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ΠΛΗΜΜΤΡΕ 
Σι πρζπει να κάνετε για να είςτε προετοιμαςμζνοι…    
 

• Βεβαιωκείτε ότι τα φρεάτια ζξω από το ςπίτι ςασ δεν είναι φραγμζνα.  
 
• Βεβαιωκείτε ότι οι υδρορροζσ εντόσ του ςπιτιοφ λειτουργοφν κανονικά. 
 
• Περιορίςτε τισ μετακινιςεισ ςασ ςτισ απολφτωσ αναγκαίεσ. 
 
• Αποφφγετε τθ διαµονι και εργαςία ςε υπόγειουσ χϊρουσ, αν αυτό δεν είναι 
απαραίτθτο. 

 
Κατά τθ διάρκεια τθσ πλθμμφρασ… 
 

• Εγκαταλείψτε υπόγειουσ χϊρουσ και μετακινθκείτε ςε αςφαλζσ, υπερυψωμζνο 
ςθµείο. 
 
• Αποφφγετε τθ µετακίνθςθ µζςα ςτουσ πλθµµυριςµζνουσ δρόµουσ. 
 
• Μθ διαςχίηετε χειµάρρουσ πεηοί ι µε το αυτοκίνθτό ςασ. 
 
• Αλλάξτε πορεία, αν οδθγείτε προσ πλθµµυριςµζνθ περιοχι. 
 
• Εάν το αυτοκίνθτό ςασ ζχει ακινθτοποιθκεί και ενδζχεται να παραςυρκεί ι να 
πλθµµυρίςει, εγκαταλείψτε το αµζςωσ. 
 
• Μείνετε µακριά από κοµµζνα ι πεςµζνα ςτο ζδαφοσ θλεκτροφόρα καλϊδια. 
 
• Μθν πλθςιάηετε ςε περιοχζσ, όπου ζχουν ςθµειωκεί κατολιςκιςεισ. 

 
Θυµθκείτε: οι κίνδυνοι από τθν πλθµµφρα δεν υποχωροφν αµζςωσ µετά τθν 
ζναρξθ τθσ απόςυρςθσ των υδάτων. 
 

Η πλθµµφρα µπορεί να ζχει μεταβάλει τα χαρακτθριςτικά γνϊριµων περιοχϊν, 
κακϊσ τα νερά µποροφν να παραςφρουν αντικείµενα ι να καταςτρζψουν µζρθ 
του δρόµου, των πεηοδροµίων, κ.λ.π. 

 



Εποµζνωσ, µετά τθν πλθµµφρα… 

 
• Αποµακρυνκείτε από περιοχζσ που ζχουν µόλισ πλθµµυρίςει ι ενδζχεται να 
πλθµµυρίςουν ξανά ςτισ επόµενεσ ϊρεσ. 
 
• Μθν πλθςιάηετε ςε περιοχζσ, ςτισ οποίεσ ζχουν ςθµειωκεί κατολιςκιςεισ ι 
πτϊςθ βράχων. 
 
• Ελζγξτε αν το ςπίτι ι ο χϊροσ εργαςίασ ςασ κινδυνεφει από πικανι πτϊςθ 
βράχων. 
 
• Προςοχι ςτα όµβρια νερά! Απορρίµµατα, νεκρά ηϊα και λοιπά αντικείµενα  
ενδζχεται να ζχουν παραςυρκεί από τα νερά και να τα ζχουν µολφνει. 

 
Αν είναι απολφτωσ αναγκαίο να µετακινθκείτε πεηοί ι να οδθγιςετε ςε περιοχζσ 
που ζχουν πλθµµυρίςει… 
 

• Αναηθτιςτε ςτακερό ζδαφοσ 
 
• Αποφφγετε τόςο τα ρζοντα, όςο και τα λιµνάηοντα νερά τα οποία ενδζχεται να 
λειτουργιςουν ωσ καλοί αγωγοί του θλεκτρικοφ ρεφµατοσ, ςε περίπτωςθ που 
υπάρχουν φκορζσ ςε υπόγεια καλϊδια ι διαρροζσ από θλεκτρικζσ 
εγκαταςτάςεισ. 
 
• Αν βρεκείτε µπροςτά ςε δρόµο που ζχει πλθµµυρίςει, ςταµατιςτε και αλλάξτε 
αµζςωσ κατεφκυνςθ. 
 
• Ακολουκιςτε πιςτά τισ οδθγίεσ των κατά τόπουσ αρµόδιων αρχϊν. 

 
Αν θ περιοχι ςτθν οποία διαµζνετε ζχει εκκενωκεί, 
 
ΜΗΝ ΕΠΙΣΡΕΨΕΣΕ, 
 
προτοφ ςασ δοκεί αντίςτοιχθ εντολι από τισ αρχζσ 
 
Πριν αρχίςετε τισ διαδικαςίεσ αποκατάςταςθσ των ηθµιϊν ςτο ςπίτι 
ςασ: 
 

• Κλείςτε τθν τροφοδοςία θλεκτρικοφ ρεφµατοσ, ακόµθ και αν ςτθν περιοχι ςασ 
ζχει διακοπεί το ρεφµα. 
 
• Κλείςτε τθν παροχι νεροφ, κακϊσ το δίκτυο µπορεί να ζχει υποςτεί βλάβεσ. 
 
• Προτοφ εξετάςετε ζνα κτίριο που ζχει πλθµµυρίςει, φορζςτε κλειςτά 
παποφτςια, ϊςτε να αποφφγετε τραυµατιςµοφσ ςτα πόδια από αντικείµενα ι 
ανωµαλίεσ ςτο ζδαφοσ, που καλφπτονται από τα νερά. 
 



• Εξετάςτε τα δίκτυα νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφµατοσ και αποχζτευςθσ. 
• Ελζγξτε τουσ τοίχουσ, τισ πόρτεσ, τισ ςκάλεσ και τα παράκυρα, για να 
βεβαιωκείτε ότι δεν ζχουν προκλθκεί ηθµιζσ. 

 
 
 
 
 
 
ΚΑΣΑΙΓΙΔΑ – ΚΕΡΑΤΝΟΙ 
 

Οι κίνδυνοι από τισ καταιγίδεσ προκαλοφνται από τουσ τοπικά πολφ ιςχυροφσ 
ανζµουσ, τισ τοπικά ζντονεσ βροχοπτϊςεισ, τουσ κεραυνοφσ και τισ πικανζσ 
χαλαηοπτϊςεισ. 

 
Σι πρζπει να κάνετε όςο διαρκεί θ καταιγίδα … 
…αν βρίςκεςτε µζςα ςτο ςπίτι : 
 

• Αςφαλίςτε πόρτεσ και παράκυρα. 
 
• τερεϊςτε αντικείµενα που µπορεί να παραςυρκοφν από τον άνεµο και 
ενδζχεται να προκαλζςουν καταςτροφζσ ι τραυµατιςµοφσ. 
 
• Ελζγξτε αναρτθµζνεσ πινακίδεσ. 
 
• Μθν κρατάτε ανά χείρασ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ι το τθλζφωνο, γιατί ο κεραυνόσ 
µπορεί να περάςει µζςα από τα καλϊδια. 
 
• Αποφφγετε τισ ςωλθνϊςεισ των υδραυλικϊν (κουηίνα, µπάνιο), γιατί οι 
µεταλλικοί ςωλινεσ είναι καλοί αγωγοί του θλεκτριςµοφ. 
 
• Αποςυνδζςτε τισ ςυςκευζσ τθλεόραςθσ από τθν κεραία και τθν παροχι 
θλεκτρικοφ ρεφµατοσ. 

 
…αν βρίςκεςτε ζξω από το ςπίτι : 
 

• Προφυλαχκείτε καταφεφγοντασ ςε κάποιο παρακείµενο εςωτερικό χϊρο 
(κτίριο ι αµάξι) και µθν επιχειριςετε να εξζλκετε, παρά µόνο αφοφ βεβαιωκείτε 
ότι θ  καταιγίδα πζραςε. 
 
• Αν αυτό δεν είναι εφικτό, κακίςτε αµζςωσ ςτο ζδαφοσ! 
 
• Αν βρίςκεςτε αποµονωµζνοσ ςε µια επίπεδθ ζκταςθ και νιϊκετε να 
ςθκϊνονται τα µαλλιά ςασ (γεγονόσ που προµθνφει τθν εκδιλωςθ κεραυνοφ), 
κάντε βακφ κάκιςµα, µε το κεφάλι ανάµεςα ςτα πόδια, (ϊςτε να 
ελαχιςτοποιιςετε τθν επιφάνεια του ςϊµατόσ ςασ και τθν επαφι ςασ µε το 



ζδαφοσ) και πετάξτε ό,τι µεταλλικό αντικείµενο φζρετε. Προςοχι : µθν 
ξαπλϊνετε ςτο ζδαφοσ! 
 
• Αν βρίςκεςτε ςτο δάςοσ, προςτατευκείτε κάτω από ςυµπαγι κλαδιά χαµθλϊν 
δζντρων. Ποτζ µθν ςτζκεςτε κάτω από ζνα ψθλό δζντρο ςε ανοιχτό χϊρο! 
 
• Αν βρίςκεςτε ςε χαµθλότερθ, ςε ςχζςθ µε τισ γειτονικζσ, περιοχι προςζξτε 
ενδεχόµενθ εκδιλωςθ πλθµµυρικοφ φαινοµζνου. 
 
• Αν βρίςκεςτε ςτθ κάλαςςα, βγείτε αµζςωσ ζξω. 
 
• Γενικά, αποµακρυνκείτε από ποτάµια, λίµνεσ και άλλεσ µάηεσ νεροφ. 
 
• Αποφφγετε ψθλζσ καταςκευζσ, όπωσ πυλϊνεσ τθσ .ΕΗ, ψθλά δζντρα, φράκτεσ, 
τθλεφωνικζσ γραµµζσ ι γραµµζσ θλεκτρικοφ ρεφµατοσ. 
 
• Αποφφγετε τθ διζλευςθ κοντά από µεγάλα δζντρα, µπαλκόνια και γενικά 
περιοχζσ, όπου αντικείµενα µπορεί να αποκολλθκοφν και να πζςουν. 
 
• Μθν πλθςιάηετε µεταλλικά αντικείµενα, όπωσ αµάξια, ποδιλατα, ςφνεργα 
καταςκινωςθσ, κ.λ.π. 

 
… αν βρίςκεςτε ςτο αυτοκίνθτό ςασ: 
 

• Ακινθτοποιιςτε το αυτοκίνθτο ςτθν άκρθ του δρόµου, µακριά από δζντρα, τα 
οποία µπορεί να καταπλακϊςουν το αυτοκίνθτο. 
 
• Παραµείνετε µζςα ςτο αυτοκίνθτο µε αναµµζνα τα προειδοποιθτικά φϊτα 
ςτάςθσ µζχρι να κοπάςει θ καταιγίδα. 
 
• Κλείςτε τα τηάµια και µθν ακουµπάτε ςε µεταλλικά αντικείμενα µζςα ςτο 
αυτοκίνθτο. 
 
• Αποφφγετε τουσ πλθµµυριςµζνουσ δρόµουσ.  

 
ΘΤΕΛΛΩΔΕΙ ΑΝΕΜΟΙ 
 

• τερεϊςτε αντικείµενα που µπορεί να παραςυρκοφν από τον άνεµο και 
ενδζχεται να προκαλζςουν καταςτροφζσ ι τραυµατιςµοφσ. 
 
• Ελζγξτε αναρτθµζνεσ πινακίδεσ. 
 
• Αςφαλίςτε τισ πόρτεσ και τα παράκυρα. 
 
• Αποφφγετε δραςτθριότθτεσ ςε καλάςςιεσ και παράκτιεσ περιοχζσ. 
 



• Αποφφγετε τθ διζλευςθ κάτω από µεγάλα δζντρα, αναρτθµζνεσ πινακίδεσ και 
γενικά από περιοχζσ, ςτισ οποίεσ ελαφρά αντικείµενα µπορεί να αποκολλθκοφν 
και να πζςουν ςτο ζδαφοσ (π.χ. κάτω από µπαλκόνια, απϋ όπου µπορεί να 
πζςουν γλάςτρεσ, ςπαςµζνα τηάµια, κ.λ.π.). 

 

ΚΑΣΟΛΙΘΗΕΙ 

    Οι κατολιςκιςεισ - κακιηιςεισ εντείνουν τισ ςυνζπειεσ των πλθμμυρϊν, οι οποίεσ 
είναι αποτζλεςμα ζντονων βροχοπτϊςεων ι τθσ τιξθσ μεγάλων ποςοτιτων 
χιονιοφ.   Παρατθροφνται ιδιαίτερα ςε πλαγιζσ με μεγάλεσ κλίςεισ οι οποίεσ ζχουν 
προθγουμζνωσ αποψιλωκεί από πυρκαγιζσ. 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΝΣΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΣΩΗ 

    Γίνετε οικείοι με τθ γθ που ςασ περιβάλλει. Προςπακιςτε να μάκετε αν ποτζ 
υπιρξαν κατολιςκιςεισ, κακιηιςεισ ι λαςποροζσ ςτθν περιοχι ρωτϊντασ τισ 
τοπικζσ αρχζσ, τουσ παλαιοτζρουσ κάτοικουσ, κακϊσ και αρμόδιεσ Γεωλογικζσ 
υπθρεςίεσ ι Πανεπιςτθμιακά τμιματα. Οι πλαγιζσ όπου ςυνζβθςαν παλαιοτζρα 
κατολιςκιςεισ ι λαςποροζσ είναι πικανό να αντιμετωπίςουν τα ίδια φαινόμενα και 
ςτο μζλλον. 
    Ενιςχφςτε και βοθκιςτε τισ τοπικζσ Αρχζσ ςτισ προςπάκειεσ τουσ να προςδιορίςουν 
τισ χριςεισ γθσ και να κακορίςουν τισ κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ δόμθςθσ ςε 
περιοχζσ που κινδυνεφουν από φαινόμενα κατολίςκθςθσ ι κακίηθςθσ. Σα κτίρια 
πρζπει να βρίςκονται μακριά από απότομεσ πλάγιεσ, ρζματα, ποταμοφσ και από τισ 
εκβολζσ αυτϊν. 
    Προςζχετε τα χαρακτθριςτικά του υδρογραφικοφ δικτφου ςτθν περιοχι ςασ και 
ιδιαίτερα τα μζρθ όπου θ απορροι των υδάτων ςυγκλίνει, αυξάνοντασ τθ ροι πάνω 
ςε πλάγιεσ καλυμμζνεσ από εδαφικό μανδφα. Παρατθρείςτε τουσ λόφουσ και τισ 
πλαγιζσ γφρω ςασ για τυχόν ςθμάδια κινιςεωσ εδαφϊν όπωσ μικρζσ κατολιςκιςεισ, 
λαςποροζσ, ροζσ κραυςμάτων ι ςταδιακι κάμψθ των δζντρων. 
    Ελάτε ςε επαφι με τισ τοπικζσ Αρχζσ για να μάκετε περιςςότερα για τθν 
αντιμετϊπιςθ μιασ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ και των ςχεδίων εκκζνωςθσ ςτθ 
περιοχι ςασ, αν αυτά ζχουν ιδθ εκπονθκεί. Αναπτφξτε το δικό ςασ ςχζδιο ζκτακτθσ 

ανάγκθσ για τθν οικογζνεια ςασ και τθν επιχείρθςθ ςασ. 

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΣΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΣΩΗ 

    Μείνετε ξφπνιοι και ςε επαγρφπνθςθ. Πολλοί κάνατοι από λαςποροζσ ςυνζβθςαν 
όταν οι άνκρωποι κοιμόταν. Ακοφςτε το ραδιόφωνο για προειδοποιιςεισ ςχετικζσ 
με φαινόμενα ζντονθσ βροχόπτωςθσ. Οι μικρισ διάρκειασ, ζντονεσ βροχοπτϊςεισ 
μπορεί να είναι πολφ επικίνδυνεσ ιδιαίτερα μετά από περιόδουσ παρατεταμζνων 
βροχοπτϊςεων και ζντονθσ υγραςίασ. 
    Προςζξτε μιπωσ ακοφςετε παράξενουσ κορφβουσ που πικανολογοφν κινιςεισ 
εδαφϊν. Σζτοιοι κόρυβοι μπορεί να προζρχονται από ςπάςιμο δζντρων ι από το 
κτφπθμα βράχων. Ζνασ αρχικόσ κόρυβοσ από κφλιςμα λάςπθσ ι κατρακφλιςμα από 
κραφςματα πετρωμάτων μπορεί να προθγείται μεγάλθσ ζκταςθσ κατολίςκθςθσ. 
    Αν είςτε κοντά ςε χείμαρρο ι ρζμα μείνετε ςε ετοιμότθτα για οποιαδιποτε ξαφνικι 
αφξθςθ ι μείωςθ ςτθ ροι του νεροφ και για τυχόν αλλαγι ςτθ κακαρότθτα του. 
Σζτοιεσ αλλαγζσ μπορεί να υποδεικνφουν ενεργοποίθςθ ροϊν κραυςμάτων ι 
κατολιςκιςεων που βρίςκονται ςε πιο ψθλά ςθμεία. 
    Αν βρίςκεςτε ςε περιοχζσ επικίνδυνεσ για κατολιςκιςεισ και λαςποροζσ, ενθμερωκείτε 



για τισ πικανζσ οδοφσ διαφυγισ, ζτςι ϊςτε να τισ χρθςιμοποιιςετε όταν παραςτεί 
ανάγκθ. Θυμθκείτε παρόλα αυτά ότι θ οδιγθςθ κατά τθ διάρκεια ζντονθσ 
βροχόπτωςθσ είναι πολφ επικίνδυνθ. 
    Να είςτε ζτοιμοι να μετακινθκείτε γριγορα. Μθν κακυςτερείτε. Δϊςτε 
προτεραιότθτα ςτθν αςφάλεια του εαυτοφ ςασ και όχι των υπαρχόντων ςασ. 
    Μείνετε ςε ετοιμότθτα και επαγρφπνθςθ όταν οδθγείτε. Σα κράςπεδα κατά μικοσ 
των οδϊν είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτα ςε κατολιςκιςεισ, Παρατθρείτε με προςοχι 
τον δρόμο για πικανά ςθμάδια κακίηθςθσ, κατάρρευςθσ, λάςπθσ, καταπτϊςεισ 
βράχων και άλλα ςθμάδια πικανϊν ροϊν κραυςμάτων. 
    Εάν δεν μπορείτε να απομακρυνκείτε, μετακινθκείτε ςε υψθλότερο όροφο του 
οικιματοσ. 

 


