ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δεςηέπα 26 Ιοςνίος 2017

Σηαδιακή άνοδορ και επικπάηηζη ςτηλών θεπμοκπαζιών ηιρ επόμενερ ημέπερ
ύκθσλα κε ην Έκηακηο Δεληίο Επικίνδςνυν Καιπικών Φαινομένυν πνπ εθδόζεθε ζήκεξα
Δεςηέπα 26 Ιοςνίος 2017 από ηελ Εθνική Μεηευπολογική Υπηπεζία (ΕΜΥ), ζηαδιακή άνοδο
θα παποςζιάζει η θεπμοκπαζία ηηο επόκελεο εκέξεο.
Πην αλαιπηηθά ε μεγίζηη ηιμή ηεο ζα θζάζεη θαηά ηόπνπο:
1. Σηο εζυηεπικό ηηρ ηπειπυηικήρ σώπαρ
Σελ Τεηάπηη (28-06-2017) ηνπο 39 βαθμούρ κελζίος, ηελ Πέμπηη (29-6-2017) ηνπο 40-41
βαθμούρ κελζίος, ηελ Παπαζκεςή (30-06-2017) θαη ην Σάββαηο (01-07-2017) ηνπο 42 και
πιθανώρ ηοςρ 43 βαθμούρ κελζίος, ηελ Κςπιακή (02-07-2017) ζηα δςηικά ηοςρ 37-39 θαη
ζηα ςπόλοιπα ηοςρ 40-42 βαθμούρ κελζίος.
2. Σηιρ παπαθαλάζζιερ και νηζιώηικερ πεπιοσέρ
Σελ Τεηάπηη (28-06-2017) θαη ηελ Πέμπηη (29-6-2017) ηνπο 35 βαθμούρ κελζίος, ηελ
Παπαζκεςή (30-06-2017) θαη ην Σάββαηο (01-07-2017) ηνπο 36-38 βαθμούρ κελζίος, ηελ
Κςπιακή (02-07-2017) ζηα δςηικά ηοςρ 33-35 θαη ζηα ςπόλοιπα ηοςρ 37-39 βαθμούρ
κελζίος.
Τη Δεςηέπα (03-07-2017) ε θεπμοκπαζία θα ζημειώζει βαθμιαία πηώζη, ε όπνηα ζα γίλεη
αηζζεηή ζε όιε ηε ρώξα.
Οη πνιίηεο κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη θαζεκεξηλά γηα ηελ εμέιημε ησλ έθηαθησλ θαηξηθώλ
θαηλνκέλσλ ζηα ηαθηηθά δειηία θαηξνύ ηεο ΕΜΤ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΕΜΤ ζηελ ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε www.emy.gr.
Η Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ (www.civilprotection.gr) ηος Υποςπγείος
Εζυηεπικών, έρεη ελεκεξώζεη ηηο αξκόδηεο ππεξεζηαθά εκπιεθόκελεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, θαζώο θαη
ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηνπο δήκνπο ηεο ρώξαο, ώζηε λα βξίζθνληαη ζε αςξημένη εηοιμόηηηα πολιηικήρ
πποζηαζίαρ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ έγθαηξα ηα απαηηνύκελα κέηξα πξόιεςεο ησλ επηπηώζεσλ από
ηελ εκθάληζε ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ.
Η Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ ηος Υποςπγείος (www.civilprotection.gr)
εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί θαηά ηηο
επόκελεο εκέξεο, ώζηε λα απνθεπρζνύλ πξνβιήκαηα πγείαο, όπσο ζεξκηθή εμάληιεζε θαη ζεξκνπιεμία,
πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ εμαηηίαο ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ πνπ ζα επηθξαηήζνπλ.
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Εηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο από ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ζπληζηάηαη
ζηνπο πνιίηεο:


Να παξακέλνπλ ζε ρώξνπο δξνζεξνύο θαη ζθηεξνύο καθξηά από ζπλσζηηζκό, λα ρξεζηκνπνηνύλ
θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα ή αλεκηζηήξεο θαη λα απνθεύγνπλ ηε βαξηά ζσκαηηθή εξγαζία ζε ρώξνπο
κε πςειή ζεξκνθξαζία, άπλνηα θαη κεγάιε πγξαζία.



Να απνθεύγνπλ ηελ ειηνζεξαπεία, όπσο θαη ην βάδηζκα ή ην ηξέμηκν θάησ από ηνλ ήιην θαη λα
θνξνύλ θαπέιν θαη γπαιηά ειίνπ θαη ξνύρα αλνηρηόρξσκα από ύθαζκα πνπ επηηξέπεη ζην δέξκα λα
αεξίδεηαη θαη δηεπθνιύλεη ηελ εμάηκηζε ηνπ ηδξώηα, απνθεύγνληαο ηα ζπλζεηηθά πθάζκαηα.



Να θαηαλαιώλνπλ ειαθξά γεύκαηα κε θξνύηα θαη ιαραληθά, πεξηνξίδνληαο ηα ιηπαξά θαη ηελ
πνζόηεηα ηνπ θαγεηνύ.



Να πίλνπλ άθζνλν λεξό θαη ρπκνύο θξνύησλ, απνθεύγνληαο ηα νηλνπλεπκαηώδε.

Ιδηαίηεξε κέξηκλα ζπληζηάηαη γηα ηα κσξά θαη ηα κηθξά παηδηά, θαζώο θαη ηνπο ειηθησκέλνπο θαη
ηνπο πάζρνληεο από ρξόληα λνζήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο από ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο
Γηα πεξηζζόηεξεο πληποθοπίερ και οδηγίερ αςηοπποζηαζίαρ από ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, νη
πνιίηεο κπνξνύλ λα επηζθεθζνύλ ηελ ιζηοζελίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.civilprotection.gr θαη ηελ ιζηοζελίδα ηος Υποςπγείος Υγείαρ
http://www.moh.gov.gr/articles/heaIth/agogiygeίas/596-Ρrostateytika-metra-gia-ton-kayswna
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