
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης ενημερώνει για 
 
 
Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ 
από 17/9 έως και 19/9/2020 
 
 
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης ενημερώνει τους Δημότες 

πως έχει ήδη προβεί σε αντιπλημμυρικά έργα, όπως διανοίξεις αποστραγγιστικών 

τάφρων, αλλά και καθαρισμούς φρεατίων στη πλειονότητα των περιοχών του Δήμου μας, 

όπου συνεχίζει ακατάπαυστα τον καθολικό καθαρισμό τους. Όσοι πολίτες έχουν 

επικαλύψει τα φρεάτια θα πρέπει να τα απελευθερώσουν ώστε η ροή του νερού της 

βροχής να διοχετευτεί κανονικά ώστε να μη προκαλέσει προβλήματα. 

 

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ανδραβίδας -Κυλλήνης και της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας, και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστούν στους πολίτες να 

είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από 

κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, που 

θα εκδηλωθούν από το απόγευμα της Πέμπτης (17-09-2020), με κύρια χαρακτηριστικά 

τις πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους πολύ θυελλώδεις ανέμους. 

 

Ειδικότερα, η πολιτική προστασία του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, συνιστά στους 

δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να:  

*Περιοριστούν στις αναγκαίες μετακινήσεις. 

*Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου. 

*Να βρίσκονται εκτός θαλάσσης και να απομακρυνθούν από τις ακτές κατά την διάρκεια 

των φαινομένων. 

*Μη διασχίζουν χείμαρρους πεζοί ή με το αυτοκίνητο τους κατά τη διάρκεια καταιγίδων 

και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. 

*Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες 

και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (πχ γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ) 

μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος. 



*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. 

 
Σε περίπτωση κινδύνου, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 – 112. Καθώς και την Yπηρεσία  
 
Πολιτικής Προστασίας τηλ. 2623360843, ή και στον Αντιδήμαρχο 
Πολιτικής Προστασίας στο τηλ. 6986760312. 
 
Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος 
Βαγγελάκος Παναγιώτης 


