
Τα τελευταία χρόνια, οι ξαφνικές πλημμύρες μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους έχουν υπερδι
πλασιαστεί σε σχέση με τα τέλη της δεκαετίας του ‘80. Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί επιβα
ρυντικό παράγοντα, ο οποίος προκαλεί μεταβολές στις βροχοπτώσεις και τα καιρικά πρότυπα, 
άνοδο της στάθμης της θάλασσας και, κατά συνέπεια, συχνότερες και μεγαλύτερης κλίμακας πλημμύρες. 
Στην Ελλάδα, μεσογειακοί κυκλώνες (π.χ. Θάλεια, Ιανός) κάνουν όλο και συχνότερα την εμφάνισή τους 
με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικές ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές, στοιχί
ζοντας τη ζωή πολλών ανθρώπων.
Μολονότι η αντίδραση της πολιτείας είναι άμεση τις περισσότερες φορές δεν είναι αρκετή για να καλύ
ψει τους κόπους μιας ζωής.
Έντονες βροχοπτώσεις με ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή, σε 
οποιαδήποτε περιοχή. Όσο πιο προετοιμασμένοι είμαστε, τόσο καλύτερα θα μπορούμε να αντιμετωπί
σουμε μία πιθανή πλημμύρα, προστατεύοντας τους ανθρώπους και την περιουσία μας.

Προστασία πριν την πλημμύρα

  Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από την επι
χείρησή σας και τα υπόγειά σας δεν είναι 
φραγ μένα και ότι οι υδρορροές λειτουργούν 
κανονικά. 

 Καθαρίζετε τακτικά τις οριζόντιες υδρορροές 
των κεραμοσκεπών ή των μεταλλικών στεγών 
(«ντερέδες») από φύλλα, πευκοβελόνες, χώ
μα κ.ά. Πολλές φορές, ο συνδυασμός έντονης 
βροχόπτωσης με χαλάζι τις φράζει με συνέ
πεια να υπερχειλίζουν μέσα στην επιχείρηση. 

 Βάλτε τα εμπορεύματα σε ράφια ή παλέτες με 
ελάχιστο ύψος από το δάπεδο τα 13εκ. Απο
φύγετε την εγκατάσταση ευαίσθητου ηλε
κτρονικού εξοπλισμού στα υπόγεια και τηρεί
στε ύψος αποθήκευσης υλών εμπορευμάτων 
τουλάχιστον 25εκ. από το δάπεδο. 

 Τοποθετήστε μεταλλικές ασπίδες ιδιοκατα
σκευής (flood gates) στην κορυφή ραμπών 
υπογείων ή εγκαταστήστε σύστημα αυτόμα
της αντιπλημμυρικής ασπίδας.

 Έχετε άμεσα διαθέσιμα στο χώρο σάκους ανά
σχεσης πλημμύρας που απορροφούν το νε
ρό και εμποδίζουν την είσοδο των υδάτων της 
πλημμύρας, για τις εισόδους και τα ανοίγματα 
στο επίπεδο του δρόμου.
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Προστατέψτε την επιχείρησή σας  
από την πλημμύρα

 Εγκαταστήστε αυτόματο σύστημα ανίχνευσης πλημ
μύρας, ώστε να καλύψει ευαίσθητους χώρους της 
επιχείρησή σας (π.χ. υπόγεια, Computer room 
κ.λπ.). Αν στο χώρο υπάρχει ήδη εγκατεστημένο 
αυτόματο σύστημα συναγερμού κλοπής ή πυρανί
χνευσης, τότε η εγκατάσταση του συστήματος ανί
χνευσης πλημμύρας μπορεί να προστεθεί εύκολα 
και οικονομικά. 

 Φροντίστε να υπάρχουν στα υπόγεια κατάλληλες, 
καλά συντηρημένες ηλεκτροκίνητες αντλίες, με αυ
τόματη ενεργοποίηση (π.χ. φλοτεροδιακόπτης, ανι
χνευτής πλημμύρας) για την παροχέτευση τυχόν δι
αρροών εκτός των χώρων. Σε σοβαρά πλημμυρικά 
συμβάντα συμβαίνουν συχνά διακοπές στην ηλε
κτροδότηση. Αν έχετε γεννήτρια στο χώρο, φρο
ντίστε να υποστηρίζει με αυτόματη μετάπτωση τις 
αντλίες των υπογείων.

 Βεβαιωθείτε ότι οι κεντρικές αποχετεύσεις στο 
κτίριο έχουν αντεπίστροφες βαλβίδες (no return 
valves).

 Κλείστε καλά όλα τα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα, 
φεγγίτες κ.λπ.), αλλά και τις πα
ροχές ηλεκτρικού ρεύματος 
και φυσικού αερίου, στις 
περιοχές του κτιρί
ου όπου δεν είναι 
απαραίτητες.
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Προστασία μετά την πλημμύρα

Αν είστε μέσα σε κτίριο
•	Εγκαταλείψτε	υπόγειους	χώρους	και	μετακινηθείτε	σε	ασφαλές	 

υψηλό σημείο.

Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο
•	Μη	διασχίσετε	χείμαρρο	πεζή	ή	με	αυτοκίνητο.

•	Μείνετε	μακριά	από	ηλεκτροφόρα	καλώδια.

•	Εγκαταλείψτε	το	αυτοκίνητό	σας	αν	έχει	ακινητοποιηθεί,	 
καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.

•	Μην	πλησιάζετε	σε	περιοχές	όπου	έχουν	σημειωθεί	κατολισθήσεις.

•	Μην	ξεχνάτε	το	112	(Ευρωπαϊκός	Αριθμός	Έκτακτης	Ανάγκης)

112
Επείγουσα ανάγκη

Περιορισμός και αποκατάσταση ζημιών
  Βεβαιωθείτε από τις Αρχές ότι η περιοχή όπου βρίσκεται η επιχείρησή σας είναι πλέον ασφαλής και κατό

πιν επιστρέψτε σε αυτήν, ειδικά αν έχει προηγηθεί εκκένωση.

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

  Κλείστε την παροχή νερού, για το ενδεχόμενο βλάβης στο 
δίκτυο ύδρευσης.

  Φορέστε κλειστά παπούτσια ή γαλότσες ώστε να αποφύγε
τε τραυματισμούς από αντικείμενα ή ανωμαλίες στο έδα
φος που κρύβουν τα νερά.

  Μεταφέρετε σε στεγνούς χώρους της επιχείρησης υλικά και 
εξοπλισμό για αποφυγή περαιτέρω ζημιάς. Μην ανοίξετε ψυ
κτικούς θαλάμους πριν διασφαλίσετε εναλλακτικό χώρο αποθήκευσης του περιεχομένου τους. Πάρτε φωτο
γραφίες από τους ζημιωμένους χώρους, θα είναι χρήσιμες στη συνέχεια για τους ασφαλιστικούς πραγματο
γνώμονες στους οποίους θα αναθέσει η ασφαλιστική σας εταιρεία την εκτίμηση των ζημιών σας.

  Αν είναι απαραίτητο να πετάξετε ζημιωμένα εμπορεύματα προτού φθάσουν στο χώρο οι ασφαλιστικοί πραγ
ματογνώμονες, μιλήστε πριν την αποκομιδή μαζί τους, ώστε να πάρετε οδηγίες.
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Η πληροφόρηση βασίζεται στην ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας:  
https://www.civilprotection.gr/el/plimmyres

Προέχουν οι ανθρώπινες ζωές,  
η δική σας και των εργαζομένων σας!

Προστασία κατά τη διάρκεια της πλημμύρας

Επικοινωνήστε με το συνεργάτη της INTERAMERICAN στην περιοχή σας και 
ενημερωθείτε για τους τρόπους που μπορείτε να εξασφαλίσετε την επιχείρησή σας


