
ΜΓΣΡΑ ΥΓΙΜΓΡΙΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
 

Σίπμηα δεκ είκαη πημ ζθιενό γηα ημ ζθάθμξ ζαξ από ηεκ παναμέιεζε, θαη ε παναμέιεζε είκαη αθνηβώξ ε 

θαηάζηαζε ζηεκ μπμία  οπόθεηκηαη ηα ζθάθε ακαροπήξ όηακ εγθαζίζηαηαη μ θνύμξ θαηνόξ. 

Καηάιιειεξ όμςξ ηεπκηθέξ πνμζηαζίαξ  μπμνμύκ κα ειαπηζημπμηήζμοκ ηηξ ανκεηηθέξ ζοκέπεηεξ ηεξ απνεζίαξ 

ημο πεημώκα πμο ζα έπεη ημ ζθάθμξ ζαξ. 

 

Πνςηανπηθόξ ζηόπμξ ηεξ πνμζηαζίαξ είκαη κα πνμεημημάζεη ημ ζθάθμξ ζαξ γηα ηηξ ακαπόθεοθηεξ επηπηώζεηξ 

από ηηξ ζοκζήθεξ παγεημύ. Τγνά γηα πανάδεηγμα ζα πνέπεη κα αθαηνεζμύκ ή κα πνμζηαηεύμκηαη, θαη ηίπμηα 

πμο ζα μπμνμύζε κα θαηαζηναθεί από παμειέξ ζενμμθναζίεξ δεκ ζα πνέπεη κα βνίζθεηαη εθηεζεημέκμ.  

 

1. Εηξιμάζηε μια λίζηα ελέγςξρ 

Σμ πημ ζεμακηηθό ενγαιείμ γηα ημ ζςζηό λεπεημώκηαζμα ημο ζθάθμοξ ζαξ είκαη έκα μμιύβη. Ακ δεκ έπεηε 

πνμεημημάζεη μηα μιμθιενςμέκε ιίζηα ειέγπμο – ηεκ μπμία θαη ζα αθμιμοζήζεηε - μη πηζακόηεηεξ κα πάζεηε 

έκα ή δύμ βήμαηα είκαη θαιέξ. Ξμδεύμκηαξ ιίγα ιεπηά ηώνα γηα κα πνμζανμόζεηε ζηεκ παναθάης γεκηθή ιίζηα 

ειέγπμο ηηξ ζογθεθνημέκεξ απαηηήζεηξ ζαξ, είκαη ζίγμονμ όηη ηεκ ενπόμεκε άκμηλε ζα ελμηθμκμμήζεηε ώνεξ, 

πμο ζα δαπακμύζαηε γηα ηεκ ακηημεηώπηζε ηςκ ζοκεπεηώκ ηεξ αβιερίαξ ζαξ 

2. Ποξζηαζία ηξραλέηαπ 

Απμζοκδέζηε ημκ εύθαμπημ ζςιήκα εηζόδμο από ηεκ θιεηζηή βάκα ζαιάζζεξ θαη βμοηήληε ημκ ζε θμοβά πμο 

πενηέπεη έκα δηάιομα από κενό θαη ακηηροθηηθό πνμποιεκμγιοθόιε ζε ακαιμγία 50-50. Λεηημονγήζηε ηεκ 

ηνόμπα μέπνη κα είζηε βέβαημη όηη ημ ακηηροθηηθό έπεη πενάζεη από ηεκ ημοαιέηα θαη από όιεξ ηηξ γναμμέξ. 

Γάκ έπεηε έκα εκζςμαηςμέκμ ζύζηεμα επελενγαζίαξ ιομάηςκ, αθμιμοζήζηε ηηξ μδεγίεξ ημο θαηαζθεοαζηή 

γηα ηεκ πεημενηκή πενίμδμ. 

ΗΜΓΙΩΗ: Γηα ηεκ πνμζηαζία θάζε ακηιίαξ, δελαμεκήξ, θαη ιάζηηπμο, επηβάιιεηαη κα πνεζημμπμηείηε μόκμ 

με-ημληθό ακηηροθηηθό (π.π. πνμποιεκμγιοθόιε). Πμηέ μεκ πνεζημμπμηείηε ηύπμοξ αηζοιηθήξ γιοθόιεξ ε άιιμ 

θμηκό ακηηροθηηθό αοημθηκεημβημμεπακίαξ  ημ μπμίμ είκαη θαη δειεηενηώδεξ.  

Αδεηάζηε ημ θαδακάθη. Ακ ημ θαδακάθη  ήηακ άδεημ θαη θαζανό θαηά ηεκ ζοκηήνεζε ηεξ ημοαιέηαξ, μπμνείηε 

κα αθήζεηε ημ ακηηροθηηθό μίγμα ζημ δμπείμ, αιιά έκα άδεημ δμπείμ απμηειεί ζίγμονα θαιύηενε επηιμγή. 

 

3. Ποξζηαζία δεναμεμώμ 

Αδεηάζηε όιεξ ηηξ δελαμεκέξ γιοθμύ κενμύ. 

Η πνήζε ακηηροθηηθμύ, δεκ είκαη μηα πναθηηθή ιύζε, δηόηη απαηηείηαη δηάιομα 50-50, θαη ηεκ άκμηλε μύηςξ ή 

άιιςξ ζα πνέπεη κα αδεηάζμοκ μη δελαμεκέξ. Να ζομάζηε όηη ε είζμδμξ ηεξ ακηιίαξ είκαη πάκς από ημ θάης 

μένμξ ηεξ δελαμεκήξ. Έηζη ζα πνέπεη κα αδεηάζεηε ηεκ δελαμεκή θαη κα ηεκ ζηεγκώζεηε είηε με άκηιεζε είηε 

με ημ με ζθμογγάνη από ηεκ ακζνςπμζονίδα. Αοηή είκαη μηα θαιή ζηηγμή γηα κα ζθμοπίζεηε ημ εζςηενηθό ηεξ 

δελαμεκήξ με έκα δηάιομα πιςνίμο. 

 

4. Ποξζηαζία θεομξζίθτμα 

Αδεηάζηε θαη ζηναγγίζηε ημ ζενμμζίθςκα 

Ακ μ ζενμμζίθςκαξ ζαξ είκαη δηπιήξ εκένγεηαξ (έπεη θαη ειεθηνηθή ακηίζηαζε), απμζοκδέζηε ειεθηνηθά ημ 

ζενμμζίθςκα πνηκ κα ζηναγγίζεη. Γπεηδή ε ειεθηνηθή ακηίζηαζε ζα θαεί ακ εκενγμπμηήζεηε ημκ ζενμμζίθςκα 

πςνίξ ημ ζημηπείμ κα είκαη βοζηζμέκμ ζημ κενό, θμιιήζηε μηα εηηθέηα ζημκ δηαθόπηε με ηεκ ειεθηνηθή 

ζύκδεζε γηα κα ζαξ οπεκζομίζεη κα λακαγεμίζεηε ημ ζενμμζίθςκα πνηκ ηεκ απμθαηάζηαζε ηεξ ζύκδεζεξ. 



5. Ποξζηαζία αμηλιώμ και ζτλημώζετμ 

Αθόμα θη ακ ζθμπεύεηε  κα ζηναγγίλεηε ακηιίεξ θαη ζςιήκεξ, είκαη ζθόπημμ κα πνεζάνεηε μέζα από αοηά 

ακηηροθηηθό δηάιομα με ακαιμγία  50-50 γηα ηεκ πνμζηαζία εζμπώκ ή ηςκ παμειώκ  ζεμείςκ πμο ζα 

μπμνμύζακ κα θναηήζμοκ οπμιείμμαηα κενμύ πνμενπόμεκμο από ηα ιημάκηα. Γάκ ημ ζθάθμξ ζαξ είκαη 

ελμπιηζμέκμ με ζενμμζίθςκα – πμο ηώνα είκαη άδεημξ – παναθάμρηε ημκ απμζοκδέμκηαξ ημοξ εύθαμπημοξ 

ζςιήκεξ εηζόδμο θαη ελόδμο θαη ζοκδέμκηάξ ημοξ μαδί, ώζηε ημ ακηηροθηηθό κα θηάζεη ζηεκ πιεονά ημο 

δεζημύ κενμύ ηςκ οδναοιηθώκ ζαξ. 

ΗΜΓΙΩΗ: Γηα απιέξ ζοκδέζεηξ πανμπήξ κενμύ, ε απμζηνάγγηζε - πςνίξ ακηηροθηηθή πνμζηαζία - ζα είκαη 

επανθήξ εθ’ όζμκ  μπμνείηε κα βεβαηςζείηε όηη δεκ παναμέκεη κενό ζε ακηιίεξ ή ζηα παμειά ζεμεία ηςκ 

ζςιεκώζεςκ. 

6. Ποξζηαζία ζρμπρκμτηώμ σύνηπ και κλιμαηιζμξύ. 

Οη εζςηενηθμί βνόπμη ηςκ ζςιεκώζεςκ κενμύ ηοπηθά απμηνέπμοκ ηεκ πιήνε απμζηνάγγηζε. Απμζοκδέζηε 

ηεκ γναμμή ηνμθμδμζίαξ από ηεκ βάκα ζαιάζζεξ θαη δημπεηεύζηε μείγμα 50-50 ακηηροθηηθμύ / κενμύ. 

Γκενγμπμηήζηε ημ ζύζηεμα, ώζηε ημ δηάιομα κα θοθιμθμνήζεη μέζα από ηεκ ακηιία θαη ηηξ ζςιεκώζεηξ θαη 

αθμιμύζςξ απμζηναγγίζηε. 

7. Απξζηοάγγιζη θοεαηίτμ μηξύπ 

Μεκ πενημέκεηε από ηεκ ακηιία κα απμζηναγγίζεη ηε ιεθάκε ημο κημύξ. Υνεζημμπμηήζηε ζθμογγάνη θαη 

ζηεγκώζηε ηε. Απμθεύγεηε έηζη ηεκ δεμημονγία μμύπιαξ ζε γςκίεξ πμο δεκ αενίδμκηαη επανθώξ. Η επάιεηρε 

με θαηάιιεια δηαιύμαηα πενημνίδεη ηεκ γέκεζε βαθηενηδίςκ ηδηαίηενα ζηα ζεμεία απμννμήξ. 

8. Εκκέμτζη γοαμμώμ ηοξθξδξζίαπ ποξπαμίξρ. 

Αδεηάζηε ημ δίθηομ ζςιεκώζεςκ από ημ πνμπάκημ. Ακάρηε μηα εζηία μαγεηνέμαημξ θαζώξ θαη μπμηεζδήπμηε 

άιιεξ ζοζθεοέξ αενίμο θαη ζηε ζοκέπεηα, απεκενγμπμηήζηε ηε πεηνμθίκεηε βαιβίδα ζηε  δελαμεκή(εξ) 

πνμπακίμο. 

Όηακ μ θαοζηήναξ (εξ) ζβήζεη, θιείζηε ημκ θαη γονίζηε ημκ δηαθόπηε ηεξ ειεθηνμμαγκεηηθήξ βαιβίδαξ ζηε 

ζέζε off. 

 

9. Αθαιοέζηε ηα παμιά και ηιπ ηέμηεπ. 

Η έθζεζε ηςκ πακηώκ θαη ηςκ ηεκηώκ ζηηξ πεημςκηάηηθεξ θαηαηγίδεξ αθόμα θαη ηοιηγμέκα, δηπιςμέκα ε 

μαδεμέκα ζίγμονα μεηώκεη ηεκ δηάνθεηα θαη πμιύ ζοπκά ηενμαηίδεη ηε δςή ημοξ. 

Καιύηενα πάκηςξ κα ηα απμμαθνύκεηε από ημ ζθάθμξ θαη κα ηα απμζεθεύζεηε ζε λενό θαη δεζηό πώνμ. 

Πνμεγμομέκςξ θνμκηίζηε κα ηα έπεηε πιύκεη θαιά με γιοθό κενό πςνίξ πίεζε πνμθεημέκμο κα 

απμμαθνοκζμύκ μη θαηαζηνμθηθμί θνύζηαιιμη αιαηημύ. Αθήζηε ηα κα ζηεγκώζμοκ, πνηκ ηα ηοιίλεηε.  

  

10. Λιπάμεηε ηα ζρζηήμαηα furling 

Γάκ ημ ζύζηεμα ηοιίγμαημξ ηςκ πακηώκ ζαξ  πνεηάδεηαη ιίπακζε, αοηή είκαη ε ζηηγμή κα ημ θάκεηε. Με ηεκ 

εοθαηνία θνμκηίζηε κα ειέγλεηε ημ ηύμπακμ, ημκ άλμκα πενηζηνμθήξ ημο θαη ηεκ ζύκδεζή ημο με ημκ πνόημκμ. 

 



11. Σρμηήοηζη ητμ βαοξύλκτμ 

Γάκ θάκεηε ηε ζοκηήνεζε αοηό ημ θζηκόπςνμ, ζα λένεηε όηη ηα εζςηενηθά ελανηήμαηα είκαη θαιά 

πνμζηαηεομέκα από ηε δηάβνςζε γηα ημ πεημώκα, θαη ηα βίκηζηα ζα είκαη ιεηημονγηθά ηεκ άκμηλε πςνίξ κα 

πνήδμοκ πεναηηένς πνμζμπήξ. 

12. Απξμάκορμζη ηλεκηοξμικώμ ζρζκερώμ. 

Απμζεθεύμκηαξ ηηξ ζοζθεοέξ ζε έκα δεζηό, λενό μένμξ παναηείκεηε ηε δηάνθεηα δςήξ ημοξ. Η αθαίνεζή  

ημοξ από ημ θανάβη ελαιείθεη επίζεξ ημκ θίκδοκμ ηεξ θιμπήξ. Φεθάζηε ηηξ επαθέξ ηςκ ακμηθηώκ βοζμάηςκ  

με έκα ιηπακηηθό πνμζηαζίαξ από ηεκ ογναζία γηα κα απμθύγεηε ημκ ζπεμαηηζμό ζθμονηάξ ζημοξ αθνμδέθηεξ. 

Καιύρηε ημοξ με ζενμμζοζηειιόμεκμ θαη μμκςηηθή ηαηκία. 

13. Ποξζηαζία ζρζζτοερηώμ 

Γάκ μη μπαηανίεξ ογνμύ ζημηπείμο αθεζμύκ κα αδεηάζμοκ, μ ειεθηνμιύηεξ μεηαηνέπεηαη ζε “θηςπό” κενό πμο 

μπμνεί κα παγώζεη θαη κα θαηαζηνέρεη ηεκ μπαηανία. ηα μηθνά ζθάθε, πνέπεη κα ένπμκηαη μη ζοζζςνεοηέξ 

ζε μηα θαηάζηαζε πιήνμοξ θόνηηζεξ, ζηε ζοκέπεηα κα απμζοκδέμκηαη από ημ ζθάθμξ θαη κα μεηαθένμκηαη γηα 

απμζήθεοζε ζε πώνμ λενό θαη δνμζενό (όπη παγςμέκμ). Πιύκεηε θαη ζηεγκώζηε θαιά ηηξ επηθάκεηεξ ηςκ 

ζοζζςνεοηώκ πμο βνίζθμκηαη ζε θαηάζηαζε απμζήθεοζεξ πνμθεημέκμο κα μεηςζμύκ μη πηζακόηεηεξ γηα 

απμθόνηηζε. Γηα κα απμθύγεηε θαηαζηνμθή μεκ αθήκεηε, θαηά ηε απμζήθεοζε, ηηξ μπαηανίεξ ζοκδεδεμέκεξ 

με έκα θμνεηό θμνηηζηή εθηόξ εάκ μ θμνηηζηήξ απεκενγμπμηείηαη εκηειώξ. Καηά ηεκ απμζήθεοζε μη 

ζοζζςνεοηέξ ζα πνέπεη κα μδεγμύκηαη ζε πιήνε θόνηηζε μία θμνά ημ μήκα. Σμπμζεηήζηε μηα εηηθέηα ζε 

εμθακέξ ζεμείμ γηα κα ζαξ ημ οπεκζομίδεη.  

ε πενίπηςζε πμο μη μπαηανίεξ - επεηδή είκαη πάνα πμιύ βανηέξ γηα εύθμιε αθαίνεζε - ζα πνέπεη κα 

παναμέκμοκ θαη κα απμζεθεύμκηαη ζημ ζθάθμξ,  θνμκηίζηε κα δηαηενμύκηαη ζε θαηάζηαζε πιήνμοξ θόνηηζεξ 

όιμ ημ πεημώκα. Αοηό απαηηεί μηα ζύκδεζε πανμπήξ ηζπύμξ (γηα κα ηνμθμδμηεί ημκ θμνηηζηή) θαη έκα θμνηηζηή 

(με ζύζηεμα αοηόμαημο ειέγπμο επηπέδμο ηεξ θόνηηζεξ).Πνμζηαηέρηε ημοξ πόιμοξ απμμαθνύκμκηαξ θαη’ 

ανπήκ ηα ζοζζςνεομέκα άιαηα θαη γοαιμπανηάνςκηαξ ημοξ ειαθνώξ. Αθμιμύζςξ επαιείρηε ημοξ με 

θαηάιιειε πνμζηαηεοηηθή αιμηθή ε εκαιιαθηηθά με βαδειίκε. Με πνεζημμπμηείηε ογνόθηιμ γνάζζμ. Σμ ίδημ 

πνέπεη κα θάκεηε θαη γηα ημοξ αθνμδέθηεξ. Γιέγληε ηεκ θαηάζηαζε ηςκ πάιθηκςκ ζονμάηςκ ηςκ θαιςδίςκ. 

Ακ δηαπηζηώζεηε μλείδςζε, δηάβνςζε ε μαύνηζμα κα είζηε βέβαημη όηη ημ θαιώδημ πανμοζηάδεη μεηςμέκε 

αγςγημόηεηα θαη έηζη μεγάιμ μένμξ ηεξ ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ πμο πανέπεηαη από ημκ ζοζζςνεοηή 

θαηακαιώκεηαη οπό μμνθή ζενμόηεηαξ ζηηξ θζανμέκεξ πενημπέξ ημο θαιςδίμο 

14. Εντηεοική ποξζηαζία 

Σνίρηε ηηξ ελςηενηθέξ επηθάκεηεξ ημο ζθάθμοξ.  

Η απμμάθνοκζε από ηε γάζηνα θαη ηα λάνηηα ηςκ επηθαζήζεςκ οπμιεημμάηςκ αιάηςκ μεηώκμοκ ηεκ 

πηζακόηεηα δηάβνςζεξ. Πνμζηαηέρηε με ακηηζθςνηαθό ρεθαζμό βίδεξ, ειάζμαηα, παλημάδηα θαζώξ θαη ηα 

ζεμεία ζύζθηλεξ ηςκ ζονμαηόζπμηκςκ. Οη πάζεξ θύζεςξ νύπμη ακ παναμείκμοκ ζηεκ επηθάκεηα ημο 

οαιμβάμβαθα ε ζε βαμμέκεξ επηθάκεηεξ μέπνη ηεκ άκμηλε ζα είκαη πμιύ δύζθμιμ κα απμμαθνοκζμύκ ηόηε.   

Ρςγμέξ, γδανζίμαηα, πηοπήμαηα θαη γεκηθώξ θαηεζηναμμέκα ζεμεία  δεκ πνέπεη κα αθήκμκηαη γομκά όιμ ημ 

πεημώκα. Ακ έπεηε ηεκ δοκαηόηεηα απιώζηε έκακ ιεπηό θένηκμ μακδύα ζηεκ επηθάκεηα  ημο fiber glass 

πνμζηαηεύμκηαξ έηζη ηηξ ίκεξ ημο οαιμβάμβαθα από βνςμηά θαη ογναζία. 

 

 



15. Ποξζηαζία αμηλιώμ και ζεμηιμώμ 

Οη ακηιίεξ ιομάηςκ ζοκήζςξ απμηογπάκμοκ κα αθαηνέζμοκ όιμ ημ κενό από ηηξ ζεκηίκεξ. Απμζηναγγίζηε 

μπμηαδήπμηε οπμιείμμαηα πμο είκαη εκδεπόμεκμ κα παγώζμοκ θαη ζηεγκώζηε πμιύ θαιά με ημ ζθμογγάνη.  

Ακμίληε ηεκ ηάπα απμζηνάγγηζεξ ακ οπάνπεη. Σμπμζεηήζηε ζε εμθακέξ ζεμείμ εηηθέηα πνμθεημέκμο κα 

ζομεζείηε κα ημπμζεηήζεηε ηεκ ηάπα θαη πάιη.  

θάθε πμο μεηαθένμκηαη με trailer ζα πνέπεη κα απμζεθεύμκηαη με ηεκ ηάπα απμζηνάγγηζεξ ακμηθηή θαη ζε 

ζέζε ηέημηα πμο ημ κενό πμο ζα εηζνεύζεη έκεθα ηζπονώκ βνμπμπηώζεςκ ζα μπμνεί κα βνίζθεη ημ δνόμμ ημο 

μέζα ζημ ζθάθμξ μδεγμύμεκμ ζηεκ ηάπα απμζηνάγγηζεξ.  Καζανίζηε, ρεθάζηε με ακηηζθςνηαθό ιηπακηηθό θαη 

θιείζηε όιμοξ ημοξ θνμοκμύξ. Ακμηπημί θνμοκμί επηηνέπμοκ ηεκ είζμδμ ογναζίαξ, παγςμέκμο αένα, 

παναζίηςκ θαη δηαθόνςκ δςοθίςκ ζημ εζςηενηθό ημο ζθάθμοξ.  

 

16. Ποξζηαζία εζτηεοικώμ ςώοτμ 

Η Βνςμηά θαη ημ ιίπμξ εοκμμύκ ηεκ ακάπηολε μμύπιαξ θαη μοθήηςκ. Απμμαθνύκεηε από ηα κημοιάπηα όια ηα 

είδε με εμενμμεκία ιήλεξ. 

Απμμαθνύκεηε επίζεξ μπμηαδήπμηε θμοηηά ή θηάιεξ πμο πενηέπμοκ ογνά πμο μπμνεί κα παγώζμοκ.  

θμοπίζηε θαη απμιομάκεηε με έκα ήπημ δηάιομα πιςνίκεξ ηα νάθηα θαη όιεξ ηηξ ζθιενέξ επηθάκεηεξ ηςκ 

κημοιαπηώκ. 

Σνίρηε με ημ ίδημ δηάιομα ηηξ εζςηενηθέξ επηθάκεηεξ θαη ηα νάθηα ηςκ ρογείςκ θαη ηςκ θαηαροθηώκ. 

Σμπμζεηήζηε έκα ακμηθηό θμοηί μαγεηνηθήξ ζόδαξ ζημ εζςηενηθό ημο ρογείμο θαη θιείζηε ημ θαπάθη.  

Καζανίζηε ηα μαληιάνηα με ζθμύπα θεκμύ Η θοθιμθμνία ημο αένα πνμξ όιεξ ηηξ πιεονέξ ηςκ μαληιανηώκ είκαη 

απαναίηεηε.  

Αθόμα θαιύηενα αθαηνέζηε όια ηα παιανά μαληιάνηα από ημ ζθάθμξ θαη απμζεθεύζηε ηα  γηα ημ πεημώκα ζε 

δεζηό θαη λενό πώνμ. Σμ ίδημ ηζπύεη θαη γηα άιια είδε οθαζμάηςκ ζημ εζςηενηθό, όπςξ ζεκηόκηα θαη 

θμοβένηεξ. 

Ακμίληε θη αθήζηε ακμηπηά κημοιάπηα ζονηάνηα θαη θαηαπαθηέξ. 

Η επανθήξ θοθιμθμνία ημο αένα είκαη μ θαιύηενμξ ηνόπμξ γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ηεξ μμύπιαξ. ύνηεξ θαη 

άγθηζηνα μπμνμύκ κα πνεζημμπμηεζμύκ γηα κα θναηήζμοκ θαμπίκα, πόνηεξ θαη κημοιάπηα μηζάκμηπηα. 


