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ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

 
 Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που 

εκδόθηκε  από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ένα νέο καιρικό σύστημα με 

το όνομα ΜΠΑΛΛΟΣ (BALLOS) θα προκαλέσει νέα κακοκαιρία στη χώρα από την Πέμπτη (14-
10-2021) τα οποία θα επηρεάσουν και την περιοχή μας με κύρια χαρακτηριστικά: 

1. Τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται κατά τόπους 
από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια των φαινομένων από ισχυρούς 

ριπαίους ανέμους. 

2. Τους θυελλώδεις νότιους ανέμους εντάσεως 7 με 8 μποφόρ.  
3. Την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. 

 Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μονεμβασίας συνιστά στους πολίτες να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους 

που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. 

 Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων 
βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων: 

 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, πεζή 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. 

 Να προφυλαχθούν 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 κ.λπ.) 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 

κ.λπ. 

 Να αποφεύγουν να διασχίζουν πεζοί ή με αυτοκίνητο τις διασταυρώσεις δρόμων με 

χειμάρρους (Ιρλανδικές διαβάσεις). 
 Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο: 

 Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου. 

 Να έχουν το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα. 

 Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας 

προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους. 
 Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να 

ακολουθήσουν. 

 Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την 

αιχμή των καιρικών φαινομένων. 

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

Αν μετακινούνται πεζοί: 
 Να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της 

ολισθηρότητας. 

 Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων. 

Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε εναλλακτικά:  
-Δήμο Μονεμβασίας 2732360500, 

-Αστυνομία 100, 
-Πυροσβεστικό Σώμα 199, 

-ΕΚΑΒ 166, 

-τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. 
 

  

 


