Δελτίο Τύπου
Έκτακτη ενημέρωση σχετικά με σφοδρή κακοκαιρία «GENESIS» που
αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας
Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022
Έκτακτη ενημέρωση πραγματοποίησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας,
Βασίλειος Παπαγεωργίου, παρουσία του υπαρχηγού ΠΣ υποστρατήγου Ιωάννη Πετρούτσου,
σε συνέχεια του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα
Πέμπτη 09 Ιουνίου 2022 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) σχετικά με την
επερχόμενη σφοδρή κακοκαιρία με το όνομα «GENESIS».
Ο κ. Παπαγεωργίου ανέφερε: «Με βάση την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας, προβλέπονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από σήμερα Πέμπτη 9 Ιουνίου, έως
και τη Δευτέρα 13 Ιουνίου.
Η ατμοσφαιρική διαταραχή, φαίνεται να είναι σημαντική και να επηρεάζει μεγάλο τμήμα του
Ελλαδικού χώρου.
Τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα, με ραγδαίες βροχές και καταιγίδες, εντοπίζονται χρονικά στο
24ωρο της Παρασκευής, 10 Ιουνίου, στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά,
τη δυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου
επηρεάζοντας και τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και τη βόρεια Εύβοια.
Αιφνίδιες πλημμύρες μπορούν να συμβούν σε πολλές πόλεις και οικισμούς. Κυρίως, στη
δυτική Στερεά συμπεριλαμβανομένου και μέρους των νησιών του Ιονίου, αλλά και στη
βορειοδυτική Πελοπόννησο μέχρι την Πιερία και τις Σποράδες. Ειδικά στη Θεσσαλία,
αναμένονται βροχοπτώσεις με μεγάλη διάρκεια.
Για όλα αυτά, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες
και οι Δήμοι της χώρας. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίσουμε άμεσα
τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Άμεσα θα αποσταλεί σχετικό μήνυμα, μέσω του 112, στις περιοχές που αναμένεται να
εκδηλωθούν τα φαινόμενα που θα έχει ισχύ για τις επόμενες 24 ώρες.
Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση και θα πρέπει όλοι μας:
•
•

Να αποφεύγουμε κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των
επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Ποτέ και για κανέναν λόγο, να μην διασχίζουμε χείμαρρους, ρέματα ή δρόμους που
έχουν πλημμυρίσει, πεζή ή με όχημα. Το επαναλαμβάνουμε, για κανέναν λόγο!
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•

Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις σχετικές ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης
και να ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των Αρχών.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Σας ευχαριστώ.
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