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Εκκένωση Κτιρίου 

 

Διαδικασία εκκένωσης 

 

1. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης παραμείνετε ήρεμοι. Μην πανικοβάλλεστε. 

2. Όταν ακούσετε τη σειρήνα του συναγερμού, πάρτε μαζί σας τα προσωπικά σας 
είδη και αρχίστε την εκκένωση. Ειδοποιήστε τους συναδέλφους σας, τους 
επισκέπτες και όποιο άλλο άτομο δείτε, να κάνουν το ίδιο. 

3. Βγείτε από το κτίριο χρησιμοποιώντας τις εξόδους κινδύνου στο τέλος των 
διαδρόμων στον κάθε όροφο. 

4. Πάντοτε χρησιμοποιείτε τις σκάλες για την εκκένωση. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ 
τα ασανσέρ. 

5. Βοηθήστε τους συναδέλφους σας, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους 
επισκέπτες και γενικά όποιον χρειάζεται βοήθεια κατά την εκκένωση. 

6. Μόλις βγείτε από το κτίριο, προχωρήστε στο προκαθορισμένο σημείο 
συγκέντρωσης. 

7. Αφού ολοκληρωθεί η εκκένωση, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από τα 
υπεύθυνα άτομα σε κάθε όροφο, αρχίζοντας από τις τουαλέτες. Αφού 
βεβαιωθούν ότι όλοι έχουν εγκαταλείψει το κτίριο, θα απενεργοποιήσουν το 
συναγερμό και θα εκκενώσουν το κτίριο και οι ίδιοι. 

8. Μόλις συγκεντρωθείτε, περιμένετε οδηγίες. Μην εγκαταλείψετε το σημείο 
συγκέντρωσης αν δεν πάρετε εντολή από κάποιον υπεύθυνο. 

9. Μην επιχειρήσετε να ξαναμπείτε στο κτίριο αν δεν πάρετε τέτοια εντολή από 
κάποιον υπεύθυνο. 

10. Όλοι οι υπεύθυνοι θα καταμετρήσουν το προσωπικό τους. Όλοι οι απόντες 
πρέπει να αναφερθούν αμέσως στον γενικό υπεύθυνο. 
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Πυρκαγιά 

 

Οδηγίες αντιμετώπισης πυρκαγιάς 

 

Πριν την πυρκαγιά 

Η προετοιμασία για την περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να αρχίσει πολύ πριν την 
πυρκαγιά. 

Πρέπει να γνωρίζετε: 

 Την θέση όλων των σημείων ενεργοποίησης του συναγερμού πυρκαγιάς 

 Τη θέση, τον τύπο και τη χρήση όλων των πυροσβεστήρων. 

 Τη διαδικασία εκκένωσης του κτιρίου (πλησιέστερη έξοδο, κ.λπ.) 

 

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς 

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

1. Ενημερώστε τον προϊστάμενό σας 

2. Προσπαθήστε να ελέγξετε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας τον πλησιέστερο 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ πυροσβεστήρα. ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Μόνο τις πολύ μικρές εστίες 
πρέπει να προσπαθήσετε να ελέγξετε, όπως φωτιές από τσιγάρο σε δοχεία 
απορριμμάτων. 

3. Αν η πυρκαγιά επεκτείνεται γρήγορα, ενεργοποιήστε το συναγερμό πυρκαγιάς 
(σπάστε το τζάμι και πιέστε το κουμπί), ενημερώστε τον προϊστάμενό σας και 
εκκενώστε το κτίριο ακολουθώντας τη διαδικασία εκκένωσης. 
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Σεισμός 

 

  Οδηγίες αντιμετώπισης σεισμού 

 

Κατά τη διάρκεια του σεισμού  

Όταν αισθανθείτε μια σεισμική δόνηση, μπείτε αμέσως κάτω 
από ένα γραφείο ή ένα πολύ γερό τραπέζι. Σταθείτε μακριά 
από παράθυρα, βιτρίνες, ράφια και άλλα βαριά αντικείμενα 
που μπορούν να πέσουν. Παραμείνετε καλυμμένοι μέχρι να 
σταματήσει η δόνηση. Εάν το έπιπλο που σας προστατεύει, 
μετακινηθεί, προσπαθήστε να το ακολουθήσετε.  

Εάν βρίσκεστε σε ΨΗΛΟ ΚΤΙΡΙΟ και κοντά σας δεν υπάρχει 
γραφείο η τραπέζι, κινηθείτε προς τον εσωτερικό τοίχο και 
προστατέψτε το κεφάλι σας με τα χέρια. Μη 
χρησιμοποιήσετε ανελκυστήρα. Μην εκπλαγείτε εάν ο 
συναγερμός ή το αυτόματο σύστημα καταιονισμού τεθεί σε 
λειτουργία.  

Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, απομακρυνθείτε από δέντρα, πινακίδες, κτίρια, 
ηλεκτρικά καλώδια και κολώνες. 

Εάν οδηγείτε, σταματήστε στην άκρη του δρόμου. Αποφύγετε τις διασταυρώσεις, τις 
γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος και άλλες πηγές κινδύνου. Παραμείνετε 
μέσα στο όχημα μέχρι να σταματήσει η δόνηση. 

Μετά το σεισμό 

1. Παραμείνετε ήρεμοι και καθησυχάστε τους άλλους. 

2. Ελέγξτε για τραυματίες. Δώστε τις πρώτες βοήθειες, εάν αυτό είναι αναγκαίο. 

3. Αποφύγετε τα σπασμένα γυαλιά. 

4. Ελέγξτε για πυρκαγιά. Πάρτε τις κατάλληλες προφυλάξεις. 

5. Όταν δοθεί η εντολή εκκένωσης του καταστήματος κινηθείτε προς την έξοδο 
κινδύνου από την όδευση διαφυγής και μεταβείτε στο σημείο συγκέντρωσης 

6. Συντονιστείτε με το σταθμό εκπομπής εκτάκτων αναγκών στο ραδιόφωνο ή την 
τηλεόραση. Ακούστε τα ενημερωτικά δελτία. 

7. Παραμείνετε έξω από κατεστραμμένα κτίρια και μακριά από δέντρα, πινακίδες, 
κτίρια, ηλεκτρικά καλώδια και κολώνες. 

.  

 


