
πνπ απαηηεζεί  θαη ηεζεί ζε εθαξκνγή ην κέηξν ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο 

πιεζπζκνύ ή πνιηηώλ. 

   ΟΓΗΓΙΔ 

Παξάιιεια, ην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο, 

ζπληζηά ζηνπο πνιίηεο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί, κεξηκλώληαο γηα ηε ιήυε 

κέηρφλ ασηοπροζηαζίας από θηλδύλοσς ποσ προέρτοληαη από ηελ εθδήιφζε 

ηφλ έληολφλ θαηρηθώλ θαηλοκέλφλ.  

Δηδηθόηεξα, ζε πεξηνρέο όπνπ προβιέπεηαη ε εθδήιφζε έληολφλ 
βροτοπηώζεφλ, θαηαηγίδφλ ή ζσειιφδώλ αλέκφλ: 

• Να αζθαιίζνπλ αληηθείκελα ηα νπνία αλ παξαζπξζνύλ από ηα έληνλα θαηξηθά 
θαηλόκελα ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ή ηξαπκαηηζκνύο. 

• Να βεβαησζνύλ όηη ηα ινύθηα θαη νη πδξνξξνέο ησλ θαηνηθηώλ δελ είλαη θξαγκέλα θαη 
ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά. 

• Να απνθεύγνπλ λα δηαζρίδνπλ ρεηκάξξνπο θαη ξέκαηα, πεδή ή κε όρεκα, θαηά ηε 
δηάξθεηα θαηαηγίδσλ θαη βξνρνπηώζεσλ, αιιά θαη γηα αξθεηέο ώξεο κεηά ην ηέινο ηεο 
εθδήισζήο ηνπο. 

• Να απνθεύγνπλ ηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ θαη δξαζηεξηόηεηεο ζε ζαιάζζηεο θαη 
παξάθηηεο πεξηνρέο θαηά ηε δηάξθεηα εθδήισζεο ησλ έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ. 

• Να πξνθπιαρηνύλ ακέζσο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ραιαδόπησζεο. Να θαηαθύγνπλ ζε 
θηίξην ή ζε απηνθίλεην θαη λα κελ εγθαηαιείπνπλ ηνλ αζθαιή ρώξν, παξά κόλν όηαλ 
βεβαησζνύλ όηη ε θαηαηγίδα πέξαζε. Ζ ραιαδόπησζε κπνξεί λα είλαη πνιύ επηθίλδπλε 
θαη γηα ηα δώα. 

• Να απνθύγνπλ ηε δηέιεπζε θάησ από κεγάια δέληξα, θάησ από αλαξηεκέλεο 
πηλαθίδεο θαη γεληθά από πεξηνρέο, όπνπ ειαθξά αληηθείκελα (π.ρ. γιάζηξεο, 
ζπαζκέλα ηδάκηα θιπ.) κπνξεί λα απνθνιιεζνύλ θαη λα πέζνπλ ζην έδαθνο (π.ρ. 
θάησ από κπαιθόληα). 

Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζηα θαζεκεξηλά ηαθηηθά δειηία θαηξνύ, ηα νπνία 
εθδίδνληαη ηέζζεξηο θνξέο ην εηθνζηηεηξάσξν θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΜΤ 
(www.emy.gr). 

     Γηα πιεξνθνξίεο θαη αλαθνηλώζεηο ζτεηηθά κε ηελ επηθραηούζα θαηάζηαζε θαη 
ηελ βαηόηεηα ηοσ οδηθού δηθηύοσ ιόγσ εηζξνήο πιεκκπξηθώλ πδάησλ ζε απηό, νη 
πνιίηεο κπνξνύλ λα επηζθεθζνύλ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛ.Α. www.astynomia.gr.  

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεροθορίες θαη οδεγίες ασηοπροζηαζίας από ηνπο θηλδύλνπο 

ησλ έληνλσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, νη πνιίηεο κπνξνύλ λα απνηαζνύλ ζην Σειέθσλν 

Δθηάθησλ Αλαγθώλ (22610-29036 24φροσ ιεηηοσργίας), (tpp-vio@pste.gov.gr) ηοσ 

http://www.emy.gr/
http://www.astynomia.gr/
mailto:tpp-vio@pste.gov.gr


Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο, θαζώο θαη 

ζηελ ηζηοζειίδα  Γ.Γ.Π.Π. ζηελ  ειεθηξνληθή δηεύζπλζε  www.civilprotection.gr. 
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