
Γιατί με επηρεάζει η έλλειψη φυσικού αερίου ή/και η διακοπή 
ρεύματος; 
 

Επειδή ... 
Τι μπορώ να κάνω τώρα; 
Τι κάνω σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης; 
- το καλοριφέρ παραμένουν κρύα 
- η παροχή νερού είναι περιορισμένη 
- Οι ηλεκτρικές πηγές φωτός δεν είναι πλέον διαθέσιμες 
- η κουζίνα, ο φούρνος ή ο φούρνος μικροκυμάτων δεν λειτουργούν πλέον 
- ο καταψύκτης / το ψυγείο ξεπαγώνει 
- Οι ηλεκτρονικές πηγές πληροφοριών δεν λειτουργούν πλέον 
- το δίκτυο επικοινωνίας δεν λειτουργεί εντός σύντομου χρονικού διαστήματος 
- αποτυγχάνει ο ιατρικός εξοπλισμός που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 
- η παροχή καυσίμων δεν είναι πλέον διαθέσιμη 
- οι ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές στα καταστήματα δεν λειτουργούν πλέον 
- οι Ατμ δεν λειτουργούν 
- … 
 

Τι μπορώ να κάνω τώρα; 
Κάθε νοικοκυριό πρέπει να προετοιμαστεί σήμερα ώστε να μπορεί να τα καταφέρει για λίγες ημέρες 
χωρίς εξωτερική βοήθεια!  
- Προμηθευτείτε τρόφιμα,  νερό και προϊόντα υγιεινής για 10 ημέρες. 
- Να έχετε έτοιμη μια κουζίνα ή μπάρμπεκιου για κάμπινγκ/αέριο γκαζάκη (συμπεριλαμβανομένων των 
καυσίμων). 
Προσοχή: Χρήση μόνο σε εξωτερικούς χώρους! 
- Διατηρήστε σε απόθεμα ένα ραδιόφωνο που λειτουργεί με μπαταρία (ή με μανιβέλα) 
(συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών μπαταριών). 
- Γενικό φαρμακείο πρώτων βοηθειών και προσωπικά φάρμακα 
- Προμηθευτείτε κεριά, αναπτήρες / σπίρτα και φακοί. 
Προσοχή: Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς! 
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ανιχνευτές καπνού που λειτουργούν! 
Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν πυροσβεστήρες! 
- Να λαμβάνετε προφυλάξεις για τα άτομα που πρόκειται να φροντίσετε/φροντίζετε 
- Κανονίστε τόπο συνάντησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
- Διατηρήστε απόθεμα μετρητών για 10 ημέρες (σε μικρές ονομαστικές αξίες) 
- Κατεβάστε την εφαρμογή προειδοποίησης (π.χ. "NINA") 
 

Τι κάνω σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης; 
- Απενεργοποιήστε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές για να ελαχιστοποιήσετε τις πηγές κινδύνου και να 
αποφύγετε την υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου.  
- Ανοίξτε το ραδιόφωνο! Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λάβετε πληροφορίες από τις αρχές ή τον 
προμηθευτή ενέργειας.  
- Χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή προειδοποίησης για να λάβετε πληροφορίες 
- Δώστε προσοχή στο αν κάποιος στο περιβάλλον σας χρειάζεται βοήθεια 
μετά τη διακοπή του ρεύματος: 
- Ελέγξτε τα τρόφιμα στην κατάψυξη 
- Ελέγξτε τα ληφθέντα μέτρα, προσαρμόστε τις προφυλάξεις εάν είναι απαραίτητο, αναπληρώστε τα 
αποθέματα. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για αυτά και άλλα θέματα μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του  
Ομοσπονδιακό Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Βοήθειας για τις Καταστροφές (BBK): 



https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html 
 

Χρησιμοποιήστε το χρόνο για να προετοιμαστείτε, ώστε να είστε έτοιμοι σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης και να μπορείτε να αντιδράσετε πιο ψύχραιμα.  


