
BOMB THREAT PROCEDURE 
 

Malicious pranksters, whose threats are empty, make the 
overwhelming number of telephone bomb threat calls.  But 
making such calls is a crime, and they should always be reported 
to the police.  The calls constitute a threat to lives and must 
always be treated seriously and handled urgently. Anyone may 
be the recipient of a bomb threat call.  Handling them is not 
simple.  It is difficult to remain calm and react effective. 

IF BOMB THREAT IS RECEIVED BY PHONE: 
1. Remain calm. Keep the caller on the line as long as 

possible. DO NOT HANG UP. 
2. Listen carefully. Be polite and show interest. 
3. Try to keep caller talking in order to get more information. 
4. If it is possible try to write a note to a colleague to call the 

Environment, Health and Safety Officer (EH&S Officer), the 
Head of Facilities or Vice President of Human Resources 
and the police, or as soon as the caller hangs up, 
immediately notify them yourself. 

5. Complete the Bomb Threat Checklist (reverse side) 
immediately. Write down as much details as you can 
remember; try to get exact words. 

6. If the decision made is to ignore the threat, this instruction 
must be received in writing.  The written instruction must 
then be attached to the Bomb Threat Checklist and kept 
for record in the Environment, Health and Safety Office. 

 IF RECEIVED BOMB THREAT BY HANDWRITTEN NOTE: 
1. Contact the EH&S Officer, the Head of Facilities or Vice 

President of Human Resources and the police 
2. Handle note as minimally as possible. 

 
IF RECEIVED BOMB THREAT BY EMAIL: 

1. Contact the EH&S Officer, the Head of Facilities or Vice 
President of Human Resources and the police 

2. Do not delete the message. 
 

SIGNS OF A SUSPICIOUS PACKAGE: 

 No return address 

 Excessive postage 

 Stains 

 Strange odor 

 Strange sounds 

 Unexpected delivery 
 

 Poorly handwritten 

 Misspelled words 

 Incorrect titles 

 Foreign postage 
  

WHO TO CONTACT 
 EH&S Officer: 22 841 779 

 Facilities: 22 841 1531 

 Police: 112 or 199 

BOMB THREAT CHECKLIST 

 

Date:   Time:  

Time Caller 
Hung Up: 

  Caller’s Phone 
Number: 

 

   
 

ASK CALLER 

 Where is the bomb located?  
(Building, Floor, Room, etc.) 

 When will it go off? 

 What does it look like? 

 What kind of bomb is it? 

 What will make it explode? 

 Did you place the bomb?      YES      NO 

 Why? 

 What is your name? 
 

EXACT WORDS OF THREAT: 

 

 

 

 

 

INFORMATION ABOUT CALLER 

Where is the caller located? 
(Background noises and level of noise) 

Estimated Age: 

Is voice familiar? 
If so, who does it sound? 

Other points: 

Caller’s voice: Background sounds: 
Threat 
language 

□ Male 

□ Female 

□ Calm 

□ Angry 

□ Slow 

□ Rapid 

□ Deep 

□ Crying 

□ Squeaky 

□ Excited 

□ Stressed 

□ Loud 

□ Animal noises 

□ House noises 

□ Kitchen noises 

□ Street noises 

□ Booth 

□ Music 

□ Motor 

□ Office machinery 

□ Factory machinery 

□ Long distance 

□  No sound 

□ Taped 

□ Irrational 

□ Well-
spoken 

□ Accent 
 

 

 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΑΠΕΙΛΗ ΒΟΜΒΑΣ 

 
Είναι πιθανό, κακόβουλοι φαρσέρ, να κάνουν τηλεφωνική απειλή 
για βόμβα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Παρά 
το γεγονός ότι πιθανότατα πρόκειται για φάρσα, οι κλήσεις αυτές 
είναι παράνομες, και θα πρέπει να αναφέρονται πάντα στην 
αστυνομία. Οι κλήσεις αποτελούν απειλή για τη ζωή και πρέπει 
πάντοτε να αντιμετωπίζονται άμεσα και με σοβαρότητα. 
Οποιοσδήποτε μπορεί να είναι ο αποδέκτης της τηλεφωνικής 
απειλής για βόμβα. Ο χειρισμός τους δεν είναι εύκολος. Είναι 
δύσκολο να παραμείνετε ήρεμοι και να αντιδράσετε 
αποτελεσματικά. Για τον λόγω αυτό διαβάστε προσεχτικά τα 
παρακάτω. 
 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΒΟΜΒΑ: 
1. Παραμείνετε ήρεμοι. Κρατήστε τη γραμμή ανοικτή όσο το 

δυνατόν περισσότερο. ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. 
2. Ακούστε προσεκτικά. Να είστε ευγενικοί και να δείξετε 

ενδιαφέρον . 
3. Προσπαθήστε να τον/την κάνετε να μιλάει για να πάρετε 

περισσότερες πληροφορίες. 
4. Αν είναι δυνατόν προσπαθήστε να γράψετε ένα σημείωμα σε 

ένα συνάδελφο για να καλέσει τον Λειτουργό Περιβάλλοντος, 
Ασφάλειας και Υγείας (ΛΠΑΥ), τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο 
Διοίκησης (ΕΑΔ) και την αστυνομία, ή μόλις ο καλών κλείσει, 
ειδοποιείστε τους αμέσως εσείς. 

5. Συμπληρώστε τη λίστα ελέγχου: Απειλή Βόμβας (διπλανή 
πλευρά) αμέσως. Γράψτε κάτω όσες λεπτομέρειες μπορείτε να 
θυμηθείτε; γράψτε ακριβείς λέξεις.  

6. Εάν η απόφαση είναι να αγνοήσετε την απειλή, αυτή την εντολή 
πρέπει να την πάρετε εγγράφως. Στην συνέχεια, η γραπτή 
εντολή πρέπει να συνδεθεί με την λίστα ελέγχου: απειλή 
βόμβας και να αρχειοθετηθεί στο γραφείο Περιβάλλοντος, 
Ασφάλειας και Υγείας.  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΒΟΜΒΑ ΣΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ: 

1. Επικοινωνήστε με τον ΛΠΑΥ, τον ΕΑΔ και την αστυνομία.  
2. Χειριστείτε ελάχιστα το σημείωμα. 

 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΒΟΜΒΑ ΜΕΣΩ EMAIL: 

1. Επικοινωνήστε με τον ΛΠΑΥ, τον ΕΑΔ και την αστυνομία.  
2. Μην διαγράψετε το μήνυμα. 

 
ΣΗΜΑΔΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΠΤΟ ΠΑΚΕΤΟ: 

 Δεν υπάρχει διεύθυνση επιστροφής 

 Υπερβολικα ταχυδρομικά τέλη 

 Λεκέδες 

 Παράξενη μυρωδιά 

 Παράξενοι ήχοι 
 

 Απρόσμενη παράδοση 

 Φτωχά γραμμένο 

 Ορθογραφικά λάθη 

 Λανθασμένοι τίτλοι 

 Ξένα γραμματόσημα 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 ΛΠΑΥ: 22 841 779 

 Κτιριακές Εγκαταστάσεις: 22 841 
533 

 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 112 or 199 

 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΑΠΕΙΛΗ 
ΒΟΜΒΑΣ 

 

Ημερομηνία:   Ώρα:  

Ώρα Τερματισμού 
Κλήσης 

 Αριθμός 
Τηλεφώνου: 

 

  
 

 ΡΩΤΗΣΤΕ  

 Που βρίσκεται η βόμβα; 
(Κτίριο, Όροφος, Δωμάτιο, κλπ.) 

 Πότε θα εκραγεί; 

 Πως μοιάζεi; 

 Τι βόμβα ειναι; 

 Τι θα την κάνουν να εκραγεί; 

 Βάλατε τη βόμβα εσείς;   ΝΑΙ    ΟΧΙ 

 Γιατί; 

 Πώς λέγεσαι; 
 

ΑΚΡΙΒΗ ΛΟΓΙΑ ΑΠΕΙΛΗΣ 

 

 

 

 
 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Που βρίσκεται; 
(Θορύβους περιβάλλοντος και το επίπεδο του θορύβου) 

Εκτιμώμενη ηλικία: 

Είναι γνωστή η φωνή; 
Αν ναι, με ποιον μοιάζει; 

 Άλλο: 

Η φωνή του:  Ήχοι: Γλώσσα: 

□ Ανδρική 

□ Γυναικεία 

□ Ήρεμη 

□ Θυμωμένη 

□ Αργή 

□ Γρήγορη 

□ Βαθιά 

□ Ενθουσιασμένη 

□ Αγχωμένη 

□ Δυνατή  

□ Κλαίει 

□ Τσιρίζει 
 

□ Ζώων 

□ Σπιτιού 

□ Κουζίνα 

□ Δρόμου 

□ Τηλεφωνικός 
Θάλαμος 

□ Μουσική 

□ Αυτοκινήτου 

□ Μηχανήματα 
Γραφείου 

□ Μηχανήματα 
Εργοστάσιου 

□ Μεγάλη 
απόσταση 

□ Χωρίς θόρυβο 

□ Ηχογραφημένη 

□ Παράλογη 

□ Καλά 
Ομιλούμενη 

□ Με προφορά 

 

 


