ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Τρίτη, 12-11-2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας, μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός, από σήμερα Τρίτη 12-11-2019 έως και
την Πέμπτη 14-11-2019, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες,
που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, και νότιους ανέμους με ένταση 8 έως 9
μποφόρ στα δυτικά.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας βρίσκονται σε
πλήρη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση των φαινομένων.
Προειδοποιούμε τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και
να μεριμνήσουν για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αυτοπροστασίας.
Ιδιαίτερη προσοχή εφίσταται σε όσους δραστηριοποιούνται παρακειμένως ρεμάτων και
χειμάρρων, όπως γεωργούς, κτηνοτρόφους,

αλλά και σε παραθεριστές και

κατασκηνωτές.
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων,
καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, συνιστάται στους πολίτες:


Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά
φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.



Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι
φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.



Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζοί ή με όχημα, κατά
τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το
τέλος της εκδήλωσής τους.



Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και
παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών
φαινομένων (κίνδυνος πτώσεις κεραυνών).



Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να
καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή
χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση
μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.



Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες
πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες,
σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος
(π.χ. κάτω από μπαλκόνια).



Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.
Εύβοιας στο τηλέφωνο 22210-20000.
Επίσης, σε περίπτωση ανάγκης, οι πολίτες μπορούν να καλέσουν εναλλακτικά:
Αστυνομία 100, Πυροσβεστικό Σώμα 199, ΕΚΑΒ 166, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό
Έκτακτης Ανάγκης 112.

