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Μέσα στον χώρο 

Φροντίστε να στερεώσετε γερά στους τοίχους 
ράφια και βιβλιοθήκες και τοποθετείστε τα 
βαριά αντικείµενα στα χαµηλότερα ράφια. 

Αποθηκεύστε τα εύθραυστα αντικείµενα στα 
χαµηλά επίπεδα και σε ράφια/συρτάρια τα 
οποία κλειδώνουν.

Στερεώστε µε ασφάλεια στους τοίχους τα 
βαριά αντικείµενα και µακριά από κρεβάτια 
και καναπέδες.

Αποµακρύνετε από τις πόρτες τα ψηλά 
έπιπλα που µπορούν να ανατραπούν και να 
εµποδίσουν την έξοδο. 

Εντοπίστε κατάλληλους χώρους που 
µπορούν να σας προφυλάξουν, όπως 
ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια, µακριά από 
γυάλινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες και 
µακριά από εξωτερικούς τοίχους.   

Καλό είναι να έχετε ένα µικρό κουτί πρώτων 
βοηθειών. 

Έξω από τον χώρο 

Εντοπίστε έναν ασφαλή χώρο συνάντησης 
µετά το σεισµό, µακριά από κτίρια και δέντρα 
αλλά και µακριά από τηλεφωνικά και 
ηλεκτρικά καλώδια.  

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ 

Προετοιµαστείτε για τυχόν 
µετασεισµούς που µπορεί να 
ακολουθήσουν. 

Ελέγξτε 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). Αν 
είστε σπίτι φροντίσετε πριν αποµακρυνθείτε 
να κλείσετε τους διακόπτες του ηλεκτρικού 
ρεύµατος, του φυσικού αερίου και του 
νερού. 

Καταφύγετε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο. 
Μην χρησιµοποιείτε τους εσωτερικούς 
αίθριους χώρους των κτιρίων.

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

Μην µετακινείστε άσκοπα µε το αυτοκίνητό 
σας ώστε να µην γίνετε εµπόδιο στο έργο 
των συνεργείων διάσωσης. 

Χρησιµοποιείστε το σταθερό ή κινητό 
τηλέφωνό σας σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
γιατί προκαλείται υπερφόρτωση των 
τηλεφωνικών δικτύων που παρεµποδίζουν 
τις επείγουσες επικοινωνίες. 

Αποφύγετε να επιστρέψετε στο χώρος σας αν 
διαπιστώνετε οποιαδήποτε βλάβη ή κοµµένα 
καλώδια, διαρροή υγραερίου ή φυσικού 
αερίου. 
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Είτε στο σπίτι είτε στις αίθουσες 
διδασκαλίας, τα γραφεία και τις
λοιπές εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης

Διατηρείστε την ψυχραιµία σας. 

Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο 
(τραπέζι, γραφείο, θρανίο), γονατίστε και κρατηθείτε 
µε τα χέρια σας το πόδι του. 

Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, γονατίστε στο 
µέσον του χώρου 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. 

Μην προσπαθήσετε να αποµακρυνθείτε από το χώρο 
κατά τη διάρκεια του σεισµού. 

Μην βγαίνετε σε µπαλκόνια, βεράντες ή εξωτερικά 
κλιµακοστάσια. 

Εάν βρίσκεστε σε αναπηρικό αµαξίδιο, µην 
προσπαθήσετε να σηκωθείτε. Μετακινηθείτε σε 
σηµείο που µπορείτε να προφυλαχθείτε εφόσον 
αυτό είναι δυνατό, ασφαλίστε τους τροχούς και 
προστατέψετε το κεφάλι µε τα χέρια σας.

Αν είστε σε ψηλό κτίριο αποµακρυνθείτε από τζάµια 
και εξωτερικούς τοίχους. 
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Αν είστε σε χώρο ψυχαγωγίας, 
εµπορικό κέντρο, µεγάλο κατάστηµα ή 
δηµόσιο χώρο συνάθροισης κοινού

Διατηρείστε την ψυχραιµία σας και 
παραµείνετε στη θέση σας µέχρι να 
σταµατήσει η σεισµική δόνηση και 
προστατέψτε το κεφάλι µε τα χέρια σας. 

Μην προσπαθήσετε να διαφύγετε και αποφύγετε να 
κινηθείτε άτακτα προς τις εξόδους γιατί κινδυνεύετε 
να ποδοπατηθείτε.  

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο 

Αποµακρυνθείτε από δέντρα, πινακίδες, κτίρια, 
τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια και κολώνες.

Εάν βαδίζετε σε πεζοδρόµιο κοντά σε κτίρια 
αποµακρυνθείτε για να προστατευτείτε από τα 
διάφορα αντικείµενα που µπορούν να πέσουν, όπως 
τούβλα, γυαλιά, σοβάδες, κ.α.

Αν µετακινείστε µε το αυτοκίνητο 

Κατευθυνθείτε προς έναν ανοιχτό χώρο και 
ακινητοποιείστε µε προσοχή το αυτοκίνητό σας ώστε 
να µην εµποδίζει την κυκλοφορία. 

Αποφύγετε να περάσετε από υπέργειες διαβάσεις, 
µέσα από σήραγγες και κάτω από γέφυρες. 

ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 


