ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δελτίο Τύπου
Ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
σχετικά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Σήμερα στις 13:00 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννη Ταφύλλη, σχετικά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα
που σημειώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας.
Η ενημέρωση έγινε στις εγκαταστάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου
Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στο Χαλάνδρι.
Ήταν δυνατή η δημοσιογραφική κάλυψη, ενώ δόθηκε pool από την ΕΡΤ.
Ακολουθεί απομαγνητοφωνημένο το κείμενο της ενημέρωσης.
--Σε συνέχεια της χθεσινής ενημέρωσης, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
δημιουργήθηκαν προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, τα σημαντικότερα
από τα οποία εντοπίζονται στην Κορινθία (Κιάτο, Βέλο και Ξυλόκαστρο), την
Αργολίδα (Άργος, Νέα Κίος και Κιβέρι) και τη Βόρεια Εύβοια. Οι πληγείσες περιοχές
θα κηρυχθούν άμεσα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Σοβαρά προβλήματα παραμένουν στο Μαντούδι Ευβοίας λόγω παρατεταμένης
βροχόπτωσης. Έχει ενεργοποιηθεί επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τρία άτομα
που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενα.
Τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τη βροχόπτωση στην Ανατολική Αττική
αντιμετωπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει σε περισσότερα από 1.300
περιστατικά, πολλά από τα οποία αφορούν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και
διάσωσης ατόμων στις πληγείσες περιοχές. Η Ελληνική Αστυνομία εφάρμοσε
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε όλες τις
περιοχές που επηρεάστηκαν.
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Σύμφωνα με το σημερινό Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα πιο έντονα φαινόμενα εστιάζονται στην
Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, τα νησιά του Βορείου και
Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, και προς το βράδυ στην Κεντρική
Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική) την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
Πολύ θυελλώδεις άνεμοι 8 – 9 μποφόρ θα πνέουν στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο.
Παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός και στην Αττική για βροχές,
οι οποίες κατά διαστήματα μπορεί να είναι και ισχυρές.
Κάνουμε εκ νέου έκκληση στους πολίτες να παίρνουν τα στοιχειώδη μέτρα
αυτοπροστασίας που έχουμε συστήσει και ιδιαίτερα να μη διασχίζουν τους
δρόμους που διασταυρώνονται με ρέματα και χειμάρρους. Είναι από τις
σημαντικότερες αιτίες θανάτου στη χώρα μας και αυτό επιβεβαιώνεται και από
τον αριθμό των επιχειρήσεων τις οποίες οργάνωσε τις τελευταίες μέρες η
Πυροσβεστική για να διασωθούν συμπολίτες μας από οχήματα που
παρασύρθηκαν από ρέματα.
Θα υπάρξουν νεώτερες ανακοινώσεις εφόσον υπάρξουν εξελίξεις σε σχέση με τα
καιρικά φαινόμενα.
--Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ:
https://youtu.be/QVSSELT_Wh4
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