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Τεχνολογικά ατυχήµατα 

Τεχνολογικά ατυχήµατα   

 

Φωτιά στα διϋλιστήρια του Ασπρόπυργου το 1989 

ΓΕΝΙΚΑ 

Εάν διαµένετε ή βρίσκεστε συχνά σε περιοχή στην οποία 
υπάρχουν τεχνολογικοί κίνδυνοι (µπορείτε να ενηµερωθείτε για 
το είδος τους από τις Υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης) 
πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επιλογές σε περίπτωση τεχνολογικού 
ατυχήµατος είναι δύο: παραµονή/καταφυγή σε κλειστό χώρο 
ή εκκένωση.  

Για το ποιά από τις δύο αυτές θεωρητικές δυνατότητες θα 
επιλεγεί θα ενηµερωθείτε, από τις Αρµόδιες Αρχές. 

Για την µεγαλύτερη δυνατή προστασία σας: 

• Ακολουθείτε τις οδηγίες που θα δοθούν από τις Αρµόδιες 
Αρχές.  

• Μελετήστε και εξοικειωθείτε µε τις παρακάτω Γενικές 
Οδηγίες ώστε να τις εφαρµόσετε σωστά, εάν δεν δοθούν 
Ειδικές Οδηγίες. 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Για να είναι δυνατόν να εφαρµόσετε τις ειδικές οδηγίες που θα 
δοθούν κατά την διάρκεια ενός ατυχήµατος ή τις γενικές οδηγίες 
που συνιστώνται παρακάτω, επιβάλλεται: 

Πριν το ατύχηµα 

• να έχετε προνοήσει να είναι διαθέσιµα και συγκεντρωµένα 
στον ίδιο χώρο ή να είναι εύκολο να συγκεντρωθούν σε 
πολύ λίγο χρόνο τα ακόλουθα:  

o Iκανή ποσότητα κολλητικής µονωτικής ταινίας 
(χαρτοταινίας).  

o Ψαλίδια.  
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o Πλαστικά φύλλα (κοµµένα στις κατάλληλες 
διαστάσεις) και πλαστικές σακούλες σκουπιδιών.  

o Πετσέτες και πανάκια.  
o Ραδιόφωνο µε µπαταρίες (οι µπαταρίες να µην είναι 

µέσα στο ραδιόφωνο αλλά να ευρίσκονται δίπλα, 
αλλιώς να ελέγχονται συχνά).  

o Φακός µε µπαταρίες (οι µπαταρίες να µην είναι µέσα 
στο φακό αλλά να ευρίσκονται δίπλα, αλλιώς να 
ελέγχονται συχνά).  

o Επιπλέον καινούργιες µπαταρίες.  
o Εµφιαλωµένο νερό (µικρές ποσότητες).  
o Συσκευασµένη τροφή (µικρές ποσότητες).  
o Σαπούνι.  
o Βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών.  
o Απαραίτητα φάρµακα για τα µέλη της οικογένειας. 

• να έχετε προαποφασίσει ποιο δωµάτιο της οικίας σας 
προσφέρει την µεγαλύτερη δυνατή προστασία . Μερικοί 
παράγοντες τους οποίους πρέπει να λάβετε υπόψη για να 
οδηγηθείτε στην επιλογή σας είναι: δωµάτιο στο κέντρο 
της οικίας, να έχει τον ελάχιστο αριθµό παραθύρων και 
πορτών και όλα να είναι δυνατόν να ασφαλιστούν 
ερµητικά, να συγκοινωνεί µε το δωµάτιο του κύριου 
µπάνιου ή του WC, τα παράθυρα να µην ευρίσκονται προς 
την πλευρά του κινδύνου, να µην έχει ανοίγµατα για 
ανταλλαγή αέρα µε το περιβάλλον (δηλ. τζάκι, 
κλιµατιστικά, κλπ), αν η κατοικία σας έχει πάνω από ένα 
όροφο είναι προτιµότερο το δωµάτιο να ευρίσκεται στον 
τελευταίο. 

• να οδηγείτε µε αυξηµένη προσοχή όταν βρισκόσαστε κοντά 
σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ή σε οχήµατα µεταφοράς 
επικινδύνων υλικών. 

• και αφού διαβάσετε όλες τις οδηγίες, συζητήστε το θέµα µε 
τα όλα τα µέλη της οικογενείας σας.  

 

Ανατροπή βυτιοφόρου µε υγραέριο σε κατοικηµένη περιοχή στην Ηλιούπολη το 
1991. Οι πολίτες δεν διατηρούσαν τις αποστάσεις ασφαλείας παρά τις υποδείξεις 

της Τροχαίας 
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Κατά την διάρκεια του ατυχήµατος 

Παραµονή εντός κλειστού χώρου ή Καταφυγή σε κλειστό χώρο. 
Σκοπός σας είναι να διαφυλάξετε την υγεία σας αποτρέποντας 
την είσοδο των επικίνδυνων χηµικών ουσιών στην κατοικία σας 
και προφυλασόµενοι από τις επιπτώσεις πιθανών εκρήξεων 
(πρωτογενή και δευτερογενή θραύσµατα) και της έκθεσης σε 
θερµική ακτινοβολία. 

Εάν είστε στην κατοικία σας (Οδηγίες κατά σειρά 
προτεραιότητας) 

• ∆ιατηρείστε την ψυχραιµία σας.  
• ∆ιατηρείτε το ραδιόφωνο ή /και την τηλεόραση ανοικτά , 

παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και εφαρµόζετε τις 
οδηγίες των Αρχών.  

• Κλείστε όλα τα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες της 
κατοικίας σας (µην τις κλειδώνετε).  

• Μην χρησιµοποιείτε ασανσέρ.  
• Κλείστε τις εξωτερικές και τις εσωτερικές πόρτες του 

κτιρίου σας (µην τις κλειδώνετε).  
• Κλείστε όλα τα κλιµατιστικά είτε ανήκουν σε κεντρικό 

σύστηµα είτε όχι.  
• Κλείστε όλους τους ανεµιστήρες.  
• Επικαλύψτε τις χαραµάδες (και στις τέσσερις πλευρές ) σε 

πόρτες και παράθυρα χρησιµοποιώντας κολλητική 
µονωτική ταινία (χαρτοταινία ). Υγρές πετσέτες ή 
κουβέρτες µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν είναι όµως 
προτιµότερη η χρήση κολλητικής µονωτικής ταινίας 
(χαρτοταινίας) ή ο συνδυασµός τους. Καλύψτε µε 
κολλητική µονωτική ταινία την κλειδαριά και γύρω-γύρω 
από το πόµολο της πόρτας.  

• Ασφαλίστε ερµητικά χρησιµοποιώντας πλαστικά φύλλα (τα 
οποία έχετε κόψει στις κατάλληλες διαστάσεις εκ των 
προτέρων) και κολλητική µονωτική ταινία (χαρτοταινία) 
την είσοδο του τζακιού, όλες τις εισόδους απαγωγών και 
συστηµάτων εξαερισµού και τις πόρτες και τα παράθυρα.  

• Κλείστε όλα τα συστήµατα θέρµανσης.  
• Μην χρησιµοποιείτε φιάλες υγραερίου.  
• Κλείστε τις εσωτερικές πόρτες της οικίας σας.  
• Πηγαίνετε στο προαποφασισµένο δωµάτιο.  
• Φροντίστε να µην ευρίσκεστε κοντά σε παράθυρα σε 

οιαδήποτε περίπτωση.  
• Μην χρησιµοποιείτε άσκοπα το τηλέφωνο (κινητό ή 

σταθερό).  
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• Αν παρ' όλες τις ενέργειές σας επικίνδυνα αέρια 
εισέρχονται στο κτίριο διπλώστε αρκετές φορές µία πετσέτα 
ή ένα πανάκι, καλύψτε µε αυτό το στόµα και την µύτη σας 
και παίρνετε ελαφρές αναπνοές. 

Λάβετε υπόψη τον διαθέσιµο χρόνο. 

Εάν είστε σε άλλο κτίριο 

• ∆ιατηρείστε την ψυχραιµία σας.  
• Προσπαθήστε να συνεισφέρετε στην εφαρµογή του σχεδίου 

του κτιρίου.  

Εάν είστε στο αυτοκίνητό σας 

• ∆ιατηρείστε την ψυχραιµία σας.  
• Κλείστε και διατηρήστε κλειστά τα παράθυρα, το σύστηµα 

κλιµατισµού και τους αεραγωγούς του.  
• ∆ιερευνήστε εάν υπάρχει κάποιο κτίριο εκεί κοντά στο 

οποίο µπορείτε να καταφύγετε και σταµατήστε προσεκτικά 
το αυτοκίνητό σας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν 
παραµείνετε εντός του αυτοκινήτου.  

• ∆ιατηρήστε το ραδιόφωνο ανοικτό, παρακολουθείτε τις 
ανακοινώσεις και εφαρµόζετε τις οδηγίες των Αρχών. 

Εκκένωση 

• ∆ιατηρείστε την ψυχραιµία σας.  
• Εάν ζητηθεί από τις Αρχές να εκκενώσετε την περιοχή 

ακολουθήστε τις οδούς διαφυγής που θα σας υποδειχθούν.  
• ∆ιατηρήστε το ραδιόφωνο ανοικτό, παρακολουθείτε τις 

ανακοινώσεις και εφαρµόζετε τις οδηγίες των Αρχών.  
• Εάν έχετε τον απαραίτητο χρόνο κλείστε τις πόρτες, τα 

παράθυρα και τα συστήµατα κλιµατισµού της κατοικίας σας 
ώστε να µειώσετε κατά το δυνατόν την ρύπανση της.  

Αν βρεθείτε έξω από κτίριο και κοντά στον χώρο ενός 
ατυχήµατος 

• ∆ιατηρείστε την ψυχραιµία σας και προσπαθήστε να 
προφυλάξετε κατ’ αρχήν τον εαυτό σας και κατόπιν να 
προσφέρετε βοήθεια σε όποιους την χρειάζονται και µόνο 
εάν γνωρίζετε πως πρέπει να ενεργήσετε.  

• Αποµακρυνθείτε από το χώρο του ατυχήµατος το 
δυνατόν συντοµότερο.  
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• Μην περπατάτε και µην αγγίζετε άσκοπα εκεί που 
ευρίσκεται η ουσία που έχει διαρρεύσει.  

• Μην καπνίζετε.  
• Προσπαθήστε να καλύψετε το σώµα σας όσο το δυνατόν 

περισσότερο και να «φιλτράρετε» το αέρα που αναπνέετε 
από επικίνδυνα αέρια, σκόνη ή σταγονίδια. ∆ιπλώστε 
αρκετές φορές µία πετσέτα ή ένα πανάκι, καλύψτε µε αυτό 
το στόµα και την µύτη σας και παίρνετε ελαφρές αναπνοές.  

Αν ευρισκόσαστε: 

• 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 υδάτων.  

Γενικά ενδείκνυται να κατευθυνθείτε προς τα υψηλότερα σηµεία 
της περιοχής καθόσον πολλές από τις τοξικές και επιβλαβείς 
ουσίες είναι βαρύτερες του αέρος. 
Αν και οι αποστάσεις ασφαλείας από το σηµείο του ατυχήµατος 
εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες (ποσότητα και είδος 
χηµικής ουσίας, µέρα ή νύχτα, µετεωρολογικοί παράγοντες, κλπ) 
σαν γενική οδηγία απόσταση 

• 800 µέτρων (διαρροή)  
• 1600 µέτρων (φωτιά, έκρηξη)  

µπορεί να θεωρηθεί ασφαλής κατά την αρχική εξέλιξη ενός 
ατυχήµατος. Σε ειδικές περιπτώσεις (µεγάλη ποσότητα, 
εξαιρετικά επικίνδυνη χηµική ουσία, δυσµενείς µετεωρολογικές 
συνθήκες) οι αποστάσεις ασφαλείας µπορεί να είναι πολύ 
µεγαλύτερες. 
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Αν είστε παρόντες σε ή αντιληφθείτε ένα ατύχηµα και δείτε 
ότι δεν υπάρχει παρουσία των Αρχών αναφέρετέ το σε ένα 
από τα ακόλουθα τηλέφωνα αφού πρώτα αποµακρυνθείτε 
σε απόσταση ασφαλείας. 

Γενική Γραµµατεία 
Πολιτικής Προστασίας 

210 
3359900 

Πυροσβεστικό Σώµα 199 

Άµεση ∆ράση της Ελληνικής 
Αστυνοµίας 

100 

Εθνικό Κέντρο Άµεσης 
Βοήθειας 

166 

 

• Να είστε προετοιµασµένοι να δώσετε όσο το δυνατόν τα πιο 
ακριβή στοιχεία (τόπος περιστατικού, την απόσταση σας 
από το χώρο του ατυχήµατος, το όνοµά σας, ένα τηλέφωνο 
επικοινωνίας κλπ) και να κάνετε περιγραφή του 
περιστατικού. 

 
Για τον σκοπό αυτό, παρατηρήστε:  

o Αν υπάρχουν θύµατα, κάνετε µία εκτίµηση του 
αριθµού των ατόµων στην περιοχή (αριθµός νεκρών, 
τραυµατισµένων) και ποια είναι τα συµπτώµατα που 
παρουσιάζουν (π.χ. ζαλάδα, πονοκέφαλος, ερεθισµός 
στα µάτια, κλπ).  

o Το χρώµα του καπνού ή του υγρού που έχει 
διαρρεύσει.  
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o Τις οσµές και τους περίεργους ήχους εάν υπάρχουν.  
o Την συµπεριφορά του νέφους εάν υπάρχει 

(κατεύθυνση κίνησης, βυθίζεται ή ανεβαίνει προς τα 
πάνω, κλπ..), συµπεριφορά του υγρού.  

o Αν υπάρχουν στοιχεία/πινακίδες στις συσκευασίες , 
στους περιέκτες (βαρέλια, κάθε είδους δοχεία και 
παλέτες ) ή στο βυτιοφόρο (όνοµα εταιρείας κλπ). 

• Ιδιαιτέρως παρατηρήστε την ύπαρξη 
o των πινακίδων χρώµατος πορτοκαλί 

(προειδοποιητικές πινακίδες αναγνωρίσεως 
µεταφερόµενης ύλης) και συγκρατήστε τους δύο 
αριθµούς (έναν διψήφιο/τριψήφιο 
και έναν τετραψήφιο) τους λεγόµενους αριθµούς UN 
π.χ. 

 

o των ετικετών κινδύνου σε σχήµα ρόµβου µε χρώµατα 
(κόκκινο, κίτρινο, γαλάζιο, κλπ), κάποιο σχήµα 
(έκρηξη βόµβας, µαύρη ή λευκή φλόγα, 
νεκροκεφαλή µε διασταυρούµενα οστά, κλπ) και 
αριθµό στην κάτω γωνία (1.1, 3,4, κλπ) π.χ. 

 

o τι είναι κοντά στον χώρο του ατυχήµατος 
(εγκαταστάσεις, κτίρια, σχολείο, βρεφονηπιακός 
σταθµός, ΚΑΠΗ, στάση µέσου µαζικής µεταφοράς, 
πλατείες, ποτάµια, λίµνες, φρεάτια, κλπ). 

o µην κλείσετε το τηλέφωνο εάν δεν σας πει ο 
τηλεφωνητής - µπορεί να χρειάζεται κάποια 
περαιτέρω πληροφορία.  

ΑΝ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 

• Καλέστε αµέσως ιατρική βοήθεια 
o Κέντρο ∆ηλητηριάσεων 
o ΕΚΑΒ 
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∆εν είναι δυνατόν να δοθούν γενικές οδηγίες που να καλύπτουν 
κάθε περίπτωση έκθεσης σε µία επικίνδυνη ουσία (δηλητηρίαση, 
χηµικό έγκαυµα) η οποία µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις 
στην υγεία σας, αν όµως προβείτε σε ορισµένες κατάλληλες 
ενέργειες µπορεί να µειώσετε την πιθανότητα της µόλυνσης και 
την βλάβη που οφείλεται στην έκθεσή σας στην χηµική ουσία. 

• Εάν µία επικίνδυνη ουσία έρθει σε επαφή µε τα µάτια σας 
είναι πολύ σηµαντικό να ενεργήσετε αµέσως. 
Οιαδήποτε καθυστέρηση µπορεί να αυξήσει την πιθανότητα 
δηµιουργίας σοβαρής βλάβης.  
Εκτός και αν ενηµερωθείτε για το ότι δεν πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί νερό για την συγκεκριµένη χηµική ουσία 
κάντε τις ακόλουθες ενέργειες: 

o Ξεπλύνετε τα χέρια σας γρήγορα.  
o Αν φοράτε φακούς επαφής αφαιρέστε τους.  
o Ξεπλύνετε το κάθε µάτι ξεχωριστά χωρίς ιδιαίτερη 

πίεση µε καθαρό χλιαρό νερό και µε κατεύθυνση από 
την µύτη προς τα έξω για τουλάχιστον 15 λεπτά. 
Συνεχίστε την διαδικασία έως ότου δεν αισθάνεστε 
καµία ενόχληση.  

o Ζητήστε ιατρική συνδροµή. 
• Αν βάσιµα νοµίζετε ότι έχετε εκτεθεί σε κάποια 

επικίνδυνη ουσία...  
o Βγάλτε αµέσως όποια ρούχα θεωρείτε ότι έχουν 

ρυπανθεί.  
o Βγάλτε τα µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην έρθουν σε 

επαφή µε το πρόσωπό σας. Αν αυτό δεν είναι 
δυνατόν µε τον κανονικό τρόπο σκίστε τα ή κόψτε τα 
µε ένα ψαλίδι.  

o Βάλτε τα ρούχα σε πλαστικές σακούλες ή σε κάποιο 
δοχείο και κλείστε το καλά.  

o Αν είναι δυνατόν πλυθείτε προσεκτικά µε νερό.  
o Περιµένετε την ιατρική βοήθεια. 

 

 


