
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

  

Τι πρέπει να κάνετε για να είστε προετοιµασµένοι… 

  

• Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι φραγµένα. 

• Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές εντός του σπιτιού λειτουργούν κανονικά.  

• Περιορίστε τις µετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. 

• Αποφύγετε τη διαµονή και εργασία σε υπόγειους χώρους, αν αυτό δεν είναι 

απαραίτητο. 

  

Κατά τη διάρκεια της πληµµύρας… 

  

• Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και µετακινηθείτε σε ασφαλές, υπερυψωµένο 

σηµείο. 

• Αποφύγετε τη µετακίνηση µέσα στους πληµµυρισµένους δρόµους. 

• Μη διασχίζετε χειµάρρους πεζοί ή µε το αυτοκίνητό σας. 

• Αλλάξτε πορεία, αν οδηγείτε προς πληµµυρισµένη περιοχή. 

• Εάν το αυτοκίνητό σας έχει ακινητοποιηθεί και ενδέχεται να παρασυρθεί ή να 

πληµµυρίσει, εγκαταλείψτε το αµέσως. 

• Μείνετε µακριά από κοµµένα ή πεσµένα στο έδαφος ηλεκτροφόρα καλώδια. 

• Μην πλησιάζετε σε περιοχές, όπου έχουν σηµειωθεί κατολισθήσεις. 

  

Θυµηθείτε: οι κίνδυνοι από την πληµµύρα δεν υποχωρούν αµέσως µετά 

την έναρξη της απόσυρσης των υδάτων. 

  

 Η πληµµύρα µπορεί να έχει µεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριµων περιοχών, 

καθώς τα νερά µπορούν να παρασύρουν αντικείµενα ή να καταστρέψουν µέρη του 

δρόµου, των πεζοδροµίων, κ.λ.π. 

  

  



Εποµένως, µετά την πληµµύρα… 

  

• Αποµακρυνθείτε από περιοχές που έχουν µόλις πληµµυρίσει ή ενδέχεται να 

πληµµυρίσουν ξανά στις επόµενες ώρες. 

• Μην πλησιάζετε σε περιοχές, στις οποίες έχουν σηµειωθεί κατολισθήσεις ή 

πτώση βράχων. 

• Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας κινδυνεύει από πιθανή πτώση 

βράχων. 

• Προσοχή στα όµβρια νερά! Απορρίµµατα, νεκρά ζώα και λοιπά αντικείµενα 

ενδέχεται να έχουν παρασυρθεί από τα νερά και να τα έχουν µολύνει. 

  

Αν είναι απολύτως αναγκαίο να µετακινηθείτε πεζοί ή να οδηγήσετε σε 

περιοχές που έχουν πληµµυρίσει… 

  

• Αναζητήστε σταθερό έδαφος  

• Αποφύγετε τόσο τα ρέοντα, όσο και τα λιµνάζοντα νερά τα οποία ενδέχεται να 

λειτουργήσουν ως καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύµατος, σε περίπτωση που 

υπάρχουν φθορές σε υπόγεια καλώδια ή διαρροές από ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις. 

• Αν βρεθείτε µπροστά σε δρόµο που έχει πληµµυρίσει, σταµατήστε και αλλάξτε 

αµέσως κατεύθυνση. 

• Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρµόδιων αρχών. 

  

Αν η περιοχή στην οποία διαµένετε έχει εκκενωθεί, 

 ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ,  

προτού σας δοθεί αντίστοιχη εντολή από τις αρχές  
  

 

 
 



Πριν αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατάστασης των ζηµιών στο σπίτι 

σας:  

• Κλείστε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος, ακόµη και αν στην περιοχή σας 

έχει διακοπεί το ρεύµα. 

• Κλείστε την παροχή νερού, καθώς το δίκτυο µπορεί να έχει υποστεί βλάβες. 

• Προτού εξετάσετε ένα κτίριο που έχει πληµµυρίσει, φορέστε κλειστά παπούτσια, 

ώστε να αποφύγετε τραυµατισµούς στα πόδια από αντικείµενα ή ανωµαλίες στο 

έδαφος, που καλύπτονται από τα νερά. 

• Εξετάστε τα δίκτυα νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και αποχέτευσης. 

• Ελέγξτε τους τοίχους, τις πόρτες, τις σκάλες και τα παράθυρα, για να 

βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν προκληθεί ζηµιές. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


