηα γόλαηα θαη θαιύςηε ην θεθάιη ζαο κε ηα ρέξηα ζαο. 

o Απνκαθξπλζείηε από ηα παξάζπξα. 

o Παξακείλεηε ζηε ζέζε ζαο κέρξη λα ζαο δνζνύλ πεξηζζόηεξεο νδεγίεο από ηνπο 

δαζθάινπο ζαο. 

 Καηά ηη διάπκεια ηου ζειζμού ζε ανοιχτό χώπο: 

o Αθνύζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ησλ δαζθάισλ ζαο θαη απνκαθξπλζείηε από άιια θηίξηα, 

δέληξα θαη θαιώδηα. 

o Καζήζηε ζην έδαθνο θαη θαιύςηε ην θεθάιη ζαο κε ηα ρέξηα ζαο. 

o Παξακείλεηε ζε αλνηρηό ρώξν. 

o Εάλ βξίζθεζηε ζην δξόκν γηα ην ζρνιείν κελ αιιάδεηε δξνκνιόγην θαη ζπλερίζηε πξνο 

ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. 

o Εάλ βξίζθεζηε ζην δξόκν από ην ζρνιείν πξνο ην ζπίηη κελ αιιάδεηε δξνκνιόγην θαη 
ζπλερίζηε πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. 
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   ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΟΙΚΗΗ 
  ΘΕΑΛΙΑ  - ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 

                                        Εγκφκλιεσ διαταγζσ και ζγγραφα Τπηρεςιών: 
 

Εγκφκλιοσ με αριθ. Πρωτ. 717/30-01-2020 & (ΑΔΑ: 6Θ4Φ46ΜΤΛΒ-9ΓΓ) τησ ΓΓΠΠ με θζμα :  
 

1η Ζκδοςη του Γενικοφ Σχεδίου Αντιμετώπιςησ Εκτάκτων Αναγκών και 
Άμεςησ/Βραχείασ  Διαχείριςησ των Συνεπειών από την Εκδήλωςη Σειςμών με την κωδική 
ονομαςία ‘’ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ’’ ςτα πλαίςια του Γενικοφ Σχεδίου Πολιτικήσ Προςταςίασ με τη 
ςυνθηματική λζξη ‘’Ξενοκράτησ’’    
 

Ζγγραφα υπηρεςιών: 
 

1) Το αριθ. 113/23101/17-02-2020 ζγγραφο τησ Δ/νςησ Πολιτικήσ Προςταςίασ 
τησ Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.  

2) Το αριθ. 121/24761/19-02-2020 ζγγραφο τησ Δ/νςησ Πολιτικήσ Προςταςίασ 
τησ Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.  

3) Το αριθ. 453/112257/07-06-2012 ζγγραφο τησ Δ/νςησ Πολιτικήσ Προςταςίασ 
τησ Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.  

4) Το αριθ. Φ.900/436/2498/Σ.2498/03-09-2012 ζγγραφο Α.Τ.Α. 
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ΥΑΡΣΗ ΕΙΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ 

 

 


