
Ζούµε στην Ελλάδα. Σε έναν επίγειο παράδεισο, διεθνή τουριστικό προορισµό, που εµάς, τους πολίτες αυτής της χώρας, 
δεν σταµατά να µας συναρπάζει, ενώ παράλληλα κάθε χρόνο ικανοποιεί και τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες της. 
Κάθε παραµύθι όµως έχει και το «δράκο» του και στην περίπτωση της Ελλάδας, αυτός είναι ο σεισµός. Η Ελλάδα είναι 
η πιο σεισµογενής χώρα της Ευρώπης, ενώ φιγουράρει και µέσα στην πρώτη δεκάδα των πιο σεισµογενών περιοχών 
παγκοσµίως. Ίσως αυτό να είναι και η αιτία του πλούσιου ποικιλόµορφου εδάφους της. Το ότι ζούµε, όµως, σε µια τόσο 
σεισµογενή χώρα θα πρέπει να µας υπενθυµίζει να προσέχουµε. Να γνωρίζουµε τις βασικές αρχές αντίδρασής µας 
ανάλογα τη θέση µας, σε περίπτωση σεισµού και τι δεν πρέπει να κάνουµε προκειµένου να µην τραυµατιστούµε εµείς 
και οι συνάνθρωποί µας. 
Επειδή οι σεισµοί είναι ένα απρόοπτο φυσικό φαινόµενο, η πρόληψη θεωρείται απαραίτητη. Είτε πρόκειται για την 
κατοικία µας, την εργασία µας, είτε κοινόχρηστους χώρους υπό την ευθύνη µας, φροντίζουµε να τους έχουµε σωστά 
ασφαλισµένους και εν συνεχεία να έχουµε λάβει τα κατάλληλα µέτρα προστασίας, έτσι ώστε αν ο σεισµός µάς βρει εκεί, 
να είµαστε πιο ασφαλείς.  

Στο σπίτι 
•    Ελέγχουµε τα ράφια που έχουµε στο σπίτι και έπιπλα που µπορεί να µετακινηθούν και να πέσουν, ώστε να είναι καλά 
     βιδωµένα στον τοίχο. 
•    Για να αποφύγουµε τους τραυµατισµούς αποµακρύνουµε βαριά αντικείµενα που βρίσκονται πάνω από τα κρεβάτια 
     και τους καναπέδες και ελέγχουµε ότι τα φωτιστικά σώµατα είναι καλά στερεωµένα. 
•    Αν στο κτίριο υπάρχει δεξαµενή καυσίµων και θερµοσίφωνας, ελέγχουµε αν είναι επίσης καλά βιδωµένα. 
•    Βάζουµε τα πιο βαριά και τα πιο εύθραυστα αντικείµενα σε χαµηλά ράφια και ντουλάπια, καθώς πέρα από το γεγονός 
     ότι πέφτοντας υπάρχει το ενδεχόµενο να µας χτυπήσουν, προσπαθούµε να περιορίσουµε την πιθανότητα να σπάσουν 
     και να δυσκολέψουν την έξοδό µας από το χώρο.  
•    Εξαιρετικά σηµαντικό είναι να έχουµε ένα κιτ πρώτων βοηθειών και ένα φακό σε προσβάσιµο σηµείο.

Στο γραφείο  
Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τον εργασιακό µας χώρο. Αν έχουµε επιχείρηση, ανάλογα τον αριθµό των υπαλλήλων 
θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένο πρωτόκολλο ασφαλείας και εκκένωσης των εγκαταστάσεων. Αν, τώρα, είµαστε 
υπάλληλοι σε επιχείρηση, τότε αξίζει να παρακολουθήσουµε και να συµµετέχουµε στη σχετική άσκηση που γίνεται 
κάθε χρόνο για την ασφάλειά µας. 

Κοινόχρηστοι χώροι  
Οι κοινόχρηστοι χώροι είναι και οι πιο επικίνδυνοι σε περίπτωση που προκληθεί πανικός. Για το λόγο αυτό οι σηµάνσεις 
εξόδου και ασφάλειας του χώρου πρέπει να είναι ευδιάκριτοι.   

Τι κάνουµε σε περίπτωση που γίνει σεισµός  

Αν είµαστε σε κλειστό χώρο: 
•    Αποµακρυνόµαστε από ογκώδη φωτιστικά, ράφια και έπιπλα –όπως βιβλιοθήκες– που µπορεί να πέσουν. 
•    �εν τρέχουµε να βγούµε έξω από το κτίριο, αλλά προσπαθούµε να προστατευτούµε γρήγορα κάτω από ένα γερό 
     έπιπλο –όπως το τραπέζι. Πολλοί τραυµατισµοί συµβαίνουν κατά την προσπάθεια εξόδου από τα κτίρια. 
•    Αποφεύγουµε µπαλκόνια και ανελκυστήρες. 
•    Χαµηλώνουµε και καλύπτουµε το κεφάλι µας µε τα χέρια µας. Αν είµαστε στο κρεβάτι και γύρω µας υπάρχουν 
     πράγµατα που µπορεί να πέσουν, αναζητούµε ασφαλέστερο σηµείο. �ιαφορετικά παραµένουµε στο κρεβάτι και 
     καλύπτουµε το κεφάλι µας µε ένα µαξιλάρι. Αν δεν υπάρχουν έπιπλα για να προστατευτούµε, µένουµε στη µέση του χώρου, 
     γονατίζουµε για να µειώσουµε όσο είναι δυνατόν τον όγκο µας και βάζουµε τα χέρια στο κεφάλι µας. 

Αν είµαστε σε ανοιχτό χώρο: 
•    Σκύβουµε και βάζουµε τα χέρια στο κεφάλι. 
•    �εν τρέχουµε και δεν καθόµαστε κοντά σε κτίρια, κολώνες της �ΕΗ και κάτω από καλώδια. Στους σεισµούς τα κτίρια 
     µπορεί να καταρρεύσουν και τα καλώδια να σπάσουν. 

Αν ο σεισµός µας πιάσει στο «τιµόνι» ακινητοποιούµε το όχηµα και αποφεύγουµε γέφυρες και κτίρια.   
Αν είµαστε σε χώρο µε πολύ κόσµο –όπως ένα πολυκατάστηµα– αποµακρυνόµαστε από τζάµια, κυλιόµενες σκάλες 
και ασανσέρ. Επίσης προσέχουµε να µην τραυµατιστούµε από τον κόσµο που βρίσκεται σε πανικό. 

Τι κάνουµε µόλις σταµατήσει ο σεισµός  
•    Συγκρατούµε την ψυχραιµία µας. Προσέχουµε πού πατάµε και ελέγχουµε αν υπάρχουν τραυµατίες. 
•    Αν οι ζηµιές είναι εκτεταµένες, κλείνουµε τις παροχές ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού στο χώρο. 
•    Χρησιµοποιούµε τις σκάλες αν βρισκόµαστε σε όροφο και αποµακρυνόµαστε σε ανοιχτό χώρο.  

Σε δεύτερο χρόνο καταγράφουµε υλικές ζηµιές/τραυµατισµούς και επικοινωνούµε µε τον Ασφαλιστή µας για να τον ενηµερώσουµε 
και να κάνουµε δήλωση. Εκείνος µε τη σειρά του δροµολογεί τη διαδικασία αποζηµίωσης και µας ενηµερώνει για τη 
διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.  

Extra tips ασφάλειας:
1.    Βρίσκουµε από πριν ποια σηµεία είναι ασφαλή για να προστατευτούµε, σε περίπτωση σεισµού, στο σπίτι και στο γραφείο. 
2.    Είµαστε πάντα προετοιµασµένοι για τους µετασεισµούς. Μπορεί να είναι µικρότερης ισχύος, αλλά ενδέχεται από 
        τη ζηµιά που έχει κάνει ο κύριος σεισµός να συντελέσουν σε υλικές ζηµιές που θα µας τραυµατίσουν.
3.    Η ανθρώπινη ζωή είναι αυτό που προστατεύουµε πάντα. Μπορούµε, ωστόσο, να προστατεύσουµε και την περιουσία µας 
       µε µία ασφάλιση σεισµού, για να είµαστε σίγουροι πως ακόµα και εάν γκρεµιστεί θα την ξαναχτίσουµε.
       Υπάρχουν ασφαλιστικά προγράµµατα που, µε χαµηλό κόστος, ασφαλίζουν τόσο τις υλικές ζηµιές του σπιτιού όσο   
       και του περιεχοµένου (λ.χ. ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα κ.ο.κ.). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις καλύψεις των ασφαλιστηρίων συµβολαίων σε περίπτωση ακραίου φυσικού 
φαινοµένου – όπως ένας σεισµός – αλλά και για το τι ισχύει σχετικά µε την ασφάλιση περιεχοµένου, ο Ασφαλιστικός 
�ιαµεσολαβητής µας µπορεί να µας δώσει τις συµβουλές που χρειαζόµαστε.  

Πληροφορίες: Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gr),
Πυροσβεστικό Σώµα Ελλάδος (www.fireservice.gr)

Για να λειτουργήσουµε µε ασφάλεια
όταν και αν χρειαστεί.  

Τα «πρέπει» και τα «µη» σε ένα σεισµό.


