Οδηγίες προς ηοσς πολίηες ενόυει τιονόπηφζης και κακοκαιρίας
ύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο, από
ζήκεξα Σεηάξηε 28 Γεθεκβξίνπ, ζα ππάξμεη επηδείλσζε ηνπ θαηξνύ ζην Ννκό
Αηηηθήο, κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηηο ππθλέο ρηνλνπηώζεηο, ηνπο ηζρπξνύο
αλέκνπο θαη ηε ζεκαληηθή πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.
Ο Γήκνο ζπληζηά ζηνπο πνιίηεο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί,
κεξηκλώληαο γηα ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο από θηλδύλνπο πνπ
πξνέξρνληαη από ηελ εθδήισζε ησλ έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ θαη ηνπο
ελεκεξώλεη :
1. Οδηγίες προς ηοσς πολίηες από ηη Γενική Γραμμαηεία Πολιηικής
Προζηαζίας

Δηδηθόηεξα, ζε πεξηνρέο όπνπ πξνβιέπνληαη έληνλεο βξνρνπηώζεηο, θαηαηγίδεο ή
ζπειιώδεηο άλεκνη, νη πνιίηεο θαινύληαη:
• λα αζθαιίζνπλ αληηθείκελα ηα νπνία αλ παξαζπξζνύλ ελδέρεηαη λα
πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ή ηξαπκαηηζκνύο
• λα βεβαησζνύλ όηη ηα ινύθηα θαη νη πδξνξξνέο ησλ θαηνηθηώλ δελ είλαη
θξαγκέλα θαη ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά
• λα απνθεύγνπλ λα δηαζρίδνπλ ρείκαξξνπο θαη ξέκαηα, πεδή ή κε όρεκα, θαηά ηε
δηάξθεηα θαηαηγίδσλ θαη βξνρνπηώζεσλ, αιιά θαη γηα αξθεηέο ώξεο κεηά ην ηέινο
ηεο εθδήισζήο ηνπο
• λα απνθεύγνπλ ηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ θαη δξαζηεξηόηεηεο ζε ζαιάζζηεο θαη
παξάθηηεο πεξηνρέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έληνλσλ θαηλνκέλσλ
• λα πξνθπιαρηνύλ ακέζσο θαηά ηε δηάξθεηα ραιαδόπησζεο, λα θαηαθύγνπλ ζε
θηίξην ή ζε απηνθίλεην θαη λα κελ εγθαηαιείπνπλ ηνλ αζθαιή ρώξν, παξά κόλν
όηαλ βεβαησζνύλ όηη ε θαηαηγίδα πέξαζε. Η ραιαδόπησζε κπνξεί λα είλαη πνιύ
επηθίλδπλε θαη γηα ηα δώα
• λα απνθύγνπλ ηε δηέιεπζε θάησ από κεγάια δέληξα, θάησ από αλαξηεκέλεο
πηλαθίδεο θαη γεληθά από πεξηνρέο, όπνπ ειαθξά αληηθείκελα κπνξεί λα
απνθνιιεζνύλ θαη λα πέζνπλ ζην έδαθνο
• λ’ αθνινπζνύλ πηζηά ηηο νδεγίεο ησλ θαηά ηόπνπο αξκνδίσλ θνξέσλ.

ε πεξηνρέο όπνπ πξνβιέπεηαη ε εθδήισζε ρηνλνπηώζεσλ θαη παγεηνύ:
Αλ πξόθεηηαη λα κεηαθηλεζνύλ κε ην απηνθίλεην:

Να ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαηξό θαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ
Να έρνπλ ζην όρεκά ηνπο αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο θαη ην ξεδεξβνπάξ γεκάην
θαύζηκα
Να ηαμηδεύνπλ, εθόζνλ είλαη αλαγθαίν, θαηά πξνηίκεζε ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο
πξνηηκώληαο ηνπο θεληξηθνύο δξόκνπο
Να ελεκεξώλνπλ ηνπο νηθείνπο ηνπο γηα ηε δηαδξνκή πνπ πξόθεηηαη λα
αθνινπζήζνπλ
Να κεηαβάιινπλ ην πξόγξακκα ησλ κεηαθηλήζεώλ ηνπο ώζηε λα απνθεύγνπλ ηελ
αηρκή ησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ
Να αθνινπζνύλ πηζηά ηηο νδεγίεο ησλ θαηά ηόπνπο αξκνδίσλ θνξέσλ, όπσο
Σξνραία θιπ.
Αλ κεηαθηλνύληαη πεδή :
Να ληύλνληαη κε πνιιά ζηξώκαηα από ειαθξηά ξνύρα αληί γηα έλα βαξύ ξνύρν
θαη λα θνξνύλ θαηάιιεια παπνύηζηα ώζηε λα απνθύγνπλ ηξαπκαηηζκνύο ιόγσ
ηεο νιηζζεξόηεηαο
Να απνθεύγνπλ ηηο άζθνπεο κεηαθηλήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα αηρκήο ησλ
θαηλνκέλσλ (έληνλε ρηνλόπησζε, ζπλζήθεο παγεηνύ).
2. Οι πολίηες μπορούν να προμηθεύονηαι αλάηι, αν τρειαζηούν λόγφ
παγεηού, από:
Άγην ηέθαλν (Ακαμνζηάζην, Λαθσλίαο θαη Μ. Αιεμάλδξνπ), Γηόλπζν (πεξηνρή
ηεο εκέιεο), Ρνδόπνιε (επί ηεο νδνύ Αγ. Ισάλλνπ), θαζώο θαη ζε κηθξέο
ζαθνύιεο από ηα Κνηλνηηθά Καηαζηήκαηα ηεο θάζε Γεκνηηθήο Δλόηεηαο.
3. Σε περίπηφζη ιδιαίηερα ταμηλών θερμοκραζιών θα παραμείνοσν
ανοιτηές, για να προζέρτονηαι ώζηε να προζηαηεσθούν οι εσπαθείς
πολίηες, οι κάηφθι αίθοσζες:
Πνιηηηζηηθό Κέληξν Αγίνπ ηεθάλνπ (Πεληδεξίδε 3),
Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γηνλύζνπ (Πιαζηήξα 50),
Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γξνζηάο (Γξ. Λακπξάθε 19),
Πνιηηηζηηθό Κέληξν Κξπνλεξίνπ (Λ. Κξπνλεξίνπ 86).
4. Τηλέθφνα επικοινφνίας ζε περίπηφζη ανάγκης : Αζηπλνκία 100,
Ππξνζβεζηηθό ώκα 199, ΔΚΑΒ 166, Δπξσπατθόο Αξηζκόο Έθηαθηεο Αλάγθεο
112, Γήκνο 213 2030 600, 210 8144 450, Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 210
62 18 051, Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θ. Παλαγηώηεο Σζνύθαο 694
857 1227.

