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ΘΕΜΑ : Ελεκέξσζε θαη νδεγίεο γηα έθηαθην δειηίν επηθίηλδπλσλ θαηξηθώλ 

θαηλνκέλσλ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΙΗΗ ΣΟΤ ΤΠ. ΑΡΙΘΜ. 4/2020) 

 

**** 

Η ΕΜΤ εμέδσζε ην ππ. αξηζκ. 5/2020 ΈΚΣΑΚΣΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ 

ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ζε επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

πξνεγνύκελνπ κε βάζε ηα λεόηεξα ζηνηρεία σο εμήο : 

mailto:p.zois@pste.gov.gr
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1. Τελ Παξαζθεπή (18-09-2020) ηζρπξέο βξνρέο θαη θαηαηγίδεο, νηνπνίεο ζα 

ζπλνδεύνληαη από πνιύ ζπειιώδεηο αλέκνπο ζα επεξεάζνπλ ηαλεζηά ηνπ 

Ινλίνπ - από ηελ Λεπθάδα θαη λνηηόηεξα - ηελ Πεινπόλλεζν,ηε ηεξεά Ειιάδα - 

θπξίσο ηελ θεληξηθή - θαη ηελ Εύβνηα. ......... ηελ πεξηνρή ηεοΕύβνηαο 

έληνλα θαηλόκελα ζα έρνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο πξνοην άββαην. 

2. Τν Σάββαην (19-09-2020) ζα ζπλερίδεη λα επεξεάδεηαη ην λόηηνΙόλην, ε 

Πεινπόλλεζνο θαη ε αλαηνιηθή ηεξεά, ελώ αλάινγα θαηλόκελαζα ζεκεησζνύλ 

ζηηο δπηηθέο Κπθιάδεο θαη ηε δπηηθή Κξήηε. Ταθαηλόκελα ζα εμαζζελήζνπλ, από 

ην απόγεπκα ζην λόηην Ιόλην θαη ηελαλαηνιηθή Σηεξεά θαη από ην βξάδπ ζηε 

βόξεηα Πεινπόλλεζν. 

 

 

(αλαιπηηθή πξόβιεςε ζην ζπλεκκέλν αξρείν θαη γηα πεξηζζόηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο ζηα θαζεκεξηλά ηαθηηθά δειηία θαηξνύ θαη ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΕΜΤ (www.emy.gr) 

Ο Πεξηθεξεηάξρεο Σηεξεάο Διιάδαο  θαη νη Υπεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζε 

έξγα θαη δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ από επηθίλδπλα θαηξηθά 

θαηλόκελα έρνπλ ηεζεί  ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο βάζεη ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ 

από ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ.Δπίζεο κε κέξηκλα ησλ Γηεπζπληώλ ησλ ή 

ησλ ππεπζύλσλ ησλ εκπιεθόκελσλ Υπεξεζηώλ όινη νη εξγαδόκελνη (κόληκνη 

ππάιιεινπ , Ο.Φ. θαη ηδηώηεο Μ.Δ.)  ζηηο αλσηέξσ δξάζεηο ζα θέξνπλ ηα κέηξα 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηάδνζεο  ηνπ 

θνξσλντνύ  covid-19. 

Τα Τκήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Π.Δ.  ζα  ελεκεξώζνπλ όιεο ηηο 

εκπιεθόκελεο Υπεξεζίεο,  ηνπο Γήκνπο θαη  ηηο Δζεινληηθέο Οξγαλώζεηο θαη ζα 

ελεξγνπνηήζνπλ ηα κλεκόληα ζπλεξγαζίαο κε ηδηώηεο,  ώζηε λα βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε απμεκέλεο εηνηκόηεηαο. 

http://www.emy.gr/
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Δπίζεο ζα ελεκεξσζνύλ νη Γήκνη θαη νη Τνπηθνί Οξγαληζκνί Δγγείσλ 

Βειηηώζεσλ δηα ησλ Τκεκάησλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ,  λα ζέζνπλ ην πξνζσπηθό 

θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ ζε πςειή εηνηκόηεηα ,θαη λα ιάβνπλ ηα κέηξα 

ζύκθσλα κε ην ζρεδηαζκό ηνπο θαη ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο , όπσο νξίδνληαη ζην 

ππ. αξηζκ.   7767/30-10-2019 (ΑΓΑ : ΨΦΦΦ46ΜΚ6Π-ΨΛΧ) έγγξαθν ηεο Γ.Γ.Π.Π. 

κε ζέκα  “Σρεδην δξάζεσλ  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ 

από ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ” . 

 

 

 

 

Δηδηθόηεξα νη Γήκνη δηα ησλ Πξνέδξσλ ησλ Τ.Κ. λα ελεκέξσζνπλ πνιίηεο πνπ 

δξαζηεξνπνίνύληαη ή εξγάδνληαη ζηελ ύπαηζξν (θηελνηξόθνπο , αγξόηεο , 

κειηζζνθόκνπο θιπ) ,  θαζώο θαη άιινπο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελδερνκέλσο λα 

πξνθύςνπλ από ηα πηζαλόλ επηθίλδπλα θαηξηθά θαηλόκελα ώζηε λα ιάβνπλ ηα 

κέηξα απηνπξνζηαζίαο ηνπο  . 

Δπίζεο νη Γήκνη κε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ  ηζηνξηθό εθδήισζεο  

πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ λα ηεζνύλ ζε απμεκέλε εηνηκόηεηα ώζηε λα 

ζπλδξάκνπλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί  θαη ηεζεί ζε εθαξκνγή ην κέηξν ηεο 

νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πιεζπζκνύ ή πνιηηώλ. Παξαθαινύληαη  

Γηα  πιεξνθνξίεο θαη αλαθνηλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε θαη 

ηελ βαηόηεηα ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ θαη γηα ελεκέξσζε θαηξνύ νη πνιίηεο κπνξνύλ λα 

επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα www. astynomia.gr  ,  www.hnms.gr 

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο από ηα 

έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα, νη πνιίηεο κπνξνύλ λα επηζθεθζνύλ ηελ ηζηνζειίδα ηεο 

http://www.hnms.gr/
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Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε www.civilprotection.gr. 

Καινύκε ηνπο  πνιίηεο λα ιάβνπλ ηα παξαθάησ κέηξα απηνπξνζηαζίαο γηα 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδύλσλ πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθύςνπλ θαη 

εηδηθόηεξα :  

1. Όζνη βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεκκπξήζεη ζην παξειζόλ ή 

βξίζθνληαη θνληά ζε πνηακνύο, ρείκαξξνπο ή αθηέο, απνθύγεηε λα κείλεηε ζε 

ππόγεηνπο, εκηππόγεηνπο θαη ηζόγεηνπο ρώξνπο. Δμεηάζηε ην ελδερόκελν γηα ην 

δηήκεξν απηήο ηεο θαθνθαηξίαο λα κελ παξακείλεηε ζηα ζπίηηα ζαο θαη λα 

θηινμελεζείηε ζε ζπγγελείο ή θίινπο. 

2. Απνθύγεηε θάζε πεξηηηή κεηαθίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έληνλσλ 

θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ θαη αζθαιίζηε ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξά ζαο εξκεηηθά, 

έρνληαο πάληα ππόςε ζε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ρεηκάξξσλ λα κεηαθηλεζείηε 

ζηα ςειόηεξα ζεκεία ηνπ ζπηηηνύ. 

3. Μελ δηαζρίδεηε γηα θαλέλα ιόγν ρείκαξξνπο, ξέκαηα ή δξόκνπο πνπ 

έρνπλ πιεκκπξίζεη, πεδνί ή κε όρεκα, εάλ βξεζείηε ζηε ζέζε απηή. Γηα θαλέλα 

ιόγν. 

Δπίζεο νη εθδξνκείο θαη νη επηζθέπηεο πνπ δηακέλνπλ ή επηζθέπηνληαη  

νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο λα πξνζαξκόζνπλ ην πξόγξακκα δηακνλήο ηνπο 

θαη ηεο κεηαθίλεζή ηνπο ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο 

επηδεηλώλνληαη θαη αιιάδνπλ ηαρύηαηα θαη  όηη ε πξόζβαζε θαη ν θαζαξηζκόο ησλ 

νδώλ θαη ε κεηαθίλεζε αθόκε θαη ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο 

είλαη ρξνλνβόξεο. 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 

 -Φξνληίζηε λα ελεκεξώλεζηε δηαξθώο από ην ξαδηόθσλν θαη ηελ 

ηειεόξαζε γηα ηελ εμέιημε ησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ. Οη επίζεκεο πεγέο 

https://www.civilprotection.gr/el
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ελεκέξσζεο είλαη ε Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Υπεξεζία (Δ.Μ.Υ.) θαη ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

-Σε πεξίπησζε αλάγθεο θαιέζηε ελαιιαθηηθά: Αζηπλνκία 100, 

Ππξνζβεζηηθό Σώκα 199, ΔΚΑΒ 166, ηνλ Δπξσπατθό Αξηζκό Έθηαθηεο Αλάγθεο 

112. 

-Τνπνζεηείζηε ζε εκθαλέο ζεκείν ζην ζπίηη ηνπο παξαπάλσ αξηζκνύο 

ηειεθώλσλ πξώηεο αλάγθεο εθόζνλ ηα παηδηά ζαο είλαη ζε ζέζε λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη βεβαησζείηε όηη ην γλσξίδνπλ. 

-Βνεζήζηε ηα παηδηά ζαο λα απνκλεκνλεύζνπλ νηθνγελεηαθά ζηνηρεία 

όπσο ην επίζεηό ηνπο, ηε δηεύζπλζε θαη ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ ηνπ ζπηηηνύ. 

-Δμεγείζηε ζε όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πώο θαη πόηε λα θιείλνπλ ηηο 

παξνρέο ειεθηξηθνύ, θπζηθνύ αεξίνπ θαη λεξνύ, πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ 

ππξνζβεζηήξα θαη πώο λα θαινύλ ζε βνήζεηα. 

-Πξνκεζεπηείηε είδε πξώηεο αλάγθεο όπσο θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ, 

ππξνζβεζηήξα, θαθό θαη κπαηαξίεο, θνξεηό ξαδηόθσλν θιπ. 

-Μεξηκλήζηε εηδηθά γηα ηα παηδηά θαη ηνπο ειηθησκέλνπο. 

 

 

 

 

 

 

► ΚΑΣΑΙΓΙΔΕ 

 Πώο λα εθηηκήζεηε ηελ απόζηαζε από κηα θαηαηγίδα 
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 Μεηξήζηε ην ρξόλν πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο αζηξαπήο θαη ηεο βξνληήο ζε 

δεπηεξόιεπηα. Γηαηξέζηε ην ρξόλν πνπ κεηξήζαηε κε ην 3 ώζηε λα 

ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε ηεο θαηαηγίδαο ζε ρηιηόκεηξα. 

 Λάβεηε γξήγνξα ηα απαξαίηεηα κέηξα, πξηλ ε θαηαηγίδα ζαο πιεζηάζεη. Η 

απόζηαζε είλαη ελδεηθηηθή θαζώο ε θαηαηγίδα κπνξεί λα εκθαληζηεί πνιύ 

γξήγνξα πάλσ από ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεζηε. 

  

 

ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑ ΚΑΣΑΙΓΙΔΑ 

 

Αλ βξίζθεζηε ζην ζπίηη 

 Αζθαιίζηε αληηθείκελα, πνπ κπνξεί λα παξαζπξζνύλ από ηνλ άλεκν ή ηε 

ξαγδαία βξνρόπησζε θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ή 

ηξαπκαηηζκνύο. 

 Διέγμηε ηνλ ηξόπν ζηεξέσζεο δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ πνπ ηπρόλ έρεηε 

αλαξηήζεη. 

 Αζθαιίζηε ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα. 

 Μελ θξαηάηε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ή ην ηειέθσλν δηόηη ν θεξαπλόο κπνξεί λα 

πεξάζεη κέζα από ηα θαιώδηα. Απνζπλδέζηε ηηο ζπζθεπέο ηειεόξαζεο από 

ηελ θεξαία θαη ηελ παξνρή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

 Απνθύγεηε λα αγγίμεηε ηηο ζσιελώζεηο ησλ πδξαπιηθώλ (θνπδίλα, κπάλην) 

θαζώο ζπληζηνύλ θαινύο αγσγνύο ηνπ ειεθηξηζκνύ. 

 Να βεβαησζνύλ όηη ηα ινύθηα θαη νη πδξνξξνέο ησλ θαηνηθηώλ δελ είλαη 

θξαγκέλα θαη ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά. 
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 Αλ ε νηθία βξίζθεηε ζε πεξηνρή κε ηζηνξηθό πιεκκπξώλ λα πξνβνύλ ζε 

πξνιεπηηθά κέηξα απνθπγήο εηζρώξεζεο πδάησλ εληόο απηήο (π.ρ. κε 

ζαθνύιεο άκκνπ) θαη  λα κεηαθηλήζνπλ ηα θηλεηά αληηθέηκελα ζε αζθαιή 

ζεκεία. 

  Οη θηελνηξόθνη , νη αγξόηεο , νη επαγγεικαηίεο ηεο ππαίζξνπ θιπ  λα 

πξνγξακκαηίζνπλ έγθαηξα ηηο εξγαζίεο ηνπο ώζηε λα απνθύγνπλ ηηο 

κεηαθηλήζεηο ζε δύζβαηα θαη απνκαθξπζκέλα  ζεκεία  , λα απνθύγνπλ επίζεο 

ηελ κεηαθίλεζή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαηλνκέλσλ  θαη λα ελεκεξώζνπλ 

ηνπο νηθείνπο ηνπο γηα ην πξόγξακκά ηνπο.  

 

Αλ βξίζθεζηε ζην απηνθίλεην 

 Αθηλεηνπνηείζηε ην ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ θαη καθξηά από δέληξα πνπ 

ελδέρεηαη λα πέζνπλ πάλσ ηνπ. 

 Μείλεηε κέζα θαη αλάςηε ηα πξνεηδνπνηεηηθά θώηα ζηάζεο (θώηα έθηαθηεο 

αλάγθεο) κέρξη λα θνπάζεη ε θαηαηγίδα. 

 Κιείζηε ηα ηδάκηα θαη κελ αθνπκπάηε ζε κεηαιιηθά αληηθείκελα. 

 Απνθύγεηε ηνπο πιεκκπξηζκέλνπο δξόκνπο. 

 Απνθύγεηε λα δηαζρίδεηε ρεηκάξξνπο θαη ξέκαηα, πεδή ή κε όρεκα, θαηά ηε 

δηάξθεηα θαηαηγίδσλ θαη βξνρνπηώζεσλ, αιιά θαη γηα αξθεηέο ώξεο κεηά ην 

ηέινο ηεο εθδήισζήο ηνπο  

 Απνθύγεηε  ηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ θαη δξαζηεξηόηεηεο ζε ζαιάζζηεο θαη 

παξάθηηεο πεξηνρέο θαηά ηε δηάξθεηα εθδήισζεο ησλ έληνλσλ θαηξηθώλ 

θαηλνκέλσλ (θίλδπλνο από πηώζεηο θεξαπλώλ). 

 

Αλ βξίζθεζηε ζε εμσηεξηθό ρώξν 
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 Καηαθύγεηε ζε θηίξην ή ζε απηνθίλεην δηαθνξεηηθά θαζίζηε ακέζσο ζην 

έδαθνο ρσξίο λα μαπιώζεηε. 

 Πξνζηαηεπηείηε θάησ από ζπκπαγή θιαδηά ρακειώλ δέληξσλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ είζηε κέζα ζε δάζνο. 

 Μελ θαηαθύγεηε πνηέ θάησ από έλα ςειό δέληξν ζε αλνηρηό ρώξν. 

 Απνθύγεηε ηα ρακειά εδάθε γηα ηνλ θίλδπλν πιεκκύξαο. 

 

 Μελ ζηέθεζηε πιάη ζε ππιώλεο, γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, 

ηειεθσληθέο γξακκέο θαη θξάθηεο. 

 Μελ πιεζηάδεηε κεηαιιηθά αληηθείκελα (π.ρ. απηνθίλεηα, πνδήιαηα, ζύλεξγα 

θαηαζθήλσζεο θιπ.). 

 Απνκαθξπλζείηε από πνηάκηα, ιίκλεο ή άιιεο κάδεο λεξνύ. 

 

Αλ είζηε κέζα ζηε ζάιαζζα βγείηε ακέζσο έμσ. 

 

Αλ βξίζθεζηε απνκνλσκέλνη ζε κηα επίπεδε έθηαζε θαη ληώζεηε λα 

ζεθώλνληαη ηα καιιηά ζαο (γεγνλόο πνπ δειώλεη όηη ζύληνκα ζα εθδεισζεί 

θεξαπλόο), θάληε βαζύ θάζηζκα κε ην θεθάιη αλάκεζα ζηα πόδηα (ώζηε λα 

ειαρηζηνπνηήζεηε ηελ επηθάλεηα ηνπ ζώκαηόο ζαο θαη ηελ επαθή ζαο κε ην 

έδαθνο) πεηώληαο ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα πνπ έρεηε επάλσ ζαο. 

 

 

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ραιαδόπησζεο 
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Πξνθπιαρζείηε ακέζσο. Μελ εγθαηαιείςεηε ηνλ αζθαιή ρώξν, παξά κόλν 

όηαλ βεβαησζείηε όηη ε θαηαηγίδα πέξαζε. Η ραιαδόπησζε κπνξεί λα είλαη πνιύ 

επηθίλδπλε θαη γηα ηα δώα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΤΕΛΛΩΔΕΙ ΑΝΕΜΟΙ 

  

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΣΕΙΣΕ 

Πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζπειισδώλ αλέκσλ 

- Αζθαιίζηε αληηθείκελα ηα νπνία αλ παξαζπξζνύλ από ηνλ άλεκν ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ή ηξαπκαηηζκνύο 



Σειίδα 10 από 10 

 

- Σηεξεώζηε ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο πνπ ηπρόλ έρεηε αλαξηήζεη. 

- Αζθαιίζηε ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα ηνπ ζπηηηνύ ή ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ζαο. 

- Απνθύγεηε δξαζηεξηόηεηεο ζε ζαιάζζηεο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο. 

- Απνθύγεηε 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). 

 


