
 

STEM4CLIM8 Project 
2020-1-UK01-KA201-079141  

 

Page 1 of 2 

 

 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΠΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (X)/  

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (√) 

1. Υπάρχουν κρεβάτια δίπλα σε μεγάλα 
παράθυρα, ακριβώς κάτω από κρεμαστά 

φώτα, ακριβώς κάτω από βαρείς καθρέφτες, 
ακριβώς κάτω από φωτογραφίες με κορνίζα 

ή ακριβώς κάτω από ράφια με πολλά 
πράγματα που μπορεί να πέσουν; 

 

2. Υπάρχουν βαριές λάμπες στα κομοδίνα;  

3. Υπάρχουν κρεμαστά φυτά σε βαριές 
γλάστρες; 

 

4. Υπάρχουν κρεμαστά φυτά, λάμπες κ.λπ. όχι 

σε κλειστές θηλιές; 

 

5. Υπάρχουν γάντζοι (κρεμαστά φυτά, λάμπες 

κ.λπ.) που δεν είναι στερεωμένα σε καρφιά; 

 

6. Υπάρχουν βαριά / εύθραυστα αντικείμενα σε 

ψηλά ράφια; 

 

7. Υπάρχουν κρεμαστά ντουλάπια κουζίνας ή 
άλλα; 

 

8. Υπάρχουν ντουλάπια φαρμάκων;  

9. Υπάρχουν γυάλινα δοχεία γύρω από την 

μπανιέρα; 

 

10. Υπάρχουν υλικά που μπορούν εύκολα να 

πάρουν φωτιά; 

 

11.Υπάρχουν θερμοσίφωνες;  

12.Υπάρχουν βαριά αντικείμενα στις διαδρομές 
εξόδου στο σπίτι σας; 

 

13.Υπάρχουν τροχοφόρα αντικείμενα;  

14.Υπάρχουν ψηλά βαριά έπιπλα όπως ράφια με 

βιβλία; 

 

15.Υπάρχουν υποδοχές όπου οι γραμμές αερίου 
συναντούν συσκευές όπως σόμπες, 
θερμοσίφωνες και στεγνωτήρια; 

 

16.Υπάρχουν βαριές συσκευές όπως ψυγεία;  

17.Υπάρχουν καμινάδες;  

18.Υπάρχουν βαρείς καθρέφτες/πίνακες στους 
τοίχους; 

 

19.Υπάρχουν κλιματιστικά;  

20.Υπάρχουν κεραμίδια στη στέγη;  
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21.Το σπίτι δεν είναι βιδωμένο στα θεμέλια (αν 
το σπίτι σας είναι προκατασκευασμένο); 

 

22.Υπάρχουν νεκρά ή άρρωστα μέλη δέντρων 
που θα μπορούσαν να πέσουν στο σπίτι; 
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 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (X)/  

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (√) 

1. Υπάρχουν αυτόνομα ντουλάπια, βιβλιοθήκες 
και ράφια τοίχου; 

 

2. Υπάρχουν βαριά αντικείμενα στα ράφια πάνω 
από τα κεφάλια των καθισμένων μαθητών; 

 

3. Υπάρχουν ενυδρεία και άλλες δυνητικά 

επικίνδυνες οθόνες κοντά σε καθιστικούς 
χώρους; 

 

4. Υπάρχουν οθόνες τηλεόρασης ή 
προτζέκτορες; 

 

5. Υπάρχει πιάνο στο χώρο?  

6. Υπάρχουν βάσεις τοίχου?  

7. Υπάρχουν κρεμαστά φυτά?  
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 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕΙΣΜΟΥ  

 Ετοιμάστε για τον εαυτό σας μια τσάντα βοήθειας για τον σεισμό  

που περιέχει τη λίστα των αντικειμένων που σας δίνονται  

κατά την είσοδό σας στη βιβλιοθήκη.   

Λίστα αντικειμένων σε μια τσάντα σεισμού Σημειώστε τα αντικείμενα 

που έχετε στο σακίδιο σας 

(√) 

1. Σουγιάς  

2. Μετρητά Χρήματα   

3. Σφυρίχτρα    

4. Πακέτο υγιεινής   

5. (Σαπούνι, απολυμαντικό τζελ, 

οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα, υγρά 
μαντηλάκια, χαρτί υγείας κ.λπ.) 

 

6. Μολύβι  

7. Ραδιόφωνο με Μπαταρίες  

8. Φακός  

9. Μπαταρίες    

10. Μονωτική ταινία   

11. Κουτί Πρώτων Βοηθειών   

12. 2x φωτοαντίγραφα σημαντικών εγγράφων 

(ταυτότητα και διαβατήριο) 

 

13. Ανταλλακτικό κλειδί (αν η οικογένειά σας 

έχει αυτοκίνητο) 

 

14. Κουβέρτα/υπνόσακος  

15. Ψαλίδι   

16. Πλαστικό/νάιλον κάλυμμα   

17. Νερό και Φαγητό   

18. Ειδικά είδη για βρέφη, ηλικιωμένους ή άτομα 

με αναπηρία (για παράδειγμα μπιμπερό) 

 

19. 2x (προστατευτικά) ρούχα, στιβαρά 

παπούτσια και αδιάβροχο 

 

 


