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1. Tι είναι η Έγκαιρη Προειδοποίηση Εκτάκτου Περιστατικού 

Η Έγκαιρη Προειδοποίηση Εκτάκτου Περιστατικού (Emergency Alert) είναι το παναυστραλιανό 
τηλεφωνικό σύστημα προειδοποίησης που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.  
Το σύστημα στέλνει μηνύματα προειδοποίησης σε σταθερά και σε κινητά τηλέφωνα που βρίσκονται 
εντός μιας γεωγραφικής περιοχής, σχετικά με πιθανά η πραγματικά έκτακτα περιστατικά όπως την 
πυρκαγιά, πλημμύρα ή τα ακραία καιρικά φαινόμενα.  
 

2. Πότε χρησιμοποιείται η Έγκαιρη Προειδοποίηση Eκτάκτου Περιστατικού 
Μιας και αποφασιστεί πώς θα προειδοποιηθεί το κοινό μιας περιοχής, η αρμόδια υπηρεσία έκτακτης 
ανάγκης θα κρίνει ακριβώς την γεωγραφική περιοχή που είναι να προπειδοποιηθεί.  
Η υπηρεσία εκτάκτων αναγκών θα κρίνει το μέσο με το οποίο θα μεταδοθούν οι προειδοποιήσεις, για 
παράδειγμα: ράδιο, ιστοσελίδα ή τηλεόραση, αναλόγως της φύσης του εκτάκτου περιστατικού. Θα 
κρίνει επίσης αν χρειάζεται να μεταδοθεί προειδοποίηση δια τηλεφώνου.  
 
Η Έγκαιρη Προειδοποίηση Εκτάκτου Περιστατικού είναι μόνο ένας από τους τρόπους με τους οποίους 
οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών μπορούν να προειδοποιήσουν το κοινό και δεν χρησιμοποιείται σε 
όλες τις περιπτώσεις. Πρέπει να είστε επαρκώς προετοιμασμένοι για έκτακτο περιστατικό, να 
εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε διάφορες πηγές ενημέρωσης και να είστε συνεχώς ενήμεροι σχετικά 
με τις τοπικές συνθήκες. Μην περιμένετε να λάβετε την προειδοποιητικό μήνυμα για να δράσετε. 
 

3. Πώς λειτουργεί η Έγκαιρη Προειδοποίηση Εκτάκτου Περιστατικού στα σταθερά τηλέφωνα; 
Το σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης μεταδίδει ένα μαγνητοφωνημένο μήνυμα στα σταθερά 
τηλέφωνα μιας γεωγραφικής περιοχής. Αν δεν απαντηθεί η κλήση θα ξανακληθεί άλλη μια φορά.  
 

4. Πώς λειτουργεί η Έγκαιρη Προειδοποίηση Εκτάκτου Περιστατικού στα κινητά τηλέφωνα; 
Υπάρχουν δυο τρόποι με τους οποίους λειτουργεί το σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης στα κινητά 
τηλέφωνα μέσα σε μια γεωγραφική περιοχή όπου πρόκειται για έκτακτο περιστατικό.  

- μεταδίδεται κειμενικό μήνυμα σε κινητά τηλέφωνα βάσει της δηλωμένης διεύθυνσης του κινητού 
τηλεφώνου 

- μεταδίδεται κειμενικό μήνυμα βάσει της τελευταίας γνωστής τοποθεσίας του τηλεφώνου κατά 
την ώρα του εκτάτκτου περιστατικού. Αυτό περιλαμβάνει τα άτομα που επισκέπτονται ή που 
περνούν από την περιοχή.  

 
Αναλόγως πώς λειτουργεί η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη στα κινητά τηλέφωνα, είναι επίσης δυνατό να 
λάβετε κειμενικό μήνυμα όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής του κινδύνου αλλά κοντά σε εκείνη την 
περιοχή. Σημασία έχει να διαβάσετε το μήνυμα προσεκτικά και να καταλαβαίνετε πώς πρέπει να 
πράξετε. 
 

5. Γιατι δεν έλαβα το προειδοποιητικό μήνυμα από το σταθερό τηλέφωνο; 
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ίσως δεν λάβατε μαγνητοφωνημένο μήνυμα στο σταθερό 
τηλέφωνό σας: 

 η τηλεφωνική γραμμή σας ήταν απασχολημένη 
 δεν απαντήσατε στην κλήση 
 υπήρξε διακοπή του ρεύματος και το σταθερό σας τηλέφωνο είναι ασύρματο 
 η σταθερή τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται εκτός της περιοχής της προειδοποίησης. 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
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6. Γιατι δεν έλαβα το κειμενικό προειδοποιητικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνό μου; 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ίσως δεν λάβατε το κειμενικό μήνυμα στο κινητό  
σας τηλέφωνο: 

 o φάκελος εισερχομένων (inbox) ήταν γεμάτος  
 οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών χρησιμοποίησαν άλλα μέσα για να προειδοποιήσουν τους 

ανθρώπους στην περιοχή κατά την ώρα του εκτάκτου περιστατικού.  
 το κινητό σας τηλέφωνο ήταν κλειστό ή εκτός πεδίου τηλεπικοινωνιακής κάλυψης  
 η τελευταία γνωστή τοποθεσία του τηλεφώνου σας δεν ήταν εντός της περιοχής κινδύνου 

εκείνη την ώρα 
 δεν έχετε ενημερώσει την διεύθυνσή σας όπου είναι δηλωμένο το τηλέφωνό σας. 

 
7. Και αν μπω σε περιοχή όπου ισχύει προειδοποίηση ύστερα από τη μετάδοση 

προειδοποιητικού μηνύματος; 
∆εν θα λάβετε το κειμενικό μήνυμα. Θα λάβετε κειμενικό μήνυμα μόνο σε περίπτωση που μεταδοθεί νέο 
προειδοποιητικό μήνυμα και το τηλέφωνό σας είναι σε λειτουργία εντός της περιοχής της 
προειδοποίησης. 
 

8. Η Έγκαιρη Προειδοποίηση Εκτάκτου Περιστατικού γνωρίζει που βρίσκομαι; Παρακολουθεί τα 
ίχνη μου; 
Όχι. Το σύστημα Έκτακτης Προιεδοποίησης δεν είναι δυνατό να εντοπίσει τη τοποθεσία σας, επειδή δε 
διατηρεί δεδομένα μεμονωμένων αριθμών κινητών τηλεφώνων. 
 

9. Τι μπορεί να συμβεί αν κατοικώ ή περνώ από κάπου που υπάρχει σημείο όπου τα κινητά 
τηλέφωνα χάνουν το σήμα  κινητής τηλεφωνίας (blackspot); 
Η Έκτακτη Προειδοποίηση είναι μόνο ένας από τους τρόπους με τον οποίο οι υπηρεσίες εκτάκτων 
αναγκών μπορούν να προειδοποιήσουν το κοινό ότι μπορεί να βρίσκεται σε περιοχή κινδύνου κατά την 
ώρα του εκτάκτου περιστατικού.  
 
Οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Έκτακτη Προειδοποίηση Εκτάκτου 
Περιστατικού για να στείλουν φωνομήνυμα σε σταθερές γραμμές. Αν κατοικείτε σε περιοχή όπου τα 
κινητά τηλέφωνα χάνουν το σήμα κινητής τηλεφωνίας (blackspot), σημασία έχει να έχετε σταθερό 
τηλέφωνο που δεν χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε πληροφορίες από τον 
πάροχο υπηρεσιών σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν για να βελτιώσετε την τηλεπικοινωνιακή σας 
κάλυψη.  
 
Είτε αν κατοικείτε ή περνάτε από περιοχή όπου χάνεται το σήμα κινητής τηλεφωνίας (blackspot), 
σημασία έχει να μην βασίζεστε στο ότι θα λάβετε προειδοποιητικό μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο. 
 
Το κοινό πρέπει να είναι επαρκώς προετοιμασμένο σε περίπτωση εκτάκτου περιστατικού, να 
εξακολουθεί να χρησιμοποιεί διάφορες πηγές ενημέρωσης - όπως το ράδιο και την τηλεόραση - κα να 
διατηρείται ενήμερο για τις αλλαγές των συνθηκών στην περιοχή. Μην περιμένετε να λάβετε 
προειδοποιητικό μήνυμα για να δράσετε. 
 

10. Θα μεταδίδονται τα προειδοποιητικά μηνύματα σε ξένες γλώσσες; 
Όχι. Τα φωνομηνύματα και τα κειμενικά μηνύματα είναι στα Αγγλικά.  
 
Τα μέλη του κοινού ενθαρρύνονται να συζητούν όλα όσα πρέπει όλοι να γνωρίζουν για να είναι 
προετοιμασμένοι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μαζί με τις οικογένειές τους, φίλους και γείτονες που 
δεν μιλούν Αγγλικά, έτσι ώστε να έχουν και εκείνοι τη δυνατότητα να δράσουν σε περίπτωση που 
λάβουν προειδοποιητικό μήνυμα. 
 

11. Τι θα λέει το προειδοποιητικό μήνυμα; 
Το προειδοποιητικό μήνυμα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για το έκτακτο περιστατικό,  
πώς θα δράσετε και που μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. 
 

12. Πώς θα γνωρίζω αν το προειδοποιητικό μήνυμα είναι αυθεντικό ή γνήσιο; 
Ο αριθμός αναγνώρισης του καλούντος (caller ID) ή η κεφαλίδα του μηνύματος στο τηλέφωνό σας 
επιδεικνύει τον αριθμό ‘0444 444 444’. Τα μαγνητοφωνημένα μηνύματα που αποστέλλονται στα 
σταθερά τηλέφωνα μπορεί να ξεκινούν με το Καθιερωμένο Σήμα Προειδοποίησης Έκτακτης Ανάγκης 
(Standard Emergency Warning Signal). 
 

13. Από που μπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα Έγκαιρης 
Προειδοποίησης Εκτάκτου Περιστατικού; 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τηλεφωνικό σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Εκτάκτου 
Περιστατικού διατίθενται από το www.emergencyalert.gov.au 


