Δελτίο Τύπου
Δήλωση Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
Χρήστου Στυλιανίδη, για λήψη μέτρων αύριο ενόψει επιδείνωσης της
κακοκαιρίας
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2021
Σε συνέχεια ευρείας διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Υπουργός, κ. Χρήστος
Στυλιανίδης, δήλωσε τα ακόλουθα σχετικά με τα μέτρα που θα ισχύσουν αύριο, 15
Οκτωβρίου, ενόψει επιδείνωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων:
Χ. Στυλιανίδης: Ολοκληρώθηκε η διυπουργική σύσκεψη που έγινε μετά από οδηγίες
του Πρωθυπουργού, καθώς υπάρχουν σοβαρές μετεωρολογικές ενδείξεις ότι θα
έχουμε επιδείνωση του επικίνδυνου καιρικού φαινομένου, ειδικά στην Αττική, από
τις 03:00 μέχρι τις 06:00 το πρωί. Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα συνεχίσουν
την πορεία τους και θα επηρεάσουν την Εύβοια και τη Χαλκιδική σε μεταγενέστερο
στάδιο, ενώ από αύριο υπάρχει, επίσης, σοβαρό ενδεχόμενο να επηρεαστούν τα
νησιά του ανατολικού Αιγαίου, κυρίως η Σάμος και η Ικαρία.
Η σύσκεψη κατέληξε σε συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα:
Πρώτον, από 01:00 μετά τα μεσάνυχτα έως 08:00 αύριο το πρωί, απαγορεύεται η
διέλευση όλων των Ι.Χ. οχημάτων και μέσων μαζικής μεταφοράς σε Κηφισό και
παραλιακή. Για τα φορτηγά οχήματα θα εκτιμηθεί η κατάσταση ανάλογα με την
εξέλιξη του φαινομένου και θα υπάρξουν ανακοινώσεις σε συνεννόηση με την
Τροχαία, ενώ θα δίνονται οδηγίες σε όλους τους δρόμους εισόδου στην Αττική.
Δεύτερον, θα είναι κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες στην Αττική, εκτός από τις
αναγκαίες για τη διαχείριση του φαινομένου και των Υπηρεσιών των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τρίτον, ενθαρρύνεται η τηλε-εργασία στην Αττική σε όλο τον ιδιωτικό τομέα. Θα
συνεισφέρει πολύ στην αποσυμφόρηση των δρόμων, έτσι ώστε εάν επιδεινωθεί το
φαινόμενο, να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά.
Τέταρτον, λόγω της εξέλιξης του επικίνδυνου φαινομένου, αποφασίσαμε όπως
παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και σε Κέρκυρα, Σάμο και Ικαρία, καθώς -όπως
γνωρίζετε- αποφασίσαμε να κλείσουν σε Αττική, Χαλκιδική και Εύβοια.
Πέμπτον, θα παραμείνουν κλειστοί οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και οι δομές
ΑμεΑ σε Αττική, Εύβοια, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Σάμο και Ικαρία.
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Έκτον, θα αξιοποιούνται όλα τα αναγκαία μέσα από ιδιωτικές εταιρείες, έτσι ώστε ο
ιδιωτικός τομέας να συνδράμει στην αντιμετώπιση των φαινομένων με ειδικά
μηχανήματα, τα οποία διαθέτει.
Επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι προληπτικά. Δεν υπάρχει οτιδήποτε που
να δικαιολογεί πανικό, αλλά όπως πάντα η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία.
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