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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
« Επιδείνωση καιρού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  
Οδηγίες Προστασίας από Έντονα Καιρικά Φαινόμενα». 

 

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενημερώνει ότι 

εκδόθηκε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με ισχυρές βροχές-καταιγίδες, 

χιονοπτώσεις και θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις Β ανέμους (ως 9Β) που θα επηρεάσουν το Νότιο 

Αιγαίο από το Σάββατο 22/1 και παρακαλούνται οι πολίτες και οι επισκέπτες των νησιών του Νότιου 

Αιγαίου να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες προστασίας: 

Πριν και κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων 

• Να ελέγχουν τις υδρορροές των κατοικιών τους (οροφές, μπαλκόνια, βεράντες κλπ) και να 

βεβαιώνονται για την ομαλή λειτουργία τους. 

• Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους, τους πλημμυρισμένους δρόμους και τα χαμηλά εδάφη 

για τον κίνδυνο πλημμύρας  

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέματα πεζή ή με το αυτοκίνητο τους. 

•  Να ασφαλίζουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και ενδέχεται να 

προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.   

• Να ελέγχουν αναρτημένες πινακίδες.  

• Να ασφαλίζουν τις πόρτες και τα παράθυρα.  

• Να αποφεύγουν δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.  

• Να ενημερώνονται από τα κατά τόπους λιμεναρχεία για οποιαδήποτε πιθανή θαλάσσια μετακίνηση 

• Να ενημερώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόβλεψη του καιρού από τα ΜΜΕ. 

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ. 

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης χιονοπτώσεων 

• Να διατηρούν το ζεστό το σπίτι και παραμείνετε σε αυτό όσο μπορείτε. 

• Να μην αφήνουν τα παιδιά να βγουν έξω ασυνόδευτα. 

• Να φοράτε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. 

• Να ελέγχουν το δίκτυο ύδρευσης, τους σωλήνες και τον υαλοπίνακα του ηλιακού θερμοσίφωνα. 

• Να αποφεύγουν την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές. 

• Εφ’ όσον είστε στο αυτοκίνητο αλλάξτε πορεία αν είστε σε δύσβατο δρόμο με έντονη χιονόπτωση. 

• Να τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. 

• Να παραμείνετε στο αυτοκίνητο αν ακινητοποιηθεί. Τοποθετείστε στην κεραία του ραδιοφώνου ή σε 

άλλο εμφανές σημείο ένα ύφασμα με έντονο χρώμα ώστε να σας εντοπίσουν οι ομάδες διάσωσης. 

Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και διατηρείστε την εξάτμιση καθαρή από το χιόνι. 

• Αν είστε έξω να πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος χωρίς να εκτεθείτε στη χιονόπτωση. 

• Να προσέχετε τις μετακινήσεις σας σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις. 

• Να χρησιμοποιείτε αντιολισθητικές αλυσίδες αν είναι απολύτως απαραίτητο να μετακινηθείτε με 

αυτοκίνητο. Είναι προτιμότερο να ταξιδέψετε κατά τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας 

κεντρικούς δρόμους. Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε. 

Αναρτημένες Οδηγίες Προστασίας από Έντονα Καιρικά Φαινόμενα καθώς και από έκτακτα φαινόμενα 

καταστροφών (φυσικών και τεχνολογικών) καθώς και σχετικές πληροφορίες. με σκοπό την πληρέστερη 

ενημέρωση τους υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (http://www.pnai.gov.gr/- 

http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=10011), και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας: https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/mini_edition_2018.pdf 
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