Δελτίο Τύπου
Συντονιστική σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας «Διομήδης»
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2022
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε προ ολίγου υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, για τον βέλτιστο συντονισμό όλων των
συναρμόδιων φορέων, ενόψει της κακοκαιρίας «Διομήδης» που αναμένεται να
πλήξει τη χώρα από σήμερα και κατά τις επόμενες ημέρες. Στη σύσκεψη μετείχαν ο
Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας,
Φάνης Σπανός, καθώς και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός.
Σημειώνεται ότι με την ευκαιρία της σύσκεψης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης, ενημέρωσε αναλυτικά τους συμμετέχοντες για την
πορεία των ελέγχων που ήδη πραγματοποιούνται σε δημόσια κτίρια και ιδιωτικές
κατοικίες, σε συνέχεια του σεισμού που έπληξε την περιοχή της Φλώρινας χθες το
βράδυ. Επιβεβαίωσε, επίσης, την ετοιμότητα της Περιφέρειας για άμεση παρέμβαση,
εφόσον χρειαστεί, καθώς όλες οι δυνάμεις της, μαζί με τις δυνάμεις του
Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων
στην περιοχή, βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για αντιμετώπιση κάθε έκτακτης
ανάγκης.
Στη σύσκεψη έλαβαν, επίσης, μέρος ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος,
Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο Διοικητής του Εθνικού Συντονιστικού
Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), Υποστράτηγος Σπύρος
Βαρσάμης, ο Υποστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας, Ελευθέριος Γκαρίλας, καθώς
και ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου.
Στο πλαίσιο της σύσκεψης, πραγματοποιήθηκε διεξοδική ενημέρωση της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου και όλων των συμμετεχόντων για την πορεία της
κακοκαιρίας από τον Διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ),
Θεόδωρο Κολυδά, ενώ συμμετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι των παραχωρησιούχων
διαχείρισης Εθνικού Οδικού Δικτύου και συγκεκριμένα από τον Αυτοκινητόδρομο
Αιγαίου ΑΕ και από τη Νέα Οδό ΑΕ / Κεντρική Οδό ΑΕ.
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Επιπλέον, για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των δυνάμεων της Πολιτικής
Προστασίας, αποφασίστηκε να λειτουργήσουν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες
που αναμένεται να πλήξει η κακοκαιρία, Ενιαία Συντονιστικά Κέντρα, με συμμετοχή
του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων,
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σημειώνεται ότι η
λειτουργία των κέντρων αυτών είχε δοκιμαστεί και στην κακοκαιρία «Μπάλλος» και
κρίθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική. Επιβεβαιώθηκε η ετοιμότητα όλων των
συναρμόδιων φορέων για την άμεση επέμβασή τους σε περίπτωση ανάγκης εξαιτίας
των δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν, ενώ σε κατάσταση
αυξημένης ετοιμότητας έχουν τεθεί και οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών
που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, με δυνατότητα περαιτέρω
κλιμάκωσης εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν
προβλήματα. Τέλος, αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί το 112 για την αποστολή
προειδοποιητικών μηνυμάτων προς τους κατοίκους, ανάλογα με την πορεία των
φαινομένων.
Σε συνέχεα των σχετικών προβλέψεων, καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις εξής βασικές οδηγίες:
•

•

•

Αποφύγετε κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια των έντονων
καιρικών φαινομένων και ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρά σας
ερμητικά, έχοντας πάντα υπόψη σε περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να
μετακινηθείτε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού.
Μην διασχίζετε για κανένα λόγο χείμαρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν
πλημμυρίσει, πεζή ή με όχημα, εάν βρεθείτε στη θέση αυτή. Για κανένα
λόγο.
Προσέξτε τις μετακινήσεις σας σε περιοχές όπου προβλέπονται
χιονοπτώσεις. Χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες αν είναι
απολύτως απαραίτητο να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες για:
•
•
•

Πλημμυρικά φαινόμενα: https://bit.ly/2FpWn5k
Καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: https://bit.ly/3lCdFLR
Χιονοπτώσεις και παγετό: https://bit.ly/3tdMdv6

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών
Φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 από την Εθνική
Μετεωρολογική
Υπηρεσία
(ΕΜΥ), καιρικό
σύστημα
με
το
όνομα
"Διομήδης" ("Diomedes") προβλέπεται να προκαλέσει κακοκαιρία από σήμερα
Δευτέρα (10/01/2022), με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και
καταιγίδες, τους πολύ θυελλώδεις ανέμους και τις πυκνές χιονοπτώσεις κυρίως στα
ορεινά. Από την Τετάρτη (12-01-2022) αναμένεται να σημειωθεί αισθητή πτώση της
θερμοκρασίας.
Πιο αναλυτικά:
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Α. Σήμερα Δευτέρα (10-01-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται
στα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τη Νότια Κρήτη,
τα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής
Μακεδονίας και από το βράδυ στο Κεντρικό και το Νότιο Ιόνιο,
την Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία.
Την Τρίτη (11-01-2022) ισχυρές βροχές προβλέπονται στη Θεσσαλία,
τις Σποράδες, τα νοτιότερα τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, την Κεντρική
και Ανατολική Στερεά (κυρίως στη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία) και τη Βόρεια
Εύβοια. Τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.
Την Τετάρτη (12-01-2022) κατά τόπους ισχυρές βροχές προβλέπονται
στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι
στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.
Β. Πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν την Τρίτη (11-012022) στο Βόρειο Αιγαίο και την Τετάρτη (12-01-2022) και την Πέμπτη (13-012022) στο μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου. Μικρή εξασθένηση των ανέμων
αναμένεται από το βράδυ της Πέμπτης.
Γ. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειώνονται από το βράδυ της Δευτέρας (10-012022) στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Την
Τρίτη (11-01-2022) κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά
- ημιορεινά Μακεδονίας, Θεσσαλίας, της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς και
βαθμιαία σε πεδινές περιοχές της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας. Την
Τετάρτη (12-01-2022) πρόσκαιρα πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά
τόπους στις προαναφερθείσες περιοχές και στην Εύβοια.
Δ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση την Τετάρτη (12-012022). Την Πέμπτη (13-01-2022) και την Παρασκευή (14-01-2022) τις πρωινές και
βραδινές ώρες θα σημειώνεται ισχυρός παγετός στη Βόρεια Ελλάδα.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων
καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της
ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.
Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την
βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω
χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα
της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα
καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του
Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.civilprotection.gr.
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