Αμοργός, 16 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

Η κλιματική αλλαγή οδηγεί μεταξύ των άλλων και σε πλημμύρες, οι
οποίες ήδη έχουν πλήξει άλλες περιοχές της χώρας μας, με θύματα
πολλούς συμπατριώτες μας. Ιδιαίτερα το χειμώνα πλημμύρες ,
προβλήματα από έντονες χιονοπτώσεις και κατολισθήσεις είναι
δυνατόν να συμβούν και στο νησί μας.
Πως μπορείτε, όμως, να προστατευτείτε σε περίπτωση που βρεθείτε
αντιμέτωποι με πλημμύρες ? Τι πρέπει να κάνετε εάν εγκλωβισθείτε
στα ορμητικά νερά που θα έχει προκαλέσει μια έντονη καταιγίδα αλλά
και ποιες είναι οι ενέργειες που καλό είναι να ακολουθήσετε πριν
εκδηλωθούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα ?
Δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑ
 Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές των σπιτιών σας δεν είναι
φραγμένες .
 Περιορισθείτε στις αναγκαίες μετακινήσεις.
 Αποφύγετε την εργασία και τη παραμονή σε υπογείους χώρους .
 Μετακινείστε τα αυτοκίνητα σας μακριά από ρέματα ή
χείμαρρους.
 Αφαιρέστε πλέγματα τα οποία φράζουν τεχνικά έργα απορροής
υδάτων και οτιδήποτε φράζει γεφύρια.
 Μετακινείστε μηχανήματα και αυτοκίνητα που είναι
σταθμευμένα σε ρέματα.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
 Εγκαταλείψετε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές
υψηλό επίπεδο.
 Μη διασχίζετε χείμαρρους πεζή ή με το αυτοκίνητο σας.

 Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητο σας αν ακινητοποιήθηκε και
ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.
 Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.
 Μην πλησιάζετε σε περιοχές, όπου έχουν γίνει κατολισθήσεις.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕΙ
 Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή σε
χείμαρρους.
 Προσέχετε ώστε η παρουσία σας να μη εμποδίσει τους
διασώστες.
 Μην πλησιάζετε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις
και πτώσεις βράχων.
 Η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά
γνώριμων περιοχών και τα νερά να έχουν παρασύρει μέρη του
δρόμου.
ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΒΑΔΙΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕΙ
 Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό έδαφος.
 Αποφύγετε νερά που τρέχουν.
 Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει σταματήστε
και αλλάξετε 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 αρμοδίων αρχών.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ή ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αν η περιοχή που διαμένετε έχει 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 στη
περιοχή σας έχει διακοπεί το ρεύμα.

- Κλείστε τη παροχή νερού, καθώς το δίκτυο μπορεί να έχει
υποστεί βλάβες.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Ή ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ
ΝΕΡΟΠΟΝΤΗ
α. Στη περιοχή της Αιγιάλης.
 Ένα βρίσκεστε στο φαράγγι του Αρακλού μέσα ή στις παρυφές
εγκαταλείψετε το αμέσως.
 Εάν βρίσκεσθε στο κάμπο της Αιγιάλης απομακρυνθείτε.
 Εάν βρίσκεσθε στο ρέμα της Χονδρολιάς απομακρυνθείτε.
 Απομακρυνθείτε από τις καταλήξεις των ρεμάτων Αρακλού και
Χονδρολιάς.
 Η παραμονή στη Λαγκάδα, Θολάρια και Ποταμό είναι ασφαλής.
 Απομακρύνετε τα αυτοκίνητα σας από περιοχές ρεμάτων,
χείμαρρων και πλημμυρισμένες περιοχές.
β. Στη περιοχή της Χώρας.
 Μείνετε στα σπίτια σας.
 Μη κυκλοφορείτε χωρίς λόγο στο Περιφερειακό και
απομακρύνετε τα αυτοκίνητα σας από αυτόν, σταθμεύοντας τα
στους χώρους στάθμευσης Καλογερικού , των Αγίων Πάντων και
Δυτικής εισόδου.
γ. Στη περιοχή Καταπόλων.
 Απομακρυνθείτε από τον ελαιώνα του Γιαλυνά για να
προφυλαχθείτε από τα νερά του «Φονιά».
 Προφυλαχθείτε από τα νερά των ρεμάτων Αγίας Κατερίνας, και
Ανδριάδενων.
 Μην παραμένετε στη περιοχή του φράγματος και
απομακρυνθείτε από το ρέμα του Σακκά.
 Μην παραμένετε στη περιοχή των Αγίων Σαράντα, των παραλιών
Τυροκόμου και Φοινικών όπου καταλήγουν ρέματα.
 Μην παραμένετε και μη διασταυρώνετε τη περιοχή Νερά προς
Περιστεριά.

δ. Στη περιοχή Κάτω Μεριάς.
 Απομακρυνθείτε από τη περιοχή «Μούρου» και μην κινείσθε στο
δρόμο Καμάρι – Μούρος.
 Απομακρυνθείτε από το ρέμα της Αγίας Άννας.
 Απομακρυνθείτε από τη περιοχή «Κάτω Κάμπος» και το δρόμο
που οδηγεί σ΄ αυτόν.
 Δείξετε ιδιαίτερη προσοχή στα νερά που κατεβαίνουν στη
περιοχή του ιατρείου Κολοφάνας.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Μη παρκάρετε αυτοκίνητα σε περιοχές που πλημμυρίζουν ή σε
περιοχές ρεμάτων έστω και μικρών.
2. Προστατέψτε τα ζώα , σταβλίζοντας τα εγκαίρως , εφ΄ όσον ο
στάβλος δεν βρίσκεται σε ρέμα.
3. Εξασφαλίστε τα πλοιάρια και τις βάρκες ελέγχοντας τα
αγκυροβόλια, αλλά και εξασφαλίστε να μην υπάρχει είσοδος των
νερών της βροχής στο σκάφος.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Παρακολουθείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου τα μετεωρολογικά
δελτία.
2. Για οτιδήποτε απευθύνεστε στο Δήμο στα τηλέφωνα 2285360201
(τηλ.
Κέντρο),
6977355942
(Δήμαρχος),
6974335286
(Αντιδήμαρχος), 2285360230-6972324369 (Υπεύθυνος Πολ.
Προστασίας.)

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

