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ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 28/3/2019 ΕΩΣ 31/3/2019 
 
Κατόπιν σχετικού έκτακτου δελτίου που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική 

Υπηρεσία, αναμένεται σοβαρή επιδείνωση του καιρού για το χρονικό διάστημα από 28/3-

31/3/2019, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους εντάσεως 8-9 

μποφόρ. 

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να 

λαμβάνουν τα κάτωθι στοιχειώδη μέτρα αυτοπροστασίας σε όλες τις αντίστοιχες 

περιπτώσεις: 

➢ Να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις πεζοί ή εποχούμενοι, 

➢ Να μη διέρχονται από ισόπεδες διαβάσεις (ιρλανδικές διαβάσεις) σε ρέματα ή άλλες 

περιοχές με έντονη απορροή ομβρίων. Εάν κάποιο όχημα βρεθεί εντός της ζώνης 

απορροής των ομβρίων, αρκεί ελάχιστο ύψος νερού για να παρασυρθεί από την ορμή 

του, παρά το βάρος του και κατά συνέπεια το όχημα δεν προσφέρει καμμιά προστασία 

στους επιβαίνοντες στις περιπτώσεις αυτές. Ο καλύτερος τρόπος αυτοπροστασίας σε 

ανάλογες περιπτώσεις είναι η επιλογή διαφορετικής διαδρομής χρησιμοποιώντας 

ασφαλή τμήματα του οδικού δικτύου, 

➢ Κατά την κίνηση τους με οχήματα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ειδικότερα: 

• να μην αναπτύσσουν υπερβολική ταχύτητα. Η υπερβολική ταχύτητα σε 

συνδυασμό με την ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω των νερών και τις 

συνθήκες κακής ορατότητας αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης 

σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων 

• να αποφεύγουν περιοχές του καταστρώματος των οδών στις οποίες έχουν 

συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες νερού. Σε τέτοιες περιοχές αναπτύσσονται 

συνθήκες υδρολίσθησης που είναι το φαινόμενο κατά το οποίο οι αυλακώσεις που 

υπάρχουν στο πέλμα των ελαστικών δεν προλαβαίνουν να παροχετεύσουν τη 

μεγάλη ποσότητα νερού του οδοστρώματος με αποτέλεσμα το ελαστικό να βρίσκεται 

ουσιαστικά μετέωρο, χωρίς επαφή με την επιφάνεια κυκλοφορίας και κατά συνέπεια 

χωρίς να μπορεί να αναπτυχθεί η απαραίτητη τριβή για την ασφαλή κίνηση του 

οχήματος  
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• να επιδεικνύουν αυξημένα αντανακλαστικά στις περιπτώσεις που συναντούν πέτρες 

ή άλλα φερτά υλικά εντός του οδοστρώματος. Η ασφαλής αποφυγή τέτοιων 

εμποδίων συνδέεται προφανώς και με την ταχύτητα κίνησης του οχήματος η οποία 

πρέπει να διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

➢ Να μεριμνούν για την καθαριότητα και άριστη λειτουργία των οικιακών αποχετεύσεων 

ομβρίων, η έμφραξη των οποίων θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε πλημμύρισμα των 

αντίστοιχων χώρων, 

➢ να είναι ιδιαίτεροι προσεκτικοί όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ειδικότερα πρέπει να 

αποφεύγουν κατά το δυνατό τη διέλευση κάτω από ψηλά δέντρα, σε ακτίνα ανάλογη με 

το ύψος των δέντρων. Επίσης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν διέρχονται 

πλησίον κτιρίων δεδομένου ότι είναι πιθανή η αποκόλληση υλικών από αυτά. Κάθε 

πολίτης πρέπει να μεριμνά ώστε από το κτίριο στο οποίο κατοικεί ή χρησιμοποιεί να μην 

είναι δυνατή η αποκόλληση πραγμάτων όπως πχ γλάστρες, στέγες, καμινάδες, ηλιακά 

πάνελ κλπ, η πτώση των οποίων μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο τους διερχόμενους, 

➢ Να αποφεύγουν την επαφή με τυχόν πεσμένα καλώδια ρεύματος ‘ώστε να 

προστατευτούν από ηλεκτροπληξία,   

➢ Να ενημερώνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τις επικρατούσες καιρικές 

συνθήκες και τις μετεωρολογικές προβλέψεις και να ενημερώνουν τις αρχές για 

προβλήματα που θα υποπέσουν στην αντίληψη τους. 

Ο Δήμος Χερσονήσου θα ενημερώνει τους πολίτες με σχετικές ανακοινώσεις οι 

οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.hersonisos.gr, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Μ.Ε.Δ 
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
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