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Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑ 

• Ενημερώνεστε από τα ΜΜΕ για τις μετεωρολογικές προβλέψεις και τυχόν οδηγίες σε 

περίπτωση επιδείνωσης του καιρού. 

• Διατηρείστε το σπίτι σας ζεστό και παραμείνετε μέσα, όσο αυτό είναι δυνατό.  

• Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω με την κακοκαιρία.  

• Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης (112), την Αστυνομία 

(100), το ΕΚΑΒ (166), η την Πυροσβεστική (199) και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας γνωρίζουν 

τους παραπάνω αριθμούς. 

 

Ενέργειες πριν την πλημμύρα 

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

• Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές των σπιτιών λειτουργούν κανονικά.  

• Περιοριστείτε στις αναγκαίες μετακινήσεις.  

• Αποφύγετε την εργασία και την παραμονή σε υπόγειους χώρους, εάν αυτό δεν είναι 

απαραίτητο.  

Ενέργειες κατά τη διάρκεια της πλημμύρας 

• Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο.  

• Κλείστε τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος. 

• Αποφύγετε την μετακίνηση μέσα σε πλημμυρισμένους δρόμους και περιοχές. 

• Μη διασχίζετε χείμαρρους πεζός/ή ή με το αυτοκίνητο σας.  

• Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν ακινητοποιήθηκε και ενδέχεται να παρασυρθεί ή να 

πλημμυρίσει.  

• Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.  

• Μην πλησιάζετε σε περιοχές, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις. 
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Ενέργειες σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει 

 
 

• Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να 

πλημμυρίσουν ξανά στις επόμενες ώρες. 

o Η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριμων περιοχών 

και τα νερά να έχουν παρασύρει μέρη του δρόμου, των πεζοδρομίων κλπ.  

o Εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα, περιοχές με επικίνδυνη 

κλίση, λασπορροές κλπ.  

o Τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει μαζί τους 

απορρίμματα, νεκρά ζώα και διάφορα αντικείμενα.  

• Προσέχετε ώστε η παρουσία σας να μην εμποδίζει τα συνεργεία διάσωσης.  

• Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων. 

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

Αν πρέπει οπωσδήποτε να βαδίσετε ή να οδηγήσετε σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει 

 

 

• Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό έδαφος.  

• Αποφύγετε νερά που ρέουν.  

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

κατεύθυνση.  

• Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά που μπορεί να γίνουν αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος, στην 

περίπτωση που υπάρχουν υπόγεια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος ή διαρροές από 

εγκαταστάσεις.  

• Ακολουθείστε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.  

Θυμηθείτε ότι το νερό έχει αρκετή μάζα ώστε εάν είναι λίγο ορμητικό να παρασύρει έναν 

άνθρωπο 

 

Αποκατάσταση των ζημιών στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας 

 

    Αν η περιοχή που διαμένετε είχε εκκενωθεί, μην επιστρέψετε, προτού οι αρχές ενημερώσουν 

ότι είναι ασφαλές. 

 

    Πριν αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατάστασης του χώρου σας: 

• Κλείστε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και αν στην περιοχή σας έχει 
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διακοπεί το ρεύμα.  

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

    Για να εξετάσετε ένα κτίριο που έχει πλημμυρίσει, δείξτε ιδιαίτερη προσοχή: 

• Φορέστε κλειστά παπούτσια, ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς στα πόδια από 

αντικείμενα ή ανωμαλίες στο έδαφος, που κρύβονται από τα νερά.  

• Εξετάστε τοίχους, πόρτες, σκάλες και παράθυρα.  

• Εξετάστε τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης.  

 

    Θυμηθείτε ότι οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την έναρξη της 

απόσυρσης των υδάτων.  

 


