
 
Αν βρίςκεςτε ςτο αυτοκίνητο  
•  Ακινθτοποιείςτε το ςτθν άκρθ του δρόμου και 
μακριά από δζντρα που ενδζχεται να πζςουν 
πάνω του. 
 •  Μείνετε μζςα και ανάψτε τα προειδοποιθτικά 
φϊτα ςτάςθσ (φϊτα ζκτακτθσ ανάγκθσ) μζχρι να 
κοπάςει θ καταιγίδα. 
 •  Αποφφγετε δρόμουσ που διαςταυρϊνονται με 
ρζματα.  
•  Εγκαταλείψτε το αυτοκίνθτό ςασ αν ζχει 
ακινθτοποιθκεί κακϊσ ενδζχεται να παραςυρκεί 
ι να πλθμμυρίςει.   
•  Μθν πλθςιάηετε ςε περιοχζσ όπου ζχουν 
ςθμειωκεί κατολιςκιςεισ.  
Αν βρίςκεςτε ςε εξωτερικό χώρο  
•  Καταφφγετε ςε κτίριο ι ςε αυτοκίνθτο 
διαφορετικά κακίςτε αμζςωσ ςτο ζδαφοσ χωρίσ 
να ξαπλϊςετε. 
 •  Προςτατευτείτε κάτω από ςυμπαγι κλαδιά 
χαμθλϊν δζντρων ςτθν περίπτωςθ που είςτε 
μζςα ςε δάςοσ. 
 •  Μθν καταφφγετε ποτζ κάτω από ζνα ψθλό 
δζντρο ςε ανοιχτό χϊρο. 
 •  Αποφφγετε τα χαμθλά εδάφθ για τον κίνδυνο 
πλθμμφρασ. 

 •  Μθν ςτζκεςτε πλάι ςε πυλϊνεσ, γραμμζσ 
μεταφοράσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφωνικζσ 
γραμμζσ και  φράκτεσ. 
 •  Μθν πλθςιάηετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. 
αυτοκίνθτα, ποδιλατα, ςφνεργα καταςκινωςθσ 
κλπ.). 
 •   Αν είςτε μζςα ςτθ κάλαςςα βγείτε αμζςωσ ζξω. 
 •   Αν βρίςκεςτε απομονωμζνοι ςε μια επίπεδθ 
ζκταςθ και νιϊςετε να ςθκϊνονται τα μαλλιά ςασ 
(γεγονόσ που δθλϊνει ότι ςφντομα κα εκδθλωκεί 
κεραυνόσ), κάντε βακφ κάκιςμα με το κεφάλι 
ανάμεςα ςτα πόδια (ϊςτε να ελαχιςτοποιιςετε τθν 
επιφάνεια του ςϊματόσ ςασ και τθν επαφι ςασ με το 
ζδαφοσ) πετϊντασ τα μεταλλικά αντικείμενα που 
ζχετε επάνω ςασ.  
Περιςςότερεσ οδθγίεσ  μπορείτε να βρείτε ςτον 
ιςτοχϊρο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ 
Προςταςίασ (www.civilprotection.gr) και ςτον 
ιςτοχϊρο του Διμου θτείασ (www.sitia.gr).  
Αρμόδιος  Αντιδήμαρχος: Χαράλαμπος Λεβεντζρης 

ΧΡΗΙΜΑ ΣΗΛΕΦΩΝΑ  
Ευρωπαϊκόσ Αριθμόσ 

Ζκτακτησ Ανάγκησ 
112 

ΕΚΑΒ 166 

Νοςοκομείο Σητείασ 28433 40100 

Πυροςβεςτικό Κλιμάκιο 
Σητείασ 

28430- 23199 

Λιμεναρχείο Σητείασ 28430-22310 

Αςτυνομικό τμήμα 
Σητείασ 

28430-22259 

Σταθμόσ Κουτςουρά 28430-51666 

Δημαρχείο 
(Γραμματεία) 

28433-40540 

Γρ. Πολιτικήσ  
Προςταςίασ Δ. Σητείασ 

2843 340537 
28433 41323 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ 
28430-28335, 
28430-26211 

ΔΕΗ υποκατάςτημα 
Σητείασ 

28430 -28480 
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►ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
Στο ςπίτι 
•  Φροντίςτε να ενθμερϊνεςτε διαρκϊσ από το 
ραδιόφωνο και τθν τθλεόραςθ για τθν εξζλιξθ 
των καιρικϊν φαινομζνων. Οι επίςθμεσ πθγζσ 
ενθμζρωςθσ είναι θ Εκνικι Μετεωρολογικι 
Τπθρεςία (Ε.Μ.Τ.) και θ Γενικι Γραμματεία 
Πολιτικισ Προςταςίασ.  
•  ε περίπτωςθ ανάγκθσ καλζςτε εναλλακτικά: 
Αςτυνομία 100, Πυροςβεςτικό ϊμα 199, ΕΚΑΒ 
166, τον Ευρωπαϊκό Αρικμό Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 
112. 
 •  Σοποκετείςτε ςε εμφανζσ ςθμείο ςτο ςπίτι 
τουσ παραπάνω αρικμοφσ τθλεφϊνων πρϊτθσ 
ανάγκθσ εφόςον τα παιδιά ςασ είναι ςε κζςθ να 
τουσ χρθςιμοποιιςουν και βεβαιωκείτε ότι το 
γνωρίηουν.  
•   Εξθγείςτε ςε όλα τα μζλθ τθσ οικογζνειασ πϊσ 
και πότε να κλείνουν τισ παροχζσ θλεκτρικοφ και 
νεροφ και πϊσ να χρθςιμοποιοφν τον 
πυροςβεςτιρα και πϊσ να καλοφν ςε βοικεια. 

 
Αν πρόκειται να μετακινηθείτε 
• Ενθμερωκείτε για τον καιρό και τθν κατάςταςθ 
του οδικοφ δικτφου. 
• Μεταβάλλετε το πρόγραμμα τθσ μετακίνθςισ 
ςασ ι προτιμιςτε τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ για 
τισ μετακινιςεισ ςασ.  
•Σαξιδζψτε κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ, 
προτιμϊντασ τισ κεντρικζσ αρτθρίεσ.  

 •  Ενθμερϊςτε τουσ οικείουσ ςασ για τθ διαδρομι 
που κα ακολουκιςετε. 
 • Μθν αγνοείτε τισ οδθγίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Πολιτικισ Προςταςίασ, τα δελτία καιροφ τθσ Ε.Μ.Τ. 
και τισ υποδείξεισ των τοπικϊν Aρχϊν, όπωσ θ 
Σροχαία, το Λιμενικό, θ Πυροςβεςτικι κλπ. 
 •  Εξοπλίςτε το αυτοκίνθτο με τα απαραίτθτα μζςα 
αντιμετϊπιςθσ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων 
(αντιολιςκθτικζσ αλυςίδεσ, αντιψυκτικά υγρά, 
ομπρζλεσ, αδιάβροχα, γαλότςεσ, φακό, κουτί 
πρϊτων βοθκειϊν κλπ.). 
•  Μείνετε ιρεμοι και διευκολφνετε το ζργο των 
Αρχϊν. 

► ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ 

 
Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανζμων  
•   Αςφαλίςτε αντικείμενα τα οποία αν παραςυρκοφν 
από τον άνεμο ενδζχεται να προκαλζςουν 
καταςτροφζσ ι τραυματιςμοφσ. 
•    τερεϊςτε τισ διαφθμιςτικζσ πινακίδεσ που τυχόν 
ζχετε αναρτιςει. 
 •   Αςφαλίςτε τισ πόρτεσ και τα παράκυρα του 
ςπιτιοφ ι του χϊρου εργαςίασ ςασ. 
 •    Αποφφγετε δραςτθριότθτεσ ςε καλάςςιεσ και 
παράκτιεσ περιοχζσ. 
 •    Αποφφγετε τθ διζλευςθ κάτω από μεγάλα 
δζντρα, κάτω από αναρτθμζνεσ πινακίδεσ και  κάτω 
από μπαλκόνια. 
  
 
 

► ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ 

 
Πώσ να εκτιμήςετε την απόςταςη από μια 
καταιγίδα  
•  Μετριςτε το χρόνο που μεςολαβεί μεταξφ 
τθσ αςτραπισ και τθσ βροντισ ςε δευτερόλεπτα. 
Διαιρζςτε το χρόνο που μετριςατε με το 3 ϊςτε να 
υπολογίςετε τθν απόςταςθ τθσ καταιγίδασ ςε 
χιλιόμετρα. 
 •  Λάβετε γριγορα τα απαραίτθτα μζτρα, κακϊσ θ 
καταιγίδα μπορεί να εμφανιςτεί πολφ γριγορα πάνω 
από τθν περιοχι ςτθν οποία βρίςκεςτε.  
Στο ςπίτι  
•  Βεβαιωκείτε ότι τα φρεάτια ζξω από το ςπίτι ςασ 
δεν είναι φραγμζνα και οι υδρορροζσ λειτουργοφν 
κανονικά. 
• Αςφαλίςτε αντικείμενα, που μπορεί να 
παραςυρκοφν από τθ ραγδαία βροχόπτωςθ και 
ενδζχεται να προκαλζςουν καταςτροφζσ ι 
τραυματιςμοφσ. 
•  Περιορίςτε τισ μετακινιςεισ ςασ και αποφφγετε 
τθν εργαςία και τθν παραμονι ςε υπόγειουσ χϊρουσ.  
•   Μθν κρατάτε θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ι το 
τθλζφωνο. Αποςυνδζςτε τισ ςυςκευζσ τθλεόραςθσ 
από τθν κεραία και τθν παροχι του θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ. 

 Αποφφγετε να αγγίξετε τισ ςωλθνϊςεισ των 
υδραυλικϊν (κουηίνα, μπάνιο) . 


