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 Χαιρετισμός Δημάρχου Θεσσαλονίκης 

 

Το ζήτημα της Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή του μηχανισμού που φροντίζει για την 

αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, έχει λάβει διαστάσεις τελευταία, καθώς η 

χώρα, αλλά και η Θεσσαλονίκη πλήττονται από ιδιαίτερα έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά 

και από φυσικές καταστροφές που χαρακτηρίζονται από ασυνήθιστη ένταση και, δυστυχώς, 

από τραγικές απώλειες.  

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Θεσσαλονίκη Ανθεκτική Πόλη», ο Δήμος Θεσσαλονίκης 

ζήτησε από την Παγκόσμια Τράπεζα την κατάρτιση Σχεδίου Συνεχούς Λειτουργίας των 

υπηρεσιών του σε περίπτωση καταστροφής ή κρίσης. Το Σχέδιο αυτό έχει ενσωματώσει ήδη 

στις διαδικασίες της η Δημοτική Αστυνομία, καταρτίζοντας επιχειρησιακό σχέδιο λειτουργίας 

για την περίπτωση έκτακτου περιστατικού. 

 

Παράλληλα, οι πρόσφατες, ασυνήθιστα ισχυρές, βροχοπτώσεις που έπληξαν τη 

Θεσσαλονίκη, αλλά και ο παγετός σε επίπεδα και ένταση ρεκόρ τριακονταετίας που ζήσαμε 

το χειμώνα του 2017, μας οδήγησαν στην απόφαση σχεδιασμού του συγκεκριμένου Οδηγού 

Αυτοπροστασίας, προκειμένου οι δημότες να ενημερωθούν σφαιρικά και ουσιαστικά, 

αναφορικά με την πρόληψη και τον περιορισμό των συνεπειών αντίστοιχων φαινομένων στο 

μέλλον. 

 

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. 

 

Σας παρακινώ να διαβάσετε το περιεχόμενο του Οδηγού, αλλά και να μοιραστείτε τις 

πληροφορίες αυτές με τους οικείους σας, ώστε σε περίπτωση οποιασδήποτε έκτακτης 

ανάγκης, να γνωρίζετε ακριβώς πώς θα δράσετε και σε ποιους φορείς θα απευθυνθείτε. 

Διότι η Πολιτεία οφείλει να παίρνει τα μέτρα της, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να 

φροντίζουμε για την αυτοπροστασία μας. 

 

 

 

Ιωάννης Μπουτάρης 

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 

 

Νοέμβριος 2018 
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 Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα  

 

Η εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, δεν 

άφησε ανεπηρέαστη τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Οι έντονες χιονοπτώσεις και 

βροχοπτώσεις στην πόλη μας, αλλά και οι πρόσφατες τραγωδίες στη Μάνδρα και το Μάτι 

Αττικής, μας αφύπνισαν εκ νέου, ώστε να εντατικοποιήσουμε την προσπάθεια περιορισμού 

των συνεπειών παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.  

 

Καθίσταται, πλέον, επιτακτική η ανάγκη να παρέχουμε στους δημότες συνεχή ενημέρωση για 

κρίσιμα θέματα πολιτικής προστασίας, αλλά και για αποτελεσματικές υπηρεσίες, σε 

συνθήκες δύσκολες και απαιτητικές.  

 

Με τον παρόντα οδηγό, ο δημότης θα γνωρίζει τον τρόπο αυτοπροστασίας σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης, όπως έντονα καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς και 

τεχνολογικά ατυχήματα. Επίσης, θα αντλεί χρήσιμες πληροφορίες για τις Υπηρεσίες του 

Δήμου Θεσσαλονίκης που ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, σε 

συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.  

 

Αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας για να μελετήσετε τις σελίδες που ακολουθούν. 

 

Συζητήστε το θέμα με το οικογενειακό και φιλικό σας περιβάλλον. 

 

Η πολιτική προστασία μας αφορά όλους! 

 

 

   

Θωμάς Ψαρράς 

Γενικός Γραμματέας Δήμου Θεσσαλονίκης  

 

Νοέμβριος 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

* Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον Κωνσταντίνο Κοκολάκη, πρώην Διευθυντή Πολιτικής 

Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και την Κρυσταλλένια 

Γεωργιάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού και Πρόληψης της Δ/νσης Πολιτικής 

Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για τις πολύτιμες συμβουλές τους, 

καθώς και στη συνεργάτιδά μου, Ελπίδα Παζβάντη για την επιμέλεια του οδηγού αυτού. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης φρόντισε ώστε να 

έχετε στη διάθεσή σας τον οδηγό που κρατάτε στα χέρια σας, με οδηγίες 

αυτοπροστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για να γνωρίζετε πώς να 

προστατευτείτε, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για το σχεδιασμό του 

Δήμου Θεσσαλονίκης που έχουν σχέση με τη δική σας προστασία και 

φροντίδα. 

 

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας έχει ως ρόλο την πρόληψη, την ετοιμότητα, 

την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των καταστροφών, που λαμβάνουν 

χώρα στην περιοχή του Δήμου σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών (όπως 

σεισμός, χιονόπτωση, παγετός, καύσωνας, δασική πυρκαγιά, τεχνολογικό 

ατύχημα κλπ). 

 

Οι οδηγίες αυτοπροστασίας προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών που αποτέλεσε και τη βασική πηγή 

για τη σύνταξη του παρόντος τεύχους (www.civilprotection.gr). 

 

Οι χάρτες του παρόντος οδηγού διαμορφώθηκαν από το Τμήμα Γεωχωρικών 

Πληροφοριών του Δήμου μας και είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα  

www.thessaloniki.gr. 

 

Η συγκεκριμένη έκδοση βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του 

Δήμου μας, www.thessaloniki.gr. 
 

https://www.civilprotection.gr/el
https://www.thessaloniki.gr/
https://www.thessaloniki.gr/
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

 

  Διατηρείστε την ψυχραιμία σας γιατί ο πανικός είναι κακός σύμβουλος. 

 

  Φροντίστε να ενημερωθείτε για τους αριθμούς κλήσης έκτακτης ανάγκης και να 

τους μάθουν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σας: 

 

ΕΛΑΣ 100 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 199 

ΕΚΑΒ 166 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ 108 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
112 

 

  Καταρτίστε το οικογενειακό σας Σχέδιο για κάθε κίνδυνο (σεισμό, πλημμύρα, δασική 

πυρκαγιά, έντονα καιρικά φαινόμενα, κλπ) και ορίστε ένα ασφαλές σημείο 

συνάντησης των μελών της οικογένειάς σας, μετά από κάθε τύπου καταστροφή 

(αναλυτικά θα βρείτε πληροφορίες στο κεφάλαιο ΄Κάνε το δικό σου Σχέδιο΄). 

 

  Αν διαμείνετε σε ξενοδοχείο για κάποιες ημέρες, φροντίστε να ενημερωθείτε από το 

σκαρίφημα πού θα υπάρχει αναρτημένο πίσω από την πόρτα του δωματίου σας για 

το πού βρίσκεται το κλιμακοστάσιο. 

 

  Φροντίστε να ενημερώνεστε για την πρόγνωση του καιρού. 

 

  Συζητείστε με τους φίλους σας το Σχέδιό σας και τα μέτρα αυτοπροστασίας για 

περισσότερη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση. 

 

  Μη δίνετε σημασία στις φήμες, παρά μόνο σε έγκυρες πληροφορίες που 

προέρχονται από τις δημόσιες αρχές. 
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ΣΕΙΣΜΟΣ 
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

ΠPOETOIMAΣTEITE ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 

 

Μέσα στο σπίτι 

 Στερεώστε στους τοίχους τα ράφια, τις βιβλιοθήκες, τις κουκέτες. 

 Απομακρύνετε από τις πόρτες τα ψηλά έπιπλα που μπορούν να ανατραπούν και 

να εμποδίσουν την έξοδο. 

 Βιδώστε καλά στους τοίχους το θερμοσίφωνα και τις δεξαμενές καυσίμων και 

νερού. 

 Χρησιμοποιήστε καρφιά με γωνιακή κεφαλή, ώστε να μην πέσουν με τη δόνηση τα 

κρεμασμένα κάδρα και οι καθρέπτες από τον τοίχο. 

 Τοποθετείστε τα βαριά αντικείμενα στα χαμηλότερα ράφια. 

 Απομακρύνετε βαριά αντικείμενα και κάδρα με υαλοπίνακες πάνω από κρεβάτια και 

καναπέδες. 

 Στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώματα και τους ανεμιστήρες οροφής. 

 Προσδιορίστε καλά προφυλαγμένους χώρους σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού: 

- κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια, 

- μακριά από γυάλινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες, 

- μακριά από εξωτερικούς τοίχους. 

 Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και 

φυσικού αερίου. 

 Ενημερώστε τα μέλη της οικογένειας για το πώς κλείνουν οι γενικοί διακόπτες 

ηλεκτρικού, νερού και φυσικού αερίου, καθώς και για τα τηλέφωνα έκτακτης 

ανάγκης (112, 199, 166, 100 κλπ)  

 Προμηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, σφυρίχτρα, φακό, βαλιτσάκι 

πρώτων βοηθειών.  

 Προετοιμάστε μια τσάντα με τα απαραίτητα που θα την πάρετε μαζί σας 

φεύγοντας, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΄Κάνε το δικό σου Σχέδιο΄. 

 Συνιστάται η τοποθέτηση φωτιστικού αυτόματης ενεργοποίησης (ασφαλείας) 

πάνω από την κεντρική είσοδο του σπιτιού. 

 

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ 

 

Σε κάθε περίπτωση διατηρείστε την ψυχραιμία σας 

 

Έξω από το σπίτι 

 Καταφύγετε άμεσα σε έναν ασφαλή χώρο, ο οποίος να βρίσκεται: 

- μακριά από κτίρια και δέντρα, 

- μακριά από κολώνες, μπασκέτες και γενικά ιστούς που μπορούν να 

ανατραπούν, 

- μακριά από τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια. 

 Απομακρυνθείτε από προσόψεις κτιρίων, σε απόσταση του 1/3 του ύψους αυτών. 

 

Αν είστε μέσα σε σπίτι ή κτίριο 

 Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. 

 Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο), 

γονατίστε και κρατήστε με τα χέρια σας το πόδι του επίπλου. 
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 Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, μπορείτε να ΄μαζευτείτε΄ δίπλα σε έναν καναπέ ή 

σε ένα ογκώδες χαμηλό έπιπλο που δεν μπορεί εύκολα να συμπιεστεί και αν δεν 

υπάρχει γονατίστε στο μέσον του δωματίου, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας 

και προστατέψτε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σας. Απομακρυνθείτε από 

μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και 

αντικείμενα που μπορεί να σας τραυματίσουν. 

 Σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπό σας θα είναι στραμμένο προς εσωτερικό τοίχο, 

ώστε να μην κινδυνεύει από πιθανή πτώση τζαμιών. 

 Μην προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε από το σπίτι. 

 Μη βγείτε στο μπαλκόνι. 

 Απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς τοίχους. 

 

Αν είστε σε χώρο ψυχαγωγίας, εμπορικό κέντρο ή μεγάλο κατάστημα 

 Μείνετε στο χώρο μέχρι να τελειώσει η δόνηση, παίρνοντας μέτρα για την 

αυτοπροστασία σας. 

 Μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται άτακτα προς τις 

εξόδους, γιατί κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε. 

 

 Αν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο 

 Απομακρυνθείτε από χώρους που βρίσκονται κάτω από κτίρια, τηλεφωνικά ή 

ηλεκτρικά καλώδια. 

 Αν έχετε μαζί σας τσάντα ή χαρτοφύλακα, καλύψτε το κεφάλι σας με αυτό. 

 

 Αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο 

 Καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε με προσοχή το αυτοκίνητο, ώστε να 

μην εμποδίζει την κυκλοφορία. 

 Αποφύγετε να περάσετε από σήραγγες, γέφυρες ή υπέργειες διαβάσεις. 

  

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 

 

Δεν πρέπει να αποτελεί πρώτη επιλογή η χρήση αυτοκινήτου, γιατί υπάρχει 

περίπτωση να δημιουργηθεί μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και αδυναμία παροχής 

βοήθειας σε όσους πραγματικά τη χρειαστούν. 

 

 Αν είστε μέσα στο σπίτι 

 Προετοιμαστείτε για τυχόν μετασεισμούς. 

 Ελέγξτε προσεκτικά τον εαυτό σας και τους γύρω σας για πιθανούς 

τραυματισμούς. 

 Αν υπάρχουν βαριά τραυματισμένοι μην τους μετακινείτε. 

 Εκκενώστε το κτίριο από το κλιμακοστάσιο (μην χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα), 

αφού πρώτα κλείσετε τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού 

αερίου και του νερού. 

 Καταφύγετε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο. 

 Ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών και μη δίνετε σημασία σε φημολογίες. 

 Μη χρησιμοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητό σας, ώστε να μην εμποδίζετε το έργο των 

συνεργείων διάσωσης. Χρησιμοποιείστε το σταθερό ή κινητό τηλέφωνό σας σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί προκαλείται υπερφόρτωση των τηλεφωνικών δικτύων. 

 Απομακρυνθείτε από το σπίτι σας αν βλέπετε ρωγμές, βλάβες, κομμένα καλώδια, 

διαρροή υγραερίου ή φυσικού αερίου. 
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ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ ΣΕ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΚΥΜΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΤΣΟΥΝΑΜΙ1) 

 

Αν βρίσκεστε σε περιοχή παραθαλάσσια με χαμηλό υψόμετρο 
 

Παρότι όλοι οι σεισμοί δεν προκαλούν τσουνάμι, μείνετε σε εγρήγορση. 

Παρατηρείστε αν υπάρχει σημαντική αύξηση ή πτώση της στάθμης του ύδατος ή 

απομάκρυνσή του από την ακτή προς τη θάλασσα, γεγονός που αποτελεί φυσική 

προειδοποίηση για τσουνάμι. 

Απομακρυνθείτε από τη θάλασσα και κατευθυνθείτε σε περιοχές της ενδοχώρας με 

μεγαλύτερο υψόμετρο. 

Μείνετε μακριά από την ακτή. Το τσουνάμι δεν αποτελείται μόνο από ένα μόνο κύμα, 

αλλά από μια σειρά από κύματα, οπότε επιστρέψτε μόνο αφού ενημερωθείτε από τις 

αρμόδιες Aρχές ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. 

Μην πλησιάζετε τις ακτές για να παρακολουθήσετε ένα επερχόμενο τσουνάμι. Όταν το 

δείτε ίσως είναι αργά για να το αποφύγετε. 

                                                 
1
 επισημαίνουμε ότι στον κόλπο της πόλης της Θεσσαλονίκης στα 2.400 χρόνια της ιστορίας της ποτέ δεν 

εκδηλώθηκε τσουνάμι. Τα δύο βορειότερα στο Αιγαίο που εκδηλώθηκαν ήταν το 479 πΧ στην Ποτίδαια και στις 

26 Σεπτεμβρίου 1932 στην Ιερισσό 
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 ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει προσδιορίσει τους χώρους καταφυγής και τους χώρους 

καταυλισμού ανά Δημοτική Κοινότητα. Αυτοί βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα 

του Δήμου www.thessaloniki.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή ΄θέλω από το Δήμο-Πολιτική 

Προστασία-Σεισμός' και παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες. 

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να δείτε και να γνωρίζετε που βρίσκονται 

οι χώροι αυτοί και πού ανήκετε. 

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς θα συνδράμει 

στην οργάνωση των καταυλισμών. 

 

Η Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας θα 

συνδράμει ανά Δημοτική Κοινότητα, στη συνεχή βοήθεια των πληγέντων. 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.200, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΔΘ  

τηλ. επικοινωνίας 2313-317.930, Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας  

 

Η ενημέρωση των δημοτών θα γίνεται με κάθε δυνατό τρόπο, αναλόγως των 

συνθηκών που επικρατούν (με δελτία τύπου και ανακοινώσεις που θα αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα του Δήμου www.thessaloniki.gr ή σε διάφορα σημεία της πόλης ή με 

ανακοινώσεις σε ΜΜΕ κλπ). 

Θα υπάρχουν και ενημερώσεις από το Δημοτικό Ραδιόφωνο FM100 και τη Δημοτική 

Τηλεόραση TV100. 

τηλ. επικοινωνίας 2310-261.100 

Επίσημες ενημερώσεις θα γίνονται και στις έδρες των Δημοτικών Κοινοτήτων.  

 

Παροχή α΄ βοηθειών-Ψυχολογική υποστήριξη 

Σε περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών και αναλόγως της έκτασης του συμβάντος  η 

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας υποστηρικτικά και σε 

συνεργασία με τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες θα συμβάλει: 

 

α) με τη διάθεση ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού και με εθελοντές ιατρούς για 

παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

Τηλ. επικοινωνίας 2310-509.054, Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

Δημοτικά ιατρεία: 

Μοναστηρίου 53-55, τηλ. επικοινωνίας 2310-509.020, 2310-509.053 

Καραϊσκάκη 4, Τριανδρία, τηλ. επικοινωνίας 2313-318.643, 2313-318.644 

 

β)  με την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης από το επιστημονικό προσωπικό, 

τηλ. επικοινωνίας 2310-509.038, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των  

Φύλων (Μοναστηρίου 53-55) 

 

γ) με τη διάθεση των λεωφορείων του Δικτύου «ΑΙΝΕΙΑΣ», για την εξυπηρέτηση 

μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία, 

τηλ. επικοινωνίας 2310 509013, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, 

Μοναστηρίου 53-55 

 

δ) με τη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης, ρουχισμού, κλινοσκεπασμάτων μέσω της 

Κοινωνικής δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου, 

τηλ. επικοινωνίας 2310-509.075, 2310-509.013, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας 

των Φύλων, Μοναστηρίου 53-55 

https://www.thessaloniki.gr/
https://thessaloniki.gr/?p=2357
https://thessaloniki.gr/?p=2357
https://www.thessaloniki.gr/
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ε) με τη διανομή φαρμακευτικού υλικού μέσω της Κοινωνικής δομής του Κοινωνικού 

Φαρμακείου, 

τηλ. επικοινωνίας 2310-509.084, Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, 

Μοναστηρίου 53-55 

 

Προετοιμασία και διανομή φαγητού 

Μετά τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Διοίκηση του Δήμου, οι δημοτικοί παιδικοί 

σταθμοί, που έχουν τη σχετική υποδομή, θα λειτουργούν ως μαγειρεία για την 

προετοιμασία και διανομή φαγητού στους πληγέντες, υποστηρικτικά στο έργο της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Εθελοντικές ομάδες 

Αν κριθεί απαραίτητο, ο Δήμος θα προβεί σε συντονισμό των εθελοντικών ομάδων 

που θα συνδράμουν στη βοήθεια των πληγέντων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

Αποζημιώσεις 

Όταν η κατάσταση ομαλοποιηθεί, αρμόδιες Επιτροπές του Δήμου, σύμφωνα με τις 

οδηγίες της κυβέρνησης και μετά την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, θα 

φροντίσουν για τα προνοιακά επιδόματα ή/και την αποκατάσταση ζημιών στις 

οικοσκευές των δημοτών, 

Σημείωση: Για τις ζημιές σε επιχειρήσεις αρμόδια είναι η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, ενώ για τις κτιριακές βλάβες, αρμόδια είναι η Δ/νση Αποκατάστασης 

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ). 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.200, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΔΘ  

τηλ. επικοινωνίας 2310-509.072, Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής 

 

Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Θεσσαλονίκης 

Έδρα Α΄ Δημοτικής Κοινότητας 

Προξένου Κορομηλά 36, 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.503 

 

Έδρα Β΄ Δημοτικής Κοινότητας 

Μοναστηρίου 93 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.542 

 

Έδρα Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας 

Θεοφίλου 25 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.273 

 

Έδρα Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας 

Κλεάνθους 57, Άνω Τούμπα 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.545 

 

Έδρα Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας 

Βασιλίσσης Όλγας 162-25η Μαρτίου 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.247 

 

Έδρα Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας 

Ελευθερίας 24, Τριανδρία 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.561 
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Χώροι καταφυγής και χώροι προσωρινού καταυλισμού 

Σύνολο δημοτικών κοινοτήτων 
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ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

 Πρέπει να ενημερώνεστε διαρκώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση για την 

εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Οι επίσημες πηγές ενημέρωσης είναι η Εθνική 

Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

 Σε περίπτωση ανάγκης, καλέστε εναλλακτικά: Αστυνομία 100, Πυροσβεστικό Σώμα 

199, ΕΚΑΒ (ασθενοφόρο) 166, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. 

 Τοποθετείστε σε εμφανές σημείο στο σπίτι τους παραπάνω αριθμούς τηλεφώνων 

πρώτης ανάγκης εφόσον τα παιδιά σας είναι σε θέση να τους χρησιμοποιήσουν 

και βεβαιωθείτε ότι το γνωρίζουν. 

 Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνημονεύσουν οικογενειακά στοιχεία, όπως το 

επίθετό τους, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του σπιτιού. 

 Εξηγείστε σε όλα τα μέλη της οικογένειας πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές 

ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και νερού, πώς να χρησιμοποιούν τον πυροσβεστήρα 

και πώς να καλούν σε βοήθεια. 

 Προμηθευτείτε είδη πρώτης ανάγκης, όπως κουτί πρώτων βοηθειών, 

πυροσβεστήρα, φακό και μπαταρίες, φορητό ραδιόφωνο κλπ. 

 Μεριμνήστε ειδικά για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. 
 

Μόλις περάσει η κακοκαιρία 

 Παρακολουθείτε συνεχώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση τις επίσημες 

προειδοποιήσεις ή συμβουλές. 

 Ελέγξτε το σπίτι και τα λοιπά περιουσιακά σας στοιχεία για να καταγράψετε πιθανές 

ζημιές. 
 

Αν πρόκειται να μετακινηθείτε 

 Ενημερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου. 

 Ανάλογα με τον προορισμό σας αναλογιστείτε το είδος των καιρικών φαινομένων 

που ενδέχεται να συναντήσετε (χιόνι, παγετός, βροχόπτωση κλπ). 

 Μεταβάλλετε το πρόγραμμα της μετακίνησής σας, ώστε να αποφύγετε την αιχμή 

των καιρικών φαινομένων. 

 Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, προτιμώντας τις κεντρικές αρτηρίες και όχι 

τους δυσπρόσιτους και ερημικούς δρόμους. 

 Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε. 

 Μην αγνοείτε τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα δελτία 

καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) και τις υποδείξεις των 

τοπικών Aρχών, όπως της Τροχαίας, του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής κλπ. 

 Προσέξτε όταν βαδίζετε, ώστε 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. 

 

Αν αποκλειστείτε 

 Παραμείνετε ψύχραιμοι. O πανικός επιβαρύνει την κατάσταση. 

 Διευκολύνετε το έργο των Αρχών. 
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ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ 
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Αν κατοικείτε σε ορεινή ή δύσβατη περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα από 

Χιονοπτώσεις 

 Προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης και τρόφιμα για αρκετές ημέρες. 

 Φροντίστε για εξοπλισμό καθαρισμού του χιονιού (π.χ. φτυάρια, κατά προτίμηση 

πλαστικά) και καθαρίστε το χιόνι από το πεζοδρόμιο μπροστά από το σπίτι σας. 

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ 'Η ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ 

Αποφύγετε τις μετακινήσεις. 

 

Αν βρίσκεστε στο σπίτι 

 Διατηρείστε το ζεστό και παραμείνετε σε αυτό όσο μπορείτε. 

 Μην αφήνετε τα παιδιά και τους ηλικιωμένους να βγουν έξω ασυνόδευτοι. 

 Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. 

 Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, τους σωλήνες και τον υαλοπίνακα του ηλιακού 

θερμοσίφωνα 

 

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο 

 Οι αλυσίδες θα πρέπει να είναι στο πορτ-μπαγκάζ από την αρχή του χειμώνα και όταν 

τοποθετούνται να είναι καλά τεντωμένες, ενώ η ταχύτητά μας θα πρέπει να μην 

υπερβαίνει τα 20-30 χλμ/ώρα. 

 Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές. 

 Αλλάξτε πορεία αν είστε σε δύσβατο δρόμο και υπάρχει έντονη χιονόπτωση. 

 Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. 

 Παραμείνετε στο αυτοκίνητο αν ακινητοποιηθεί. Τοποθετείστε στην κεραία του 

ραδιοφώνου ή σε άλλο εμφανές σημείο ένα ύφασμα με έντονο χρώμα, ώστε να σας 

εντοπίσουν οι ομάδες διάσωσης. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και 

διατηρείστε την εξάτμιση καθαρή από το χιόνι. 

 Στο ακινητοποιημένο αυτοκίνητο λόγω χιονόπτωσης, στρίβουμε δεξιά-αριστερά το τιμόνι 

για να μην παγώσει το χιόνι δίπλα στους τροχούς. 

 Μπορείτε να αφαιρέσετε αέρα από τα ελαστικά του οχήματος για καλύτερη πρόσφυση 

στο χιόνι. 

 Υπάρχει και η εναλλακτική λύση χρήσης χειμερινών ελαστικών κατά τους μήνες 

Δεκέμβριο-Φεβρουάριο. 

 

 Να γνωρίζετε τον τρόπο τοποθέτησης των αλυσίδων 

 

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο 

 Πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος χωρίς να εκτεθείτε στη χιονοθύελλα. 

 Ντυθείτε με πολλά στρώματα από ελαφριά και ζεστά ρούχα, αντί για ένα βαρύ ρούχο 

και φορέστε ζεστές αδιάβροχες μπότες. Προτιμήστε ένα αδιάβροχο εξωτερικό ρούχο. 

 Προσέξτε τις μετακινήσεις σας σε περιοχές, όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις. 

 Χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες, αν είναι απολύτως απαραίτητο να 

μετακινηθείτε με αυτοκίνητο. Είναι προτιμότερο να ταξιδέψετε κατά τη διάρκεια της 

ημέρας χρησιμοποιώντας κεντρικούς δρόμους. Ενημερώστε τους οικείους σας για τη 

διαδρομή που θα ακολουθήσετε. 

 Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για μετακινήσεις στην πόλη. 
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ΠΑΓΕΤΟΣ 
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

 Αποφύγετε τις μετακινήσεις. 

 Σε περιοχές όπου έχει δημιουργηθεί παγετός απαιτείται προσοχή όταν οδηγείτε. 

Ενημερωθείτε για την κατάσταση του οδικού δικτύου και έχετε αντιολισθητικές 

αλυσίδες. 

 Αν μετακινείστε πεζοί, φορέστε κατάλληλα παπούτσια, ώστε να αποφύγετε 

τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας. 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ-ΠΑΓΕΤΟ 

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διανέμει σάκους με αλάτι τους μήνες Δεκέμβριο έως 

Φεβρουάριο σε διάφορα σημεία στο πολεοδομικό συγκρότημα. Τα σημεία αυτά 

παρουσιάζονται στο χάρτη της επόμενης σελίδας. 

Ο συγκεκριμένος χάρτης βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου 

www.thessaloniki.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή ΄θέλω από το Δήμο-Πολιτική 

Προστασία-Χιονόπτωση'. 

 

Επίσης, την ίδια περίοδο διανέμεται αλάτι σε σάκους, καθημερινά Δευτέρα - Παρασκευή 

07:00-15:00, από το εργοτάξιο Νέας Ελβετίας, για την εξυπηρέτηση των δημοτών. 

 

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας εκδίδει δελτία τύπου σχετικά με επιδείνωση του καιρού, 

ώστε να ενημερώνει τους δημότες για έκτακτα καιρικά φαινόμενα (επίσημη πρόγνωση 

Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας-ΕΜΥ) και για τους τρόπους αντιμετώπισής τους. 

τηλ. επικοινωνίας: 2313-318.200, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΔΘ 

 

Προσωρινή φιλοξενία αστέγων 

O Δήμος Θεσσαλονίκης λειτουργεί το Υπνωτήριο και το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων, 

για την παροχή προσωρινής φιλοξενίας σε άτομα που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας.  

Το Υπνωτήριο είναι δομή άμεσης φιλοξενίας που λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της 

νύχτας και καλύπτει επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο, με 

δυνατότητα φιλοξενίας 70 αστέγων. Παρέχει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες διανυκτέρευσης, 

ατομικής φροντίδας-υγιεινής και σίτισης. 

Το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης είναι μια ανοικτή δομή άμεσης 

πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Παρέχει, μεταξύ 

άλλων, υπηρεσίες ατομικής φροντίδας-υγιεινής και σίτισης. 

Επιπλέον, μέσω της ομάδας street work του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων (σε 

συνεργασία με την Ελληνική και τη Δημοτική Αστυνομία), γίνεται εντοπισμός των ατόμων 

τα οποία χρήζουν άμεσης υποστήριξης και διασύνδεσης με τις δομές και το ευρύτερο 

δίκτυο των τοπικών υπηρεσιών παροχής κοινωνικής προστασίας και ένταξης με την 

παροχή επιτόπου υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και συμβουλευτικής, εφόσον 

κρίνεται αναγκαία, καθώς και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, όπως τη διανομή 

υπνόσακων, κουβερτών και ζεστών ροφημάτων. 

τηλ. επικοινωνίας street work 2314-032.117 

https://www.thessaloniki.gr/
https://thessaloniki.gr/?p=60634
https://thessaloniki.gr/?p=60634
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Μέτρα για την προστασία ευπαθών ομάδων λόγω χιονόπτωσης-παγετού 

Σε περιόδους  ψύχους, δηλαδή σε θερμοκρασίες κάτω των 0ο C, οι παραπάνω δομές 

λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο (7 ημέρες την εβδομάδα): 

 Υπνωτήριο Αστέγων: λειτουργεί από τις 17.00 έως την επόμενη ημέρα στις 11.00 

 τηλ. επικοινωνίας 2310-528.811 (Ανδρέου Γεωργίου 13) 

 Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων: λειτουργεί  από τις 09.00 έως τις 20.00 

 τηλ. επικοινωνίας 2310-527.938 (Μοναστηρίου 62) 

 

Τα Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) διαθέτουν θερμαινόμενους 

χώρους για προσωρινή φιλοξενία για όλο το χρονικό διάστημα που οι θερμοκρασίες 

είναι χαμηλές.  

τηλ. γραμματείας:  2310-519.584, 2310-550.989 

Συγκεκριμένα από τις 08:00 έως 20:00 (καθημερινά, αλλά και ΣΚ αν υπάρξει ανάγκη) 

λειτουργούν τα παραρτήματα: 

 4ο παράρτημα  του Κ.Α.Π.Η (Γρ. Λαμπράκη 42, ισόγειο τηλ. 2310-245.242), 

 6ο παράρτημα του Κ.Α.Π.Η (Στεφάνου Νούκα 10, Χαριλάου, ισόγειο, τηλ. 2310 314.424 

και 2310-313.887) 

 ή άλλα παραρτήματα με βάση τις εκτιμώμενες ανάγκες. 
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  Σημεία τακτικής διανομής αλατιού 
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   Σημεία έκτακτης διανομής αλατιού 2 

 

                                                 
2
 στα σημεία αυτά θα διανεμηθεί αλάτι, εφόσον κριθεί αναγκαίο μετά από σχετική ανακοίνωση του Δήμου 
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ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΙ 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 Οι καταιγίδες στη Β. Ελλάδα ξεκινούν Απρίλιο, κορυφώνονται το Μάιο και τον Ιούνιο και 

μειώνονται σταδιακά μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου. Κατά την καταιγίδα μπορούν να 

εκδηλωθούν μια σειρά φαινομένων όπως, ισχυροί άνεμοι, αστραπές  και βροντές, 

πτώσεις κεραυνών, χαλαζοπτώσεις, ανεμοστρόβιλοι και στη στεριά και τη θάλασσα. 

Παρακάτω αναφερόμαστε σε όλα αυτά. 

 
 Πώς να εκτιμήσετε την απόσταση από μια καταιγίδα 

 Μετρήστε το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της αστραπής και της βροντής σε 

δευτερόλεπτα. Διαιρέστε το χρόνο που μετρήσατε με το 3, ώστε να υπολογίσετε την 

απόσταση της καταιγίδας σε χιλιόμετρα. 

 Λάβετε γρήγορα τα απαραίτητα μέτρα, πριν η καταιγίδα σας πλησιάσει. Η απόσταση 

είναι ενδεικτική, καθώς η καταιγίδα μπορεί να εμφανιστεί πολύ γρήγορα πάνω από την 

περιοχή στην οποία βρίσκεστε.  

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ 
 

Κατά την εκδήλωση έντονης βροχόπτωσης περιορίστε τις μετακινήσεις σας. 
 

Αν βρίσκεστε στο σπίτι  

 Ασφαλίστε αντικείμενα στο μπαλκόνι, την ταράτσα, τη στέγη ή/και την αυλή του σπιτιού 

που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται 

να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. 

 Ελέγξτε τον τρόπο στερέωσης διαφημιστικών πινακίδων που τυχόν έχετε αναρτήσει. 

 Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα. 

 Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει 

μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την 

παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς 

συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού. 

 Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα, τις πόρτες, το τζάκι και τους σωλήνες 

υδροδότησης. 

 Κλείστε αμέσως τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, την τηλεόραση και τις ηλεκτρικές 

συσκευές που λειτουργούν. 

 Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την κεραία της. 

 Μη χρησιμοποιείτε τη μπανιέρα. 

 

Στις πόλεις ο κίνδυνος είναι μηδαμινός, αφού υπάρχουν αλεξικέραυνα σε ψηλά κτίρια, σε 

καμπαναριά εκκλησιών, σε καμινάδες εργοστασίων και σε πυλώνες της ΔΕΗ.  

 

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο 

 Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να 

πέσουν πάνω του.  

 Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης-

αλάρμ) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. 

 Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα. 

 Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους. 

 Κατεβάστε την κεραία του ραδιοφώνου. 
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Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο 

 Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο, διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς 

να ξαπλώσετε. Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην 

περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος. 

 Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο. 

 Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας. 

 Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές 

γραμμές τρένου και φράκτες. 

 Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (πχ αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα 

κατασκήνωσης κλπ).  

 Απομακρυνθείτε από μεταλλικές κατασκευές ή μεταλλικά μηχανήματα. 

 Απομακρυνθείτε από γραμμές τρένου και δίκτυα ύδρευσης και ΔΕΗ. Οι σιδηροδρομικές 

γραμμές και τα προαναφερόμενα δίκτυα μπορούν να μεταφέρουν την εκτόνωση ενός 

κεραυνού σε απόσταση 20 - 40 χλμ. 

 Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα 

μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ 

κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του 

σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που 

έχετε επάνω σας. 

 

Αν βρίσκεστε μέσα στη θάλασσα και κολυμπάτε ή κάνετε βαρκάδα 

 Αν δούμε στο βάθος του ορίζοντα αστραπές, η καταιγίδα είναι ακόμα μακριά και 

προλαβαίνουμε να βγούμε έξω και να απομακρυνθούμε, καταφεύγοντας σε 

ασφαλές σημείο. 

 Αν αρχίσουν και πέφτουν κεραυνοί και είμαστε στη βάρκα, σηκώνουμε την άγκυρα, 

δεν κάνουμε κουπί, καθόμαστε στο μέσον της βάρκας και περιμένουμε να περάσει η 

καταιγίδα. 

 Αν είμαστε σε παράκτια περιοχή και ακουστούν βροντές, ο κίνδυνος πλησιάζει και 

δεν πρέπει να παραμένουμε στην ακτή. Απομακρυνόμαστε το ταχύτερο δυνατόν από 

την περιοχή, γιατί η διαχωριστική γραμμή - περιοχή νερού - ξηράς είναι 

κεραυνόπληκτη.  

 

 Γενικά μακριά από θάλασσα, λίμνη, ποτάμι, πισίνα, λάκκο με νερό. 

         Μακριά από το υγρό στοιχείο. 

 

Αν βρίσκεστε μέσα στο δάσος όπου υπάρχουν παντού δένδρα και ξεσπά η καταιγίδα 

 Απομακρυνθείτε από ψηλό μεμονωμένο δένδρο. 

 Προτιμήστε να προφυλαχθείτε κάτω από τις φυλλωσιές συστάδας χαμηλών 

δένδρων. 

Αν μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο των δένδρων, όλοι οι τύποι τραβούν τους κεραυνούς, 

να προτιμήσετε τα κωνοφόρα δένδρα (έλατα, πεύκα, κ.ά.) και όχι τα πλατύφυλλα 

(πλατάνια, λεύκες, οξιές, κ.ά.), που πιθανά θα σας προστάτευαν καλύτερα από τη βροχή, 

γιατί το ηλεκτρικό φορτίο του κεραυνού μοιράζεται σε όλες τις βελόνες του δένδρου και 

μετριάζεται ο κίνδυνος για τον άνθρωπο. 

 

Αν βρίσκεστε στην κορυφή του βουνού και ξεσπά η καταιγίδα 

 Φροντίστε άμεσα να μην είστε στο ψηλότερο σημείο. 

 Καταφύγετε στην πλαγιά, σε κάποιο κοίλωμα, για να προφυλαχθείτε. 
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Αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν μπορείτε να προστατευτείτε 

(πχ στην ύπαιθρο, σε μια επίπεδη επιφάνεια χωρίς δέντρα ή στέγαστρα ή σπίτια): 

 

Σε αυτή την περίπτωση όπου δεν υπάρχει μέρος να προφυλαχθούμε και 

συνειδητοποιούμε ότι σηκώνονται  τα μαλλιά μας, ότι 'ηλεκτρίζεται η ατμόσφαιρα'  - 

δείγμα ότι θα πέσει κεραυνός: 

 Πετάμε από πάνω μας κάθε μεταλλικό αντικείμενο. 

 Κάνουμε «βαθύ κάθισμα» με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια μας και τυλίγουμε τα χέρια 

   μας μέσα από τις κνήμες των ποδιών μας. 

 Αποφεύγουμε να στηριζόμαστε στο έδαφος με όλο το πέλμα μας και πατάμε μόνο  

   στις άκρες των παπουτσιών μας. 

 Δεν ξαπλώνουμε στο έδαφος. 

 Αν είμαστε μαζί με άλλα άτομα, απομακρυνόμαστε ο ένας από τον άλλο. 

 Δεν κρατάμε ποτέ ομπρέλα με μεταλλική ακίδα στο άκρο της. 

 Δεν κάνουμε μεγάλα βήματα κατά την προσπάθειά μας να προλάβουμε να  

   προφυλαχθούμε. 

 

   Κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης 

   Προφυλαχθείτε αμέσως. Μην εγκαταλείψετε τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν 

βεβαιωθείτε ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και 

για τα ζώα. 

 

 

ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Προετοιμαστείτε 

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων 

 
 Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία, αν παρασυρθούν από τον άνεμο, ενδέχεται να 

προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. 

 Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει. 

 Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας. 

 Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. 

 Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες 

πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (πχ γλάστρες, 

σπασμένα τζάμια κλπ) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (πχ 

κάτω από μπαλκόνια). 
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ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ 
 

 Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης εκδίδει δελτία τύπου σχετικά 

με επιδείνωση του καιρού, ώστε να ενημερώνει τους δημότες για έκτακτα καιρικά 

φαινόμενα (επίσημη πρόγνωση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας-ΕΜΥ) και τους 

τρόπους προφύλαξης. 

τηλ. επικοινωνίας: 2313-318.200 

 

Για την άρση πεσμένων δέντρων οι δημότες μπορούν να τηλεφωνούν: 

 εργάσιμες ημέρες και ώρες 6:30-14:30 στο Τμήμα Δενδροστοιχιών (εργοτάξιο Ν. Ελβετίας), 

τηλ. 2310-301.225  

 μη εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, τηλ. 2313-318.200 ή 

στην Πυροσβεστική υπηρεσία 199 
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ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΠPOETOIMAΣTEITE 

 

Αν κατοικείτε σε περιοχή που κατά το παρελθόν είχε προβλήματα με πλημμύρες 

 Ελέγχετε τακτικά τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας έτσι ώστε να είναι πάντα καθαρά και οι 

υδρορροές να λειτουργούν κανονικά. 

 Κατά την εκδήλωση έντονης βροχόπτωσης περιορίστε τις μετακινήσεις σας και 

αποφύγετε την εργασία και την παραμονή σε υπόγειους χώρους. 

 Φροντίστε ώστε οι σχάρες προστασίας των σιφωνίων που βρίσκονται στα μπαλκόνια να 

είναι καθαρές από φερτά υλικά (φύλλα, χώματα κλπ). 

 Προμηθευτείτε μια αντλία άντλησης υδάτων. 
 

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Αν είστε μέσα σε κτίριο 

 Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο. 

 

Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο 

 Μη διασχίσετε χείμαρρο ή ιρλανδική διάβαση3 πεζοί ή με αυτοκίνητο. 

 Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια. 

 Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας, αν έχει ακινητοποιηθεί, καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί 

ή να πλημμυρίσει. 

 Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις. 
 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ 

Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο 

 Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να 

ξαναπλημμυρίσουν τις επόμενες ώρες. 

- η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριμων περιοχών και τα 

νερά να έχουν παρασύρει μέρη του δρόμου, των πεζοδρομίων κλπ. 

- εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα, περιοχές με επικίνδυνη κλίση, 

λασπορροές κλπ. 

- τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει μαζί τους απορρίμματα, 

αντικείμενα και νεκρά ζώα. 

 Προσέξτε να μην εμποδίζετε τα συνεργεία διάσωσης. 

 Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων. 

 Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας κινδυνεύουν από πτώση βράχων. 

 

Αν πρέπει οπωσδήποτε να βαδίσετε ή να οδηγήσετε σε περιοχές που έχουν 

πλημμυρίσει 

 Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό έδαφος. 

 Αποφύγετε νερά που ρέουν. 

 Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει, σταματήστε και αλλάξτε 

κατεύθυνση. 

 

                                                 

3
 σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου ορισμένοι δρόμοι συναντιούνται με χείμαρρους, χωρίς να υπάρχει γέφυρα. Για τη 

διευκόλυνση των οχημάτων έχει κατασκευαστεί τσιμεντένιο οδόστρωμα. Η κατασκευή αυτή ονομάζεται διεθνώς Ιρλανδική 

διάβαση. 
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 Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά. Ενδέχεται να αποτελέσουν καλούς αγωγούς ηλεκτρικού 

ρεύματος, καθώς κρύβουν υπόγεια καλώδια ή διαρροές από εγκαταστάσεις. 

 Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. 
 

 

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 

Πριν αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατάστασης 

 Θυμηθείτε ότι οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την 

απόσυρση των υδάτων. 

 Βεβαιωθείτε από τις αρχές ότι η περιοχή που βρίσκεται το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας 

είναι πλέον ασφαλής και κατόπιν επιστρέψτε σε αυτήν ειδικά αν έχει προηγηθεί εκκένωση. 

 Κλείστε την τροφοδοσία του ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και αν στην περιοχή σας έχει 

διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα. 

 Κλείστε την παροχή νερού, για το ενδεχόμενο βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης. 

 

Για να εξετάσετε ένα κτίριο που έχει πλημμυρίσει 

 Φορέστε κλειστά παπούτσια ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς από αντικείμενα ή από 

ανωμαλίες στο έδαφος που κρύβουν τα νερά. 

 Εξετάστε τους τοίχους, τις πόρτες, τις σκάλες και τα παράθυρα. 

 Εξετάστε τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας εκδίδει δελτία τύπου σχετικά με επιδείνωση του καιρού, 

ώστε να ενημερώνει τους δημότες για έκτακτα καιρικά φαινόμενα (επίσημη πρόγνωση 

Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας-ΕΜΥ) και για τρόπους προφύλαξης. 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.200, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΔΘ  

 

Αποζημιώσεις 

Στην περίπτωση πλημμύρας και όταν η κατάσταση σταθεροποιηθεί, αρμόδιες 

Επιτροπές του Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες της κυβέρνησης και μετά την 

οριοθέτηση της περιοχής, θα φροντίσουν για τα προνοιακά επιδόματα ή/και για την 

αποκατάσταση ζημιών στις οικοσκευές των δημοτών. 

Σημείωση: Για τις ζημιές σε επιχειρήσεις, αρμόδια είναι η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, ενώ για κτιριακές βλάβες αρμόδια, είναι η Δ/νση Αποκατάστασης 

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.200, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΔΘ  

τηλ. επικοινωνίας 2310-509.072, Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής 
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ΚΑΥΣΩΝΑΣ 
 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία και παραμείνετε σε σκιερά και δροσερά μέρη, μακριά 

από χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός. 

 Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, 

άπνοια και έντονη υγρασία. 

 Αποφύγετε το βάδισμα για πολύ ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο. 

 Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικό υλικό για να 

διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα. Επιλέξτε ένα καπέλο 

που εξασφαλίζει καλό αερισμό του κεφαλιού. Φορέστε μαύρα ή σκουρόχρωμα γυαλιά 

με ειδική επίστρωση που προστατεύουν από την αντανάκλαση του ήλιου. 

 Φροντίστε η διατροφή σας να αποτελείται από ελαφρά και μικρά γεύματα, με έμφαση 

στα φρούτα και τα λαχανικά. Περιορίστε τα λιπαρά. 

 Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και χυμούς φρούτων). Αν ιδρώνετε πολύ, προσθέστε αλάτι 

στο φαγητό σας. Αποφύγετε τα οινοπνευματώδη ποτά. 

 Κάνετε χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας κι αν χρειαστεί τοποθετείστε υγρά 

καλύμματα στο κεφάλι και το λαιμό. 

 Μεριμνήστε για τα μέλη της οικογένειάς σας που πάσχουν από χρόνια νοσήματα 

(αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κλπ). Συμβουλευτείτε το θεράποντα ιατρό τους για την 

εφαρμογή ειδικών οδηγιών και για όσους λαμβάνουν φάρμακα, αν πρέπει να τα 

συνεχίσουν και σε ποια δοσολογία, καθώς ορισμένα φάρμακα αυξάνουν τη 

θερμοκρασία του σώματος. 

 Αποφύγετε τα πολύωρα ταξίδια με τα μέσα συγκοινωνίας, όταν η ζέστη είναι σε πολύ 

υψηλά επίπεδα. 

 

Aν έχετε νεογνά βρέφη 

 Ντύστε τα όσο γίνεται πιο ελαφρά. Φροντίστε ώστε τα χέρια και τα πόδια τους να είναι 

ελεύθερα. 

 Φροντίστε να μη μένουν στον ήλιο, μετά το μπάνιο στη θάλασσα και να φορούν 

πάντα καπέλο. 

 Εκτός από γάλα συνιστάται η χορήγηση και άλλων υγρών, όπως χαμομήλι, νερό κλπ. 

 Ειδικά για τα βρέφη και τα μεγαλύτερα παιδιά, φροντίστε να τρώνε περισσότερα 

χορταρικά και φρούτα και λιγότερα λίπη. 
 

Aν έχετε ηλικιωμένους 

 Μετακινείστε τους σε δροσερότερους χώρους ή περιοχές (παραθαλάσσια ή σε 

βουνό), διότι το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον μπορεί να αποβεί επικίνδυνο. 

Εναλλακτικά φροντίστε να παραμένουν στα κατώτερα διαμερίσματα πολυώροφων 

σπιτιών. 

 Ανοίξτε το σπίτι τη νύχτα για να δροσίζει και κρατάτε το ερμητικά κλειστό τις ζεστές 

ώρες της ημέρας. 

 Μην εγκαταλείπετε τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας μόνα τους σε περιπτώσεις 

θερινών διακοπών ή πολυήμερης απουσίας σας από το σπίτι. Διαφορετικά 

εξασφαλίστε ένα άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα. 

 Μην ξεχνάτε τα ζώα. Υποφέρουν όπως οι άνθρωποι. Τοποθετείστε σε δροσερό μέρος, 

προσβάσιμο στα ζώα, ένα δοχείο με νερό. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
 

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας εκδίδει δελτία τύπου, ώστε να ενημερώνει τους 

δημότες για έκτακτα καιρικά φαινόμενα (επίσημη πρόβλεψη Εθνικής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας-ΕΜΥ) και για τους τρόπους προφύλαξης. 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.200, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΔΘ  

τηλ. επικοινωνίας 2310-509.010, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων 

 

Μέτρα για την προστασία ευπαθών ομάδων λόγω καύσωνα 

Σε περιόδους καύσωνα (θερμοκρασίες άνω των 35οC), το Υπνωτήριο Αστέγων και το 

Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο (7 ημέρες την 

εβδομάδα): 

 Υπνωτήριο Αστέγων: λειτουργεί από τις 17.00 έως την επόμενη ημέρα στις 9.00 

 τηλ. επικοινωνίας 2310-528.811 (Ανδρέου Γεωργίου 13) 

 

 Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων: λειτουργεί  από τις 9.00 έως τις 20.00 

 τηλ. επικοινωνίας 2310-527.938 (Μοναστηρίου 62) 

Επιπλέον, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), 

λειτουργούν και παρέχουν προσωρινή φιλοξενία κλιματιζόμενοι χώροι σε παραρτήματα 

Κ.Α.Π.Η. 

τηλ. γραμματείας:  2310-519.584, 2310-550.989 

 

Συγκεκριμένα από τις 08:00 έως 20:00 (καθημερινά, αλλά και ΣΚ αν υπάρξει ανάγκη) 

λειτουργούν τα παραρτήματα: 

 4ο παράρτημα  του Κ.Α.Π.Η (Γρ. Λαμπράκη 42, ισόγειο τηλ. 2310-245.242), 

 6ο παράρτημα του Κ.Α.Π.Η (Στεφάνου Νούκα 10, Χαριλάου, ισόγειο, τηλ. 2310-314.424 και 

2310-313.887) 

 ή άλλο παράρτημα με βάση τις εκτιμώμενες ανάγκες. 

Σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης μέσω Δελτίων Τύπου. 

 

Επίσης μέσω της ομάδας street work του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων (σε 

συνεργασία με την Ελληνική και τη Δημοτική Αστυνομία) γίνεται εντοπισμός των ατόμων τα 

οποία χρήζουν άμεσης υποστήριξης και διασύνδεσής με τις δομές και το ευρύτερο δίκτυο 

των τοπικών υπηρεσιών παροχής κοινωνικής προστασίας και ένταξής τους με την παροχή 

επιτόπου υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και συμβουλευτικής εφόσον κρίνεται  

αναγκαία. 

τηλ. επικοινωνίας street work 2314-032.117 
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 ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΠPOETOIMAΣTEITE 

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο 

 Απαγορεύεται το υπαίθριο άναμμα φωτιάς κατά την αντιπυρική περίοδο (1η Μαίου-

31η Οκτωβρίου) 

 Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα 

το καλοκαίρι. 

 Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (πχ οξυγονοκολλήσεις, 

χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες). 

 Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα. 

 Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. 

 Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου. 

 

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος 

 Δημιουργείστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι, καθαρίζοντας σε ακτίνα 

τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά. 

 Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την 

κατάστασή τους. 

 Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους. 

 Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα 

μπαλκόνια του  σπιτιού. Κλαδέψτε τα, αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων 

από το σπίτι. 

 Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση, ούτως ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να 

απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη 

προστασία απομακρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το 

κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων, εφόσον οι εργασίες καθαρισμού της 

φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται για την προστασία των κτιρίων δεν 

προσκρούουν σε καμία περίπτωση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

 Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού. 

 Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις 

μπαλκονόπορτες. 

 Φροντίστε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αεραγωγούς του σπιτιού να 

είναι από άφλεκτο υλικό για να μην διεισδύσουν σπίθες. 

 Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι. 

 Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. 

 Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι. 

 Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζετε για τη συντήρησή 

τους. 

 Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να 

προστατεύσετε. 

 Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό 

ρεύμα και ένα σωλήνα νερού. 

 

Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά 

 Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δώστε σαφείς 

πληροφορίες για: 

- την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, 

- την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. 

- το είδος της βλάστησης που καίγεται. 
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ΠPOETOIMAΣTEITE 

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας 

 Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. 

 Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτιρίου σε κλειστούς και 

προφυλαγμένους χώρους. 

 Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ) έτσι ώστε να μην 

διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού. 

 Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το σπίτι. 

 Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και τα παράθυρα. 

 Διευκολύνετε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων, ανοίγοντας την πόρτα του 

κήπου. 

 Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού, αντίθετα από την κατεύθυνση 

της πυρκαγιάς ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη στέγη. 

 Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους ώστε να καλύπτεται η 

περίμετρος του σπιτιού. 

 Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά φώτα του για να 

γίνεται ορατό μέσα από τους καπνούς. 

 

Μόλις περάσει η πυρκαγιά 

 Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που απομένουν. 

 Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και 

τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. 

 

Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι σας 

 Μην εγκαταλείπετε το κτίριο εκτός αν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη. 

 Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα σπίτι 

κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα 

αυτοκίνητο που βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες. 

 Αν παραμείνετε στο σπίτι:  

- Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα. 

- Φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει μέσα ο καπνός. 

- Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα. 

- Μεταφέρετε στο εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα 

παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες. 

- Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς. 

- Γεμίστε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες με εφεδρικό νερό. 

- Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο. 

- Φροντίστε να υπάρχει φακός και εφεδρικές μπαταρίες μαζί σας σε περίπτωση 

διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. 

- Αν είναι δυνατό, καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας με ένα υγρό πανί που θα σας 

βοηθήσει στην αναπνοή. 

- Μείνετε χαμηλά για να αποφύγετε τον καπνό και τα τοξικά αέρια. Ο καλύτερος αέρας 

είναι κοντά στο πάτωμα. 

- Μη χρησιμοποιείτε το ασανσέρ. 

 Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο αναζητείστε καταφύγιο σε κτιστό σπίτι. 

 Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις 

διαδρομές που θα σας δοθούν. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ  
 

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει με Δελτίο τύπου 

το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυργαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

στην περίπτωση που ο κίνδυνος είναι αυξημένος για την περιοχή του Δήμου 

Θεσσαλονίκης. 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.200, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΔΘ  

 

Σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς και λήψης απόφασης για την οργανωμένη 

απομάκρυνση πολιτών, έχουν καθορισθεί 3 χώροι προορισμού. Αυτοί είναι: 

Τούμπα-Μαλακοπή: η περιοχή γύρω από το γήπεδο της Τούμπας (γήπεδο ΠΑΟΚ), 

Τριανδρία: η περιοχή γύρω από το Καυτατζόγλειο Στάδιο, 

Σαράντα Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια: η περιοχή γύρω από το Εθνικό Κολυμβητήριο. 

Οι χώροι αυτοί παρουσιάζονται στο χάρτη στην επόμενη σελίδα. Επίσης, ο χάρτης 

βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου www.thessaloniki.gr, ακολουθώντας 

τη διαδρομή ΄θέλω από το Δήμο-Πολιτική Προστασία-Δασική Πυρκαγιά'. 

To Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης παρακολουθεί με 

ιδιαίτερη προσοχή την ατμοσφαιρική ρύπανση σε συνδυασμό με τις μετεωρολογικές 

παραμέτρους και διαθέτει αξιόπιστη υποδομή (Δίκτυο 8 Σταθμών Ελέγχου της 

Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και ισάριθμο Μετεωρολογικών Σταθμών), τεχνογνωσία, 

καθώς και τις μεγαλύτερες χρονοσειρές δεδομένων ατμοσφαιρικών ρύπων στην 

περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

Με μέριμνα του τμήματος εκδίδεται το 'Ημερήσιο Δελτίο Ελέγχου Ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης', το οποίο και ανακοινώνεται  καθημερινά 11:00-12:00 στην ιστοσελίδα του 

Δήμου, www.thessaloniki.gr. 

Στην περίπτωση πυρκαγιάς και μεγάλων υπερβάσεων τιμών των μετρούμενων ρύπων  

υπάρχει άμεση επικοινωνία με τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση οδηγιών και την πιθανή λήψη μέτρων. 

 

Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων, Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.378 

 

https://www.thessaloniki.gr/
https://thessaloniki.gr/?p=2367
https://www.thessaloniki.gr/
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   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
 ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
 

 Τεχνολογικό ατύχημα είναι η καταστροφή που προκαλείται από την ανθρώπινη 

δραστηριότητα, που μπορεί να αποτραπεί, και έχει επιπτώσεις σε ανθρώπινες ζωές, υγεία 

και περιουσία. Μπορεί να είναι τυχαία διαρροή, μη σκόπιμη ή από απροσεξία 

προκαλούμενη απελευθέρωση επικινδύνου υγρού ή αερίου, παράνομη ή κακώς 

σχεδιασμένη περιοχή διακίνησης ή αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών.  

Τέτοιες καταστροφές είναι: 

- ατυχήματα μεταφοράς, 

- βιομηχανικά ατυχήματα, 

- άλλα ατυχήματα. 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Αν κατοικείτε ή βρίσκεστε συχνά σε περιοχή στην οποία υπάρχουν τεχνολογικοί 

κίνδυνοι οι επιλογές είναι δύο: είτε να παραμείνετε/να καταφύγετε σε κλειστό χώρο είτε 

να εκκενώσετε το χώρο. Οι αρμόδιες Αρχές θα αποφασίσουν την καλύτερη λύση. 
  

Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό: 

 Να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα δοθούν από τις αρμόδιες Αρχές. 

 Να μελετήσετε, να εξοικειωθείτε και να εφαρμόσετε τις παρακάτω γενικές οδηγίες 

μέχρι να σας δοθούν οι ειδικές οδηγίες κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος. 

  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ  

 Συγκεντρώστε στον ίδιο χώρο ή φροντίστε να είναι εύκολο να συγκεντρωθούν σε 

λίγο χρόνο4: 

  -  κολλητική μονωτική ταινία (χαρτοταινία), 

  -  ψαλίδια, 

  -  πλαστικά φύλλα (κομμένα στις κατάλληλες διαστάσεις) και πλαστικές σακούλες  

     σκουπιδιών, 

  -  πετσέτες και πανάκια, 

  -  ραδιόφωνο με μπαταρίες (οι μπαταρίες να μην είναι μέσα στο ραδιόφωνο αλλά    

     να βρίσκονται δίπλα, αλλιώς ελέγχετέ τις συχνά), 

  -  φακός με μπαταρίες (οι μπαταρίες να μην είναι μέσα στο φακό αλλά να   

    βρίσκονται δίπλα, αλλιώς ελέγχετέ τις συχνά), 

  -  επιπλέον καινούργιες μπαταρίες, 

  -  εμφιαλωμένο νερό σε μικρές ποσότητες, 

  -  συσκευασμένη τροφή σε μικρές ποσότητες, 

  -  σαπούνι, 

  -  βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών, 

  -  απαραίτητα φάρμακα για τα μέλη της οικογένειας. 

 Επιλέξτε το δωμάτιο του σπιτιού που προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία. 

Λάβετε υπόψη ότι το δωμάτιο πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του σπιτιού, με 

ελάχιστο αριθμό παραθύρων και πορτών που ασφαλίζουν ερμητικά, να συγκοινωνεί 

με το δωμάτιο του κύριου μπάνιου ή του WC, τα παράθυρά του να μη βρίσκονται 

προς την πλευρά του κινδύνου, να μην έχει ανοίγματα για ανταλλαγή αέρα με το 

περιβάλλον (δηλ. τζάκι, κλιματιστικά, κλπ). 

                                                 
4 παρακάτω γίνεται αναφορά στη χρήση των υλικών αυτών 
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 Οδηγείτε με αυξημένη προσοχή, όταν βρίσκεστε κοντά σε βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις ή σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων υλικών. 

 Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, συζητείστε το θέμα με όλα τα μέλη της οικογένειάς σας. 

  

 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 Παραμείνετε ή καταφύγετε σε κλειστό χώρο 

 Σκοπός είναι να διαφυλάξετε την υγεία σας από επικίνδυνες χημικές ουσίες που 

μπορεί να εισέλθουν στο σπίτι σας, από πιθανές εκρήξεις (πρωτογενή και 

δευτερογενή θραύσματα) και από τη θερμική ακτινοβολία. 
  

Αν είστε στο αυτοκίνητό σας 

 Κλείστε και διατηρήστε κλειστά τα παράθυρα, το σύστημα κλιματισμού και τους 

αεραγωγούς του. 

 Μάθετε αν υπάρχει κοντινό κτίριο για να καταφύγετε και σταματήστε προσεκτικά το 

αυτοκίνητο. Διαφορετικά μείνετε στο αυτοκίνητο. 

 Έχετε το ραδιόφωνο ανοικτό, παρακολουθείστε τις ανακοινώσεις και εφαρμόζετε τις 

οδηγίες των Αρχών. 

  

Αν είστε στο σπίτι και έχετε διαθέσιμο χρόνο 

 Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. 

 Έχετε το ραδιόφωνο ή/και την τηλεόραση ανοικτά για να ακούτε τις ανακοινώσεις και τις 

οδηγίες των Αρχών που πρέπει να εφαρμόσετε. 

 Κλείστε όλα τα παράθυρα, τις εξωτερικές και τις εσωτερικές πόρτες του σπιτιού χωρίς να 

τις κλειδώσετε. 

 Μην χρησιμοποιήσετε τον ανελκυστήρα. 

 Κλείστε όλα τα κλιματιστικά είτε ανήκουν σε κεντρικό σύστημα είτε όχι και τους 

ανεμιστήρες. 

 Επικαλύψτε με κολλητική μονωτική ταινία (χαρτοταινία) τις χαραμάδες (και στις τέσσερις 

πλευρές) σε πόρτες και παράθυρα. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρές 

πετσέτες ή κουβέρτες. 

 Καλύψτε με χαρτοταινία την κλειδαριά και γύρω από το πόμολο της πόρτας. 

 Ασφαλίστε ερμητικά με χαρτοταινία και πλαστικά φύλλα την είσοδο του τζακιού, όλα τα 

συστήματα θέρμανσης και τις εισόδους απαγωγών και συστημάτων εξαερισμού, τις 

πόρτες και τα παράθυρα. 

 Μη χρησιμοποιήσετε φιάλες υγραερίου. 

 Κλείστε τις εσωτερικές πόρτες του σπιτιού. 

 Πηγαίνετε στο προαποφασισμένο δωμάτιο. 

 Μην πλησιάζετε σε παράθυρα για οποιοδήποτε λόγο. 

 Μη χρησιμοποιείτε άσκοπα το τηλέφωνο (κινητό ή σταθερό). 

 Αν παρόλες τις ενέργειές σας, τα επικίνδυνα αέρια εισέλθουν στο κτίριο, διπλώστε αρκετές 

φορές μία πετσέτα ή ένα πανί, καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας και πάρτε ελαφρές 

αναπνοές. 

  

Αν ζητηθεί από τις Αρχές να εκκενώσετε την περιοχή 

 Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. 

 Ακολουθείστε τις οδούς διαφυγής που θα σας υποδειχθούν. 

 Έχετε το ραδιόφωνο ανοικτό ώστε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και 

εφαρμόζετε τις οδηγίες των Αρχών. 

 Αν έχετε χρόνο κλείστε τις πόρτες, τα παράθυρα και τα συστήματα κλιματισμού του 

σπιτιού, ώστε να μειώσετε τη ρύπανσή του. 
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Αν βρίσκεστε έξω από κτίριο και κοντά στο χώρο του ατυχήματος 

 Διατηρείστε την ψυχραιμία σας και προσπαθήστε να προφυλάξετε καταρχήν τον 

εαυτό σας. 

 Προσφέρετε βοήθεια σε όποιους τη χρειάζονται, μόνο εάν γνωρίζετε πώς πρέπει να 

ενεργήσετε. 

 Απομακρυνθείτε από το χώρο του ατυχήματος το συντομότερο δυνατόν. 

 Μην περπατάτε και μην αγγίζετε άσκοπα εκεί που βρίσκεται η ουσία που έχει 

διαρρεύσει. 

 Μην καπνίζετε. 

 Καλύψτε το σώμα σας όσο το δυνατόν περισσότερο. 

 «Φιλτράρετε» τον αέρα που αναπνέετε από επικίνδυνα αέρια, σκόνη ή σταγονίδια 

καλύπτοντας με μία διπλωμένη πετσέτα ή πανί το στόμα και τη μύτη σας και παίρνετε 

ελαφρές αναπνοές. 

  

Αν είστε σε άλλο κτίριο 

 Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. 

 Συνεισφέρετε στην εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης του κτιρίου. 

  

Αν βρίσκεστε 

 Υπήνεμα του χώρου του ατυχήματος (χώρος Β στο παρακάτω σχήμα) 

απομακρυνθείτε κινούμενοι κάθετα προς την κατεύθυνση του ανέμου. 

 Προσήνεμα του χώρου του ατυχήματος (χώρος Α στο παρακάτω σχήμα) 

απομακρυνθείτε κινούμενοι αντίθετα προς την κατεύθυνση του ανέμου ή της ροής 

των υδάτων. 

  

 
 Γενικά κατευθυνθείτε προς τα υψηλότερα σημεία της περιοχής, καθώς πολλές τοξικές 

ουσίες είναι βαρύτερες του αέρα. 

  

Οι αποστάσεις ασφαλείας από το σημείο του ατυχήματος εξαρτώνται από πολλούς 

παράγοντες (ποσότητα και είδος χημικής ουσίας, μέρα ή νύχτα, μετεωρολογικοί 

παράγοντες κλπ.). Στην αρχική εξέλιξη ενός ατυχήματος μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής 

μια απόσταση: 

   -  800 μέτρων (αν πρόκειται για διαρροή). 

   -  1.600 μέτρων (αν πρόκειται για φωτιά ή έκρηξη). 
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Σε ειδικές περιπτώσεις (μεγάλη ποσότητα, εξαιρετικά επικίνδυνη χημική ουσία, δυσμενείς 

μετεωρολογικές συνθήκες) οι αποστάσεις ασφαλείας μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες. 

Αν αντιληφθείτε ένα ατύχημα και αφού απομακρυνθείτε σε απόσταση ασφαλείας, 

ενημερώστε ένα από τα ακόλουθα τηλέφωνα: 

  

     Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112 

     Πυροσβεστικό Σώμα: 199 

     Αστυνομία: 100 

     ΕΚΑΒ (ασθενοφόρο): 166 

 

 Δώστε ακριβή στοιχεία (τόπος, απόσταση από το χώρο του ατυχήματος, όνομα, 

τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ.) και περιγράψτε το περιστατικό. Παρατηρείστε: 

- αν υπάρχουν θύματα, κάνετε μία εκτίμηση του αριθμού των ατόμων (αριθμός  

     νεκρών, τραυματισμένων) και ποιά είναι τα συμπτώματα που παρουσιάζουν (πχ  

      ζαλάδα, πονοκέφαλος, ερεθισμός στα μάτια κλπ), 

 - το χρώμα του καπνού ή του υγρού που έχει διαρρεύσει, 

 - τις οσμές και τους περίεργους ήχους αν υπάρχουν, 

 - τη συμπεριφορά του νέφους εάν υπάρχει (κατεύθυνση κίνησης, βυθίζεται ή  

     ανεβαίνει προς τα πάνω, κλπ.) ή τη συμπεριφορά του υγρού, 

 - αν υπάρχουν στοιχεία/πινακίδες στις συσκευασίες, στους περιέκτες (βαρέλια,  

      δοχεία και παλέτες) ή στο βυτιοφόρο (όνομα εταιρίας κλπ). 

  

Ιδιαίτερα παρατηρείστε 

 Αν υπάρχουν πινακίδες χρώματος πορτοκαλί (προειδοποιητικές πινακίδες 

αναγνωρίσεως μεταφερόμενης ύλης), συγκρατείστε τους δύο αριθμούς (έναν 

διψήφιο/τριψήφιο και έναν τετραψήφιο) τους λεγόμενους αριθμούς UN π.χ. 

 

 
 

 Αν υπάρχουν ετικέτες κινδύνου σε σχήμα ρόμβου με χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, 

γαλάζιο, κλπ), σχήματα (έκρηξη βόμβας, μαύρη ή λευκή φλόγα, νεκροκεφαλή με 

διασταυρούμενα οστά, κλπ.) και αριθμούς στην κάτω γωνία (1.1, 3, 4, κλπ.) π.χ. 

 
 

 Τί βρίσκεται κοντά στο χώρο του ατυχήματος (εγκαταστάσεις, κτίρια, σχολείο, 

βρεφονηπιακός σταθμός, ΚΑΠΗ, στάση μέσου μαζικής μεταφοράς, πλατείες, 

ποτάμια, λίμνες, φρεάτια κλπ). 

 Δεν κλείνετε το τηλέφωνο αν δεν σας το πει ο τηλεφωνητής – ίσως χρειάζεται 

επιπλέον πληροφορίες. 
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Αν εκτεθείτε σε χημική ουσία 

Καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια 

 

 Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-779.3777 

 ΕΚΑΒ (ασθενοφόρο): 166 
  

Γενικές οδηγίες που να καλύπτουν κάθε περίπτωση έκθεσης σε μία επικίνδυνη ουσία 

(δηλητηρίαση, χημικό έγκαυμα) δεν είναι δυνατόν να δοθούν. Αν όμως προβείτε σε 

ορισμένες κατάλληλες ενέργειες μειώνετε την πιθανότητα της μόλυνσης και τις 

επιπτώσεις της. 

 

 Αν μία επικίνδυνη ουσία έρθει σε επαφή με τα μάτια σας ενεργείστε ΑΜΕΣΩΣ. 

Οποιαδήποτε καθυστέρηση αυξάνει την πιθανότητα σοβαρής βλάβης. Εκτός κι αν 

ενημερωθείτε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε νερό για τη συγκεκριμένη χημική ουσία, 

κάντε τα εξής: 

- ξεπλύνετε τα χέρια σας γρήγορα, 

- αν φοράτε φακούς επαφής, αφαιρέστε τους, 

- ξεπλύνετε κάθε μάτι ξεχωριστά χωρίς ιδιαίτερη πίεση με καθαρό χλιαρό νερό και 

με κατεύθυνση από τη μύτη προς τα έξω για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συνεχίστε τη 

διαδικασία έως ότου να μην αισθάνεστε ενόχληση, 

- ζητείστε ιατρική βοήθεια. 

 

 Αν βάσιμα νομίζετε ότι έχετε εκτεθεί σε επικίνδυνη ουσία: 

- βγάλτε αμέσως όποια ρούχα θεωρείτε ότι έχουν μολυνθεί, 

- γδυθείτε με τέτοιο τρόπο ώστε τα ρούχα να μην έρθουν σε επαφή με το πρόσωπό 

σας. Διαφορετικά σκίστε ή κόψτε τα με ψαλίδι, 

- βάλτε τα σε πλαστικές σακούλες ή σε δοχείο και κλείστε το καλά, 

- πλυθείτε προσεκτικά με νερό, 

- περιμένετε ιατρική βοήθεια. 

 

 

 ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ  
 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.200, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΔΘ  

To Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης παρακολουθεί με 

ιδιαίτερη προσοχή την ατμοσφαιρική ρύπανση σε συνδυασμό με τις μετεωρολογικές 

παραμέτρους και διαθέτει αξιόπιστη υποδομή (Δίκτυο 8 Σταθμών Ελέγχου της 

Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και ισάριθμο Μετεωρολογικών Σταθμών), τεχνογνωσία, 

καθώς και τις μεγαλύτερες χρονοσειρές δεδομένων ατμοσφαιρικών ρύπων στην 

περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

Με μέριμνα του τμήματος εκδίδεται το 'Ημερήσιο Δελτίο Ελέγχου Ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης', το οποίο και ανακοινώνεται  καθημερινά 11:00-12:00 στην ιστοσελίδα του 

Δήμου, www.thessaloniki.gr. 

Στην περίπτωση τεχνολογικού ατυχήματος και μεγάλων υπερβάσεων των τιμών των 

μετρούμενων ρύπων  υπάρχει άμεση επικοινωνία με τη Δ/νση Περιβάλλοντος της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση οδηγιών και 

την πιθανή λήψη μέτρων. 

Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων, Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.378 

 

https://www.thessaloniki.gr/
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ΔΡΑΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
 

Παροχή α΄ βοηθειών-Ψυχολογική υποστήριξη 

Σε περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών, αναλόγως της έκτασης του συμβάντος και μετά 

από οδηγίες της Διοίκησης του Δήμου, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και 

Δημόσιας Υγείας (Μοναστηρίου 53-55) υποστηρικτικά και σε συνεργασία με τους 

λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και Υπηρεσίες θα συμβάλει: 

 

α) με τη διάθεση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού και εθελοντών ιατρών 

για παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

τηλ. επικοινωνίας 2310-509.054, Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

Δημοτικά ιατρεία: 

 Μοναστηρίου 53-55, τηλ. επικοινωνίας 2310-509.020, 2310-509.053 

 Καραϊσκάκη 4, Τριανδρία, τηλ. επικοινωνίας 2313-318.643, 2313-318.644 

 

β)  με την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης από το επιστημονικό προσωπικό, 

τηλ. επικοινωνίας 2310-509.038, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των  

Φύλων 

 

γ) με τη διάθεση λεωφορείων του Δικτύου «ΑΙΝΕΙΑΣ», για τη μεταφορά Ατόμων με 

Αναπηρία, 

τηλ. επικοινωνίας 2310 509013, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 

 

δ) με τη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης, ρουχισμού, κλινοσκεπασμάτων μέσω της 

Κοινωνικής δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου, 

τηλ. επικοινωνίας 2310-509.075, 2310-509.013, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας  

των Φύλων 

 

ε) με τη διανομή φαρμακευτικού υλικού μέσω της Κοινωνικής δομής του Κοινωνικού 

Φαρμακείου. 

τηλ. επικοινωνίας 2310-509.084, Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

 

Πληροφόρηση πολιτών 

Η ενημέρωση των δημοτών θα γίνεται με κάθε δυνατό τρόπο, αναλόγως των 

συνθηκών που επικρατούν (με δελτία τύπου και ανακοινώσεις που θα αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα του Δήμου www.thessaloniki.gr ή σε διάφορα σημεία της πόλης, με 

ανακοινώσεις σε ΜΜΕ κλπ). 

τηλ. επικοινωνίας 2313-317.166 

 

Θα υπάρχουν και ενημερώσεις από το Δημοτικό Ραδιόφωνο FM100 και τη Δημοτική 

Τηλεόραση TV100. 

τηλ. επικοινωνίας 2310-261.100 

 

Επίσημες ενημερώσεις θα δίνονται και στις έδρες των Δημοτικών Κοινοτήτων.  

 

Προετοιμασία και διανομή φαγητού 

Στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μετά τη λήψη σχετικής απόφασης από τη 

Διοίκηση του Δήμου, οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί που έχουν τη σχετική υποδομή θα  



69 

 

 

λειτουργήσουν ως μαγειρεία για την προετοιμασία και τη διανομή φαγητού στους 

πληγέντες, υποστηρικτικά στο έργο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Εθελοντικές ομάδες 

Αν κριθεί απαραίτητο, ο Δήμος θα προβεί σε συντονισμό των εθελοντικών ομάδων, 

σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

Αποζημιώσεις 

Στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης και όταν η κατάσταση σταθεροποιηθεί, αρμόδιες 

Επιτροπές του Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες της κυβέρνησης και μετά την 

οριοθέτηση της περιοχής, θα φροντίσουν για τα προνοιακά επιδόματα ή/και για την 

αποκατάσταση ζημιών στις οικοσκευές των δημοτών, 

Σημείωση: Για τις ζημιές σε επιχειρήσεις, αρμόδια είναι η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, ενώ για τις κτιριακές βλάβες αρμόδια είναι η Δ/νση Αποκατάστασης 

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ). 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.200, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΔΘ  

τηλ. επικοινωνίας 2310-509.072, Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής 

 

Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Θεσσαλονίκης 

Έδρα Α΄ Δημοτικής Κοινότητας 

Προξένου Κορομηλά 36, 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.503 

 

Έδρα Β΄ Δημοτικής Κοινότητας 

Μοναστηρίου 93 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.542 

 

Έδρα Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας 

Θεοφίλου 25 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.273 

 

Έδρα Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας 

Κλεάνθους 57, Άνω Τούμπα 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.545 

 

Έδρα Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας 

Βασιλίσσης Όλγας 162-25η Μαρτίου 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.247 

 

Έδρα Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας 

Ελευθερίας 24, Τριανδρία 

τηλ. επικοινωνίας 2313-318.561 
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 ΚΑΝΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

 

Προετοιμάσου 

 

Συνιστάται η τοποθέτηση φωτιστικού αυτόματης ενεργοποίησης (ασφαλείας) πάνω 

από την κεντρική είσοδο του σπιτιού. 

 

Ετοίμασε ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά είδη, όπως: 

 πόσιμο νερό και ξηρά τροφή, 

 φορτιστής κινητού τηλεφώνου ή powerbank, 

 φακός, 

 ραδιόφωνο με μπαταρίες (και επιπλέον μπαταρίες), 

 πάνες και γεύματα για βρέφη και τροφή για κατοικίδια, αν απαιτείται. 

 

Εξασφάλισε επάρκεια για τουλάχιστον 3 ημέρες. 

Να γνωρίζεις ότι γενικά ένα άτομο χρειάζεται 4 λίτρα νερό ανά ημέρα για κατανάλωση 

και υγιεινή και 3 μέρες ξηρά τροφή. 

 

Σε αδιάβροχη συσκευασία προετοίμασε αντίγραφα από:  

 ιατρικά ιστορικά, 

 συμβολαιογραφικές και νομικές πράξεις, 

 αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ΑΜΚΑ, 

 αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, 

 ΑΦΜ, 

 πληροφορίες για αλλεργίες ή χημικές ευαισθησίες που σε αφορούν. 

 

Ενδεικτικός κατάλογος επιπλέον προμηθειών που προκύπτουν λόγω ηλικίας, 

ασθένειας ή αναπηρίας: 

 φάρμακα (αν λαμβάνεις φαρμακευτική αγωγή, βεβαιώσου ότι έχεις επάρκεια για 

τουλάχιστον μια εβδομάδα), 

 επιπλέον γυαλιά, 

 ακουστικά βαρηκοΐας και επιπλέον μπαταρίες, 

 φορτιστές για μπαταρίες μηχανοκίνητων αμαξιδίων ή άλλων ιατρικών συσκευών, 

 προμήθειες για σκύλο-οδηγό, 

 επιπλέον οξυγόνο, ινσουλίνη, καθετήρες ή άλλες ιατρικές προμήθειες που 

χρησιμοποιείς τακτικά, 

 αντίγραφα των συνταγών φαρμάκων, δοσολογία και άλλες πληροφορίες για τη 

θεραπεία σου, 

 πληροφορίες για οποιοδήποτε υποστηρικτικό εξοπλισμό ή συσκευή 

χρησιμοποιείς, 

 όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του γιατρού σου. 
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  Κάνε σχέδιο5 

Μάθε για τους κινδύνους στην περιοχή σου. Σκέψου τι θα κάνεις σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης και κατάστρωσε ένα σχέδιο. Επικοινώνησέ το σε όλα τα μέλη της 

οικογένειάς σου. 

 

Σχέδιο επικοινωνίας 

Η οικογένεια μπορεί να μην είναι μαζί όταν συμβεί ένας σεισμός. 

Κατάστρωσε ένα σχέδιο επικοινωνίας. 

 Μάθε πως επικοινωνεί το σχολείο με τις οικογένειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Σκέψου τα μέρη που η οικογένεια περνά τον ελεύθερό της χρόνο. 

Όρισε ασφαλές σημείο συνάντησης των μελών της οικογένειάς σου. 

Το τηλεφωνικό δίκτυο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να είναι 

μπλοκαρισμένο. Δείξε υπομονή. 

Αν ανακοινωθεί οδηγία απομάκρυνσης για την περιοχή σου, ακολούθησέ την. 

Σε περίπτωση σεισμού εγκαταλείπουμε το κτίριο από το κλιμακοστάσιο.  

Παρακολούθησε τηλεόραση, ραδιόφωνο και το διαδίκτυο για επίσημες οδηγίες. 

 

Αν απαιτηθεί να φύγεις: 

 να έχεις επιλέξει εναλλακτικούς προορισμούς, 

 εάν έχεις αυτοκίνητο θα πρέπει ανά πάσα στιγμή η μισή τουλάχιστον δεξαμενή 

καυσίμου να είναι γεμάτη 

 κλείσε τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος/φυσικού αερίου/νερού, 

 πάρε μαζί τις προμήθειες και τα κατοικίδια, 

 πάρε μαζί σου χρήματα, 

 κλείδωσε την πόρτα του σπιτιού πριν φύγεις. 

 

Αν ανακοινωθεί οδηγία απομάκρυνσης για την περιοχή σου, ακολούθησέ την. 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού εγκαταλείπουμε το κτίριο από το κλιμακοστάσιο. 

 

Ενημερώσου 

Οι οδηγίες προστασίας που πρέπει να ακολουθήσεις διαφέρουν ανάλογα με το 

φαινόμενο που προκαλεί την έκτακτη ανάγκη, όπως παρουσιάζονται στο παρόν 

τεύχος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
  για την περίπτωση του σεισμού, ενημερώσου από την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης για τους χώρους 

καταφυγής και τους χώρους καταυλισμού και εντόπισε το χώρο στον οποίο πρέπει να καταφύγεις εσύ και τα 

μέλη της οικογένειάς σου. Επισκέψου το συγκεκριμένο χώρο με τα μέλη της οικογένειάς σου, ώστε όλοι να τον 

γνωρίζετε 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ  112 
 

Το 112 μπορείτε να το καλέσετε από σταθερό, κινητό ή και από δημόσιο τηλέφωνο, και 

μάλιστα δωρεάν. 

 

Μπορείτε να καλέσετε το 112 ακόμη κι όταν το κινητό σας βρίσκεται εκτός δικτύου ή δεν 

περιέχει κάρτα SIM. 

 

Όταν καλείτε το 112, θα σας απαντήσουν και θα σας στείλουν τη βοήθεια που 

χρειάζεστε (αστυνομία, πυροσβεστική ή ασθενοφόρο). Διατηρήστε την ψυχραιμία σας 

και δώστε το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας.  

 

Αν καλέσετε κατά λάθος το 112, μην κλείσετε το τηλέφωνο χωρίς να μιλήσετε. Απλά, 

ενημερώστε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, διαφορετικά θα κινητοποιηθεί άσκοπα 

βοήθεια, την οποία ίσως εκείνη τη στιγμή χρειάζονται επειγόντως κάποιοι άλλοι.  

Θυμηθείτε ότι το 112 είναι ο μόνος αριθμός έκτακτης ανάγκης που ισχύει σε κάθε 

γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε άλλο 

εθνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης, εφόσον τον γνωρίζετε.  

 

Αν αντιμετωπίσετε έκτακτη ανάγκη οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη 

Ευρωπαϊκή Ένωση το μόνο που χρειάζεται να θυμάστε είναι ένας αριθμός: 112  

 

 

Καλέστε το 112  

Για να επικοινωνήσετε με υπηρεσία έκτακτης ανάγκης (αστυνομία, πυροσβεστική, 

πρώτες βοήθειες, λιμενικό) και στο σύνολο των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Από το σπίτι σας, από το κινητό σας ή από δημόσιο τηλέφωνο.  

Δωρεάν.  

 

Πότε;  

Καλέστε το 112 όταν χρειάζεστε την Αστυνομία, την Πυροσβεστική ή ασθενοφόρο, 

καθώς και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως πχ: 

-αν έγινε ατύχημα μπροστά στο σχολείο σας, 

- αν κάποιος τραυματίστηκε σοβαρά,  

- αν βλέπετε ένα σπίτι να έχει πάρει φωτιά.  
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Πρέπει 

Όταν καλέσετε το 112: 

- να προσπαθήσετε να εξηγήσετε με όσο το δυνατό περισσότερες λεπτομέρειες τί  

  συνέβη και πού, 

- να δώσετε το όνομα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.  

 

Δεν πρέπει 

Να καλείτε το 112 για γενικές πληροφορίες (κυκλοφορία, καιρός κλπ).  

Να καλείτε το 112 εφόσον δεν πρόκειται για πραγματικά έκτακτη ανάγκη.  

Να κάνετε τηλεφωνικά αστεία.  

Να κατεβάσετε το ακουστικό, χωρίς να μιλήσετε, αν καλέσετε κατά λάθος το 112. 
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

 
Δήμος Θεσσαλονίκης 2313-317.777 

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου 

Θεσσαλονίκης 
2313-318.200 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας-

Κέντρο Επιχειρήσεων 

210-335.9002 

210-335.9003 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-

Θράκης 

Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 

2313-309.609 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 
2313-319.884 

Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 199 

Αστυνομία 100 

Δασική Υπηρεσία 191 

Ελληνική Αστυνομία – Κέντρο Πληροφοριών 1033 

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 

(ασθενοφόρο) 
166 

ΔΕΗ 10500 

ΕΥΑΘ 11124 

Φυσικό Αέριο 18321 

Κέντρο Δηλητηριάσεων 210-779.3777 

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

(ΚΕΕΛΠΝΟ) 

2310-229.139 

2310-243.363 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

 
Δήμος Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας 
www.civilprotection.gr 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Μακεδονίας-Θράκης 
www.damt.gov.gr 

Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας 
www.pkm.gov.gr 

Οργανισμός Αντισεισμικού 

Σχεδιασμού και Προστασίας 
www.oasp.gr 

Εθνική Μετεωρολογική 

Υπηρεσία 
www.hnms.gr 

 

 

 Φυλάξτε τον οδηγό αυτό σε άμεσα προσβάσιμο σημείο.

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=17&at=2&g=50
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Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, 54636, Θεσσαλονίκη 

τηλ. 2313-317.777 

www.thessaloniki.gr, e-mail: info@thessaloniki.gr 
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