
Οδηγίες Προστασίας από Έντονα καιρικά φαινόµενα 

(Χιονοπτώσεις - Παγετός) 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

� Φροντίστε 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 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, χαλάζι, 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 Ε.Μ.Υ. και τις 

υποδείξεις των τοπικών Aρχών, όπως η Τροχαία, το Λιµενικό, η Πυροσβεστική κλπ. 

� Ελέγξτε την κατάσταση του αυτοκινήτου σας πριν από κάθε µετακίνηση. 

� Εξοπλίστε το αυτοκίνητο µε τα απαραίτητα µέσα αντιµετώπισης έντονων καιρικών φαινοµένων 

(αντιολισθητικές αλυσίδες, αντιψυκτικά υγρά, οµπρέλες, αδιάβροχα, γαλότσες, φακό, κουτί πρώτων βοηθειών 

κλπ.). 

� Φορέστε κατάλληλα ρούχα αν πρόκειται να µετακινηθείτε πεζή. 

� 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. 

� Μείνετε ήρεµοι και υποµονετικοί. O πανικός επιβαρύνει την κατάσταση. 

� ∆ιευκολύνετε το έργο των Αρχών. 

 



 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

 

► Χ Ι Ο Ν Ο Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ 

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). 

  

 ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ 

 Αν βρίσκεστε στο σπίτι 

� ∆ιατηρείστε το ζεστό και παραµείνετε σε αυτό όσο µπορείτε. 

� Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω ασυνόδευτα. 

� Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. 

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

 Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο 

� 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. 

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. 

  

► Π Α Γ Ε Τ Ο Σ 
 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ 

� 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. 

 



Στα δίκτυα ύδρευσης των κατοικιών 

� Μάθετε πού βρίσκεται ο υδροµετρητής (ρολόι) του σπιτιού σας καθώς και τα σηµεία όπου βρίσκονται ο 

κεντρικός και οι περιφερειακοί διακόπτες υδροδότησης. 

� Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες του δικτύου υδροδότησης ανοιγοκλείνουν και λειτουργούν οµαλά. 

� Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες (π.χ. ηλιακού θερµοσίφωνα, βρύσες µπαλκονιών) είναι µονωµένοι, 

διαφορετικά φροντίστε να µονωθούν το συντοµότερο δυνατόν. 

� Αποµονώστε ή καλύτερα εκκενώστε το δίκτυο του ηλιακού θερµοσίφωνα, αν πρόκειται να λείψετε για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Ρυθµίστε το σύστηµα θέρµανσης του σπιτιού ώστε να 

λειτουργεί αυτόµατα σε χαµηλές θερµοκρασίες. 

� Κλείστε την παροχή νερού προς τον ηλιακό θερµοσίφωνα και αδειάστε το νερό από το σύστηµα, αν είστε στο 

σπίτι κατά τη διάρκεια του παγετού και ιδιαίτερα το βράδυ. 

� Μην σπαταλάτε αλόγιστα νερό για να αποµακρύνετε το χιόνι και τον πάγο. 

� Περιορίστε τις δραστηριότητες που απαιτούν αυξηµένη κατανάλωση νερού (πλυντήρια ρούχων  κ.λπ.). 

� Ενηµερωθείτε αν έχει τοποθετηθεί αντιψυκτικό στον ηλιακό θερµοσίφωνα από την κατασκευάστρια εταιρία ή 

τον ειδικό τοποθέτησης, σε περίπτωση κλειστού κυκλώµατος. Σε αντίθετη περίπτωση προµηθευτείτε το 

κατάλληλο αντιψυκτικό και φροντίστε για την τοποθέτησή του. 

� Ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές στις βρύσες ή στα καζανάκια. 

� Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές στα µπαλκόνια και στις ταράτσες είναι καθαρές από φύλλα και σκουπίδια και 

λειτουργούν οµαλά. 

  

ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΠΑΓΕΤΟΣ 

Αν παγώσουν οι κεντρικοί σωλήνες ύδρευσης 

� Κλείστε αµέσως τον κεντρικό διακόπτη παροχής νερού του σπιτιού και ελέγξτε τον υδροµετρητή. Αν συνεχίζει 

να λειτουργεί («γράφει») τότε υπάρχει διαρροή στο δίκτυο. Κλείστε το διακόπτη της κεντρικής παροχής και 

καλέστε  

� Αν αποφασίσετε να ξεπαγώσετε τους σωλήνες, αρχίστε από το µέρος του σωλήνα κοντά στον διακόπτη ώστε 

η θερµοκρασιακή µεταβολή να είναι σταδιακή. Αν δεν έχετε αποτελέσµατα επικοινωνήστε µε έναν υδραυλικό. 

� Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή διατρέχουν κίνδυνο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ώστε να τις αποµονώσετε. 

  

Οι παραπάνω οδηγίες είναι γενικές. Για επιπλέον οδηγίες µπορείτε να απευθύνεστε στους κατά τόπους φορείς 

ύδρευσης (∆ΕΥΑ, ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥΑΘ). 

 


