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ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ 

Περιοχές που ο κίνδυνος εκδήλωσης κατολίσθησης είναι αυξημένος 

 Σε περιοχές υφιστάμενων παλαιότερων κατολισθήσεων. 
 Πάνω ή στη βάση απότομων πρανών ή κλιτύων. 
 Στη βάση ή την κορυφή επιχωμάτων και εκσκαφών. 
 Η ισχυρή ανατάραξη του εδάφους που προκαλείται από τους σεισμούς 

μπορεί να προκαλέσει κατολισθήσεις ή να εντείνει τις συνέπειες τους. 

Ενέργειες πριν την εκδήλωση της κατολίσθησης 

 Οι κατολισθήσεις συμβαίνουν συνήθως σε περιοχές που έχουν συμβεί και 
στο παρελθόν. Ζητήστε πληροφορίες για τις κατολισθήσεις στην περιοχή 
σας, και ενδεχομένως ζητήστε μια λεπτομερή πραγματογνωμοσύνη της 
περιοχής του  ακινήτου σας. 

 Εάν η κατοικία σας βρίσκεται εντός περιοχής με αυξημένο κίνδυνο για την 
εκδήλωση κατολίσθησης ελαχιστοποιείστε τον κίνδυνο πραγματοποιώντας 
φύτευση των πρανών που βρίσκονται εντός της ιδιοκτησίας σας και 
κατασκευάζοντας τοίχους αντιστήριξης. 

Τι να κάνετε αν υποψιάζεστε ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος 

κατολισθήσεων 

 Επικοινωνήστε με τις τοπικές Αρχές, Πυροσβεστική, Αστυνομία ή 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Οι τοπικοί φορείς είναι οι πλέον κατάλληλοι 
να εκτιμήσουν έναν ενδεχόμενο κίνδυνο. 

 Ενημερώστε τους γείτονές σας. Ενδέχεται να μην έχουν επίγνωση των 
πιθανών κινδύνων. 

 Αν βρίσκεστε σε περιοχές επικίνδυνες για κατολισθήσεις και λασποροές, 
ενημερωθείτε για τις πιθανές οδούς διαφυγής. Θυμηθείτε παρόλα αυτά ότι 
η οδήγηση κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης είναι πολύ επικίνδυνη. 

 Ενημερωθείτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο για 
προειδοποιήσεις σχετικές με φαινόμενα έντονων ή παρατεταμένων 
βροχοπτώσεων. Μετά από περιόδους παρατεταμένων βροχοπτώσεων 
αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης κατολισθήσεων. 

Ενέργειες κατά την διάρκεια εκδήλωσης κατολισθήσεων 

https://civilprotection.gr/el/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%B6%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82#undefined
https://civilprotection.gr/el/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%B6%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82#undefined


  

 Απομακρυνθείτε το ταχύτερο δυνατό από την περιοχή εκδήλωσης της 
κατολίσθησης. 

 Αν παραμείνετε στο σπίτι, μετακινηθείτε σε ψηλότερους ορόφους. 
 Εάν είναι αδύνατο να απομακρυνθείτε καθίστε στο πάτωμα σε εμβρυακή 

στάση και προστατέψτε το κεφάλι σας. 
 Να είστε έτοιμοι να μετακινηθείτε γρήγορα. Δώστε προτεραιότητα στην 

ασφάλεια του εαυτού σας και όχι των υπαρχόντων σας. 
 Μείνετε σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση όταν οδηγείτε. Τα κράσπεδα κατά 

μήκος των οδών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε κατολισθήσεις και 
καταπτώσεις βράχων. Παρατηρείτε με προσοχή το δρόμο για πιθανά 
σημάδια καθίζησης, κατάρρευσης, καταπτώσεις βράχων κλπ. 

  

Ενέργειες μετά την εκδήλωση κατολισθήσεων 

 Μείνετε μακριά από την περιοχή της κατολίσθησης. Μπορεί να υπάρχει 
κίνδυνος εκδήλωσης νέας κατολίσθησης. 

 Παρακολουθείτε τους τοπικούς ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς 
για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση της κατολίσθησης. 

 Ελέγξτε για τραυματίες και παγιδευμένα άτομα περιμετρικά του χώρου 
εκδήλωσης της κατολίσθησης, χωρίς να εισέλθετε σε αυτόν. Κατευθύνεται 
τα σωστικά συνεργεία στις θέσεις των παγιδευμένων. 

 Ελέγξτε για βλάβες σε δίκτυα κοινής ωφέλειας, οδικό και σιδηροδρομικό 
δίκτυο και αναφέρεται τις βλάβες στις αρμόδιες Αρχές. 

 Ελέγξτε για ζημιές τα κρίσιμα σημεία για την στατικότητα του σπιτιού σας. 

 


