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Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις της ΕΜΥ, προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις με ανέμους για το 

Σαββατοκύριακο στις 16-17/1/2016, οι οποίες θα γυρίσουν σε χιονοπτώσεις και παγετό στη συνέχεια της εβδομάδας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ενημερώνεστε από τα καθημερινά τακτικά δελτία καιρού της 

ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ www.emy.gr.  

Παρακαλούνται οι πολίτες όπως λαμβάνουν υπόψη τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού για τον ασφαλή 

σχεδιασμό των μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων τους. 

Παράλληλα, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κομοτηνής 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 καλούνται οι πολίτες: 

 Να βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές και τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν 

κανονικά.  

 Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και 

ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές. 

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

 Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη 

διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. 

 Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών 

φαινομένων. 

 Αν πρόκειται να μετακινηθούν, να ενημερωθούν για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ΑΜΘ http://cp.pamth.gov.gr/civil/   

 
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

Πίνακας απαραίτητων τηλεφώνων : 

ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
1 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112 (Όλα τα δίκτυα κινητής και χωρίς κάρτα SIM 

2 Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής 25310-22222 Επείγοντα 25310 25252 
3 Πυροσβεστική Υπηρεσία 199  

4 Άμεση Δράση Αστυνομίας 100     

5 Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) 210-9699101-3 

6 ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 2531022681 

7 ΔΕΥΑΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΒΛΑΒΕΣ 2531025555 - 2531022641 

8 ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ / ΔΗΜΟΣ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

(   15424  )  /  Τηλεφ. Κέντρο: 25313-52410 

9 ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 25310 - 22912 

10 Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

θράκης 

2313309409,9609 

11 Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 25313-53911 

12 Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 25313-53960 
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