ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
Αν κατοικείτε σε περιοχή
που κατά το παρελθόν
είχε
προβλήματα
με
πλημμύρες

Για
περισσότερες
πληροφορίες και οδηγίες,
μεταβείτε στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Αττικής στη
Θεματική
Ενότητα
της
Πολιτικής Προστασίας
www.patt.gov.gr/

Σε
περίπτωση
που
ενημερωθείτε
για
την
εκδήλωση
έντονης
βροχόπτωσης
στην
περιοχή σας:
•Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια
έξω από το σπίτι σας δεν
είναι φραγμένα και οι
υδρορροές
λειτουργούν
κανονικά.
•Περιορίστε τις μετακινήσεις
σας και αποφύγετε την
εργασία και την παραμονή
σε υπόγειους χώρους.

Ενημερωνόμαστε:
-για τις προγνώσεις εξέλιξης των καιρικών
φαινομένων από την ΕΜΥ (www.emy.gr)
-για τις επικρατούσες μετεωρολογικές
συνθήκες (όπως από την
ΕΜΥ:https://bit.ly/2SziQ18 και το Εθνικό
Αστεροσκοπείο
Αθηνών: https://bit.ly/2AgrgTL),
-για την κατάσταση των δρόμων από τις
αρμόδιες αστυνομικές αρχές (και στο
διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.
ΑΣ https://bit.ly/2Grc2kE).
Παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις και τις
οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας (www.civilprotection.gr)

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Οι πλημμύρες αποτελούν τη δεύτερη
πιο συχνή φυσική καταστροφή, μετά
τις δασικές πυρκαγιές. Πλημμύρα
συμβαίνει
λόγω
ραγδαίων
βροχοπτώσεων
και
ισχυρών
καταιγίδων, από το ανέβασμα της
στάθμης των ποταμών ή από το
λιώσιμο χιονιού. Συμβαίνει επίσης
από υποχώρηση φραγμάτων και
στην περίπτωση αυτή οι συνέπειες
είναι πολύ μεγάλες.
Η πλημμύρα από φυσικά αίτια είτε
παρουσιάζει βραδεία εξέλιξη είτε
ανήκει στην κατηγορία της ξαφνικής
πλημμύρας, που είναι και το πιο
συνηθισμένο
φαινόμενο
στην
Ελλάδα. Στον Ελληνικό χώρο οι
πλημμύρες
οφείλονται
σε
καταρρακτώδεις
βροχές,
που
συνοδεύουν τη διέλευση υφέσεων.

Περιφέρεια Αττικής
www.patt.gov.gr

Αν κατοικείτε σε περιοχή
που κατά το παρελθόν
είχε
προβλήματα
με
πλημμύρες
Σε περίπτωση που ενημερωθείτε για
την εκδήλωση έντονης βροχόπτωσης
στην περιοχή σας:
•Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από
το σπίτι σας δεν είναι φραγμένα και οι
υδρορροές λειτουργούν κανονικά.
•Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και
αποφύγετε την εργασία και την
παραμονή σε υπόγειους χώρους.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
Αν είστε μέσα σε κτίριο
Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και
μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό
σημείο.
Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο
Μην διασχίσετε χείμαρρο πεζή ή με
αυτοκίνητο.
Μείνετε μακριά
καλώδια.

από

ηλεκτροφόρα

Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν
έχει ακινητοποιηθεί καθώς ενδέχεται
να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.
Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου
έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ
Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο
Μείνετε μακριά από περιοχές που
έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες
να ξαναπλημμυρίσουν τις επόμενες
ώρες:

Αν πρέπει οπωσδήποτε να
βαδίσετε ή να οδηγήσετε σε
περιοχές
που
έχουν
πλημμυρίσει
Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό
έδαφος.
Αποφύγετε νερά που ρέουν.

- η πλημμύρα ενδέχεται να έχει
μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριμων
περιοχών και τα νερά να έχουν
παρασύρει μέρη του δρόμου, των
πεζοδρομίων κλπ.
- εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα
οδοστρώματα, περιοχές με επικίνδυνη
κλίση,
λασποροές
κλπ.
- τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα
αν έχουν παρασύρει μαζί τους
απορρίμματα, αντικείμενα και νεκρά
ζώα.
Προσέξτε να μην
συνεργεία διάσωσης.

εμποδίζετε

τα

Μην πλησιάζετε σε περιοχές που
έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και
πτώσεις βράχων.
Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας
σας κινδυνεύει από πτώση βράχων.

Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που
έχει πλημμυρίσει σταματήστε και
αλλάξτε κατεύθυνση.
Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά.
Ενδέχεται να αποτελέσουν καλούς
αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος καθώς
κρύβουν υπόγεια καλώδια ή διαρροές
από εγκαταστάσεις.
Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των
αρμόδιων Αρχών.

