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ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ 

 

Η πρόληψη είναι το σηµαντικότερο µέτρο προστασίας από ένα σεισµό: 

• Προµηθευτείτε ένα κουτί Α’ Βοηθειών και έχετε έτοιµο σχέδιο επικοι-
νωνίας µε την οικογένειά σας σε περίπτωση σεισµού. 

• Τοποθετήστε τα βαριά αντικείµενα στα χαµηλότερα ράφια, τα οποία 
θα έχετε στερεώσει καλά. 

• Επισκευάστε ελαττωµατικές ηλεκτρικές καλωδιώσεις και ανιχνεύστε 
πιθανές διαρροές σε συνδέσεις φυσικού αερίου, καθώς αποτελούν 
πιθανά αίτια πυρκαγιάς. 

• Προσδιορίσετε καλά προφυλαγµένους χώρους σε κάθε σηµείο του 
κτηρίου (κάτω από πόρτες, µακρυά από βαριά αντικείµενα, απέναντι 
από εσωτερικούς τοίχους). 

• Φροντίστε για την ασφαλή αποθήκευση ζιζανιοκτόνων και άλλων 
εύφλεκτων υλικών. 

• Καθορίστε ασφαλείς χώρους, έξω από τον εργασιακό χώρο µακριά 
από: κτήρια, δέντρα, ηλεκτρικά & τηλεφωνικά καλώδια. 

• Κάντε συχνές ασκήσεις σεισµού: Πτώση, κάλυψη και κρατιέµαι γερά! 
 
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ  

 

 

 

 
 

 

 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 

 

• Παραµείνετε ΨΥΧΡΑΙΜΟΙ. 

• Πέστε στο έδαφος, καλυφθείτε κάτω από ένα γερό τραπέζι ή άλλο 
έπιπλο και αναµείνατε µέχρι να σταµατήσει η δόνηση. Σε περίπτω-
ση που δε βρίσκεται κάποιο έπιπλο κοντά σας, καλύψτε το κεφάλι 
και το πρόσωπο µε τα χέρια σας και κουρνιάστε σε µια γωνία εσω-
τερικά του κτηρίου. 

• Μην επιχειρήσετε να αποµακρυνθείτε από το κτήριο κατά τη διάρκει-
α της δόνησης, καθώς αυτό ενέχει σοβαρό κίνδυνο τραυµατισµού. 

• Μη χρησιµοποιείτε ανελκυστήρες. 

• Να γνωρίζετε ότι κατά τη διάρκεια του σεισµού, υπάρχει η πιθανότη-
τα διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή ακόµα και ενεργοποίησης 
των συστηµάτων πυρασφάλειας. 

Καταστροφές σε σπίτι στη Λευκάδα µετά το σεισµό 
του Αύγουστου του 2013 
 
Το µεγαλύτερο σεισµικό συµβάν των τελευταίων 100 
χρόνων στην Ελλάδα είναι ο σεισµός 7,2 R στην 
Κεφαλονιά που έγινε στις 12 Αυγούστου 1953. Προ-
κάλεσε τεράστιες υλικές καταστροφές σε Κεφαλονιά, 
Ζάκυνθο και Ιθάκη και είχε ως αποτέλεσµα πάνω 
από 2000 τραυµατίες και 476 νεκρούς. 



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΣΕΙΣΜΟ  

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 

 

• Μείνετε όπου βρίσκεστε. 

• Αποµακρυνθείτε από γειτονικά κτήρια, οδικό φωτισµό και ηλεκτρι-
κά καλώδια. 

• Καλύψτε το κεφάλι σας µε κράνος ή µε κάποιο αντικείµενο που 
µπορεί να έχετε στην διάθεση σας, π.χ. τσάντα, χαρτοφύλακα, ή 
άλλο. 

• Μείνετε σε ανοικτό χώρο µέχρι να σταµατήσει η δόνηση. 
 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

 

• Σταµατήστε το αυτοκίνητό σας, επιδιώκοντας να µη βρίσκεστε κο-
ντά σε κτήρια, καλώδια, δέντρα, φώτα. 

• Αποφύγετε τις γέφυρες ή τις υπέργειες διαβάσεις, που µπορεί να 
υποστούν βλάβες από το σεισµό. 

• Προχωρήστε µε προσοχή, όταν ο σεισµός σταµατήσει. 
 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ 
 

• Κοιτάξτε γύρω σας και ελέγξτε εάν είναι ασφαλές να αποµακρυν-
θείτε από το κτήριο. 

• Ελέγξετε τους εαυτούς σας και τους γύρω σας για πιθανούς τραυ-
µατισµούς. 

• Μην µετακινείται τους βαριά τραυµατισµένους. 

• Αναµείνατε µετασεισµούς. Πρόκειται συνήθως για πιο ήπιες δονή-
σεις από τον κύριο σεισµό, αλλά µπορούν να επιφέρουν επιπλέον 
βλάβες. 

• Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών και µην πιστεύετε τις ανυπό-
στατες φηµολογίες. 

• Χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο µόνο σε περίπτωση έκτακτης ανά-
γκης, γιατί προκαλείτε υπερφόρτωση του τηλεφωνικού δικτύου. 

• Μην χρησιµοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητο, γιατί εµποδίζετε τα συ-
νεργεία διάσωσης. 

 
 

      ΕΝΕΤΑ      

Όταν τα κτίρια γκρεµίζονται, το βάρος της 

οροφής που πέφτει πάνω στα διάφορα αντι-
κείµενα ή έπιπλα ενός δωµατίου συνθλίβει 
αυτά τα αντικείµενα, αφήνοντας κάποιο χώρο 
ή κενό δίπλα τους. Αυτός ο χώρος είναι αυτό 

που αποκαλώ ‘τρίγωνο της ζωής’. 
Αυτό το σηµείο πρέπει να αναζητούµε για κάλυ-
ψη σε περίπτωση σεισµού. 

 
Στην Ελλάδα το ενδεχόµενο κατάρρευσης 
οροφής δεν είναι τόσο πιθανό και λόγο κατα-
σκευής των κτηρίων αλλά και λόγο υπεδά-
φους στις περισσότερες πόλεις, είναι όµως 
αµφίβολη η αντοχή των επίπλων στις µέρες 
µας. Η µέθοδος του “τριγώνου της ζωής”, 
συνιστάται πιο πολύ σε χώρες τις λατινικής 
Αµερικής, της Ασίας και της Αφρικής. 

Αµέσως µετά το σεισµό, συγκεντρωνόµαστε 
σε ανοιχτούς χώρους, µακριά από πολυώ-
ροφα κτήρια και ηλεκτροφόρα καλώδια. 


