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ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σήμερα Δευτέρα 17 
Ιουλίου 2017 σημαντική μεταβολή του καιρού προβλέπεται και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Η Π.Β. Αιγαίου, η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής 
προστασίας,  προκειμένου  να  αντιμετωπίσει  άμεσα  τις  επιπτώσεις  από  την  εκδήλωση  των 
έντονων καιρικών φαινομένων.

Συνιστούμε τους πολίτες να είναι ιδιαιτέρα προσεκτικοί και να λάβουν μέτρα προστασίας από 
κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση  έντονων καιρικών φαινόμενων.

Εφιστούμε  την  προσοχή  στα  πρακτορεία,  στους  διαχειριστές  καθώς  και  στους  ιδιοκτήτες 
δωματίων  και  ξενοδοχείων  να  ενημερώσουν  τους  διαμένοντες  σε  αυτά  για  τον  κίνδυνο που 
πιθανόν  υπάρξει  από  έντονα  καιρικά  φαινόμενα  και  να  περιορίσουν  κατά  το  δυνατόν  τις 
δραστηριότητες τους.

Επίσης οι μελισσοκόμοι να είναι προσεκτικοί κατά τη διάρκεια των εργασιών τους και αν είναι  
δυνατόν να τις αναβάλουν.  

Οι πολίτες να δώσουν προσοχή στα παρακάτω: 

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

•  Να  αποφεύγουν  τις  εργασίες  υπαίθρου  και  δραστηριότητες  σε  θαλάσσιες  και  παράκτιες 
περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.

• 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,  όπως  Τροχαία, 
Πυροσβεστική  κ.λ.π.

                          Από την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου 
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