ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Δελτίο Σφπου
Επιδείνωςθ του καιροφ με κφρια χαρακτθριςτικά τισ πυκνζσ
χιονοπτϊςεισ, τισ ιςχυρζσ βροχζσ και καταιγίδεσ, τουσ κυελλϊδεισ
ανζμουσ και τον παγετό
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2019
Σφμφωνα με το Ζκτακτο Δελτίο Επιδείνωςθσ Καιροφ που εκδόκθκε ςιμερα
Κυριακι 13 Ιανουαρίου 2019 από τθν Εκνικι Μετεωρολογικι Τπθρεςία (ΕΜΤ),
επιδείνωςθ του καιροφ από το απόγευμα τθσ Δευτζρασ (14-01-2019) και από τα
βορειοδυτικά μζχρι τισ πρωινζσ ϊρεσ τθσ Τετάρτθσ (16-01-2019), με κυρία
χαρακτθριςτικά:
Α] Σισ κατά περιόδουσ πυκνζσ χιονοπτϊςεισ:
1. Αφριο Δευτζρα (14-01-2019) από τισ απογευματινζσ ϊρεσ, ςε περιοχζσ τθσ
Ηπείρου, τθσ Δυτικισ τερεάσ (ενδεικτικό υψόμετρο 400 μζτρα) τθσ Δυτικισ
και μζχρι το βραδφ τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, τθσ Θεςςαλίασ, τθσ Κεντρικισ
τερεάσ (ενδεικτικό υψόμετρο ςτα βόρεια 200 και ςτα νοτιότερα 400 μζτρα)
και τθσ Πελοποννιςου (ενδεικτικό υψόμετρο 600 μζτρα).
2. Σθν Σρίτθ (15-01-2019) ςε περιοχζσ τθσ Ηπείρου, ςτθ Δυτικι και Κεντρικι
Μακεδονία (τισ πρωινζσ ϊρεσ), τθ Θεςςαλία και τα νθςιά του
Βορειοανατολικοφ Αιγαίου μζχρι το μεςθμζρι, τθν Εφβοια, τθ τερεά
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Αττικισ κυρίωσ ςτα βόρεια, ενδεικτικό υψόμετρο
500 μζτρα), τθν Πελοπόννθςο (ενδεικτικό υψόμετρο 600 μζτρα) και τθν
Κριτθ, με εξαςκζνθςθ από τισ βραδινζσ ϊρεσ ςτα θπειρωτικά.
3. Σθν Σετάρτθ (16-01-2019) μζχρι το απόγευμα ςτα νθςιά του Αιγαίου και τθν
Κριτθ.
Β] Σισ ιςχυρζσ βροχζσ και καταιγίδεσ που κα επθρεάςουν:
1. Αφριο Δευτζρα (14-01-2019) από τισ βραδινζσ ϊρεσ το Ιόνιο και τθν
Πελοπόννθςο (κυρίωσ καλαςςιζσ και παρακαλάςςιεσ περιοχζσ) και αργά τθ
νφχτα πρόςκαιρα τα νοτιά τμιματα τθσ Ανατολικισ τερεάσ
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Αττικισ) και τθσ Ευβοίασ.
2. Σθν Σρίτθ (15-01-2019) από τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ τισ Κυκλάδεσ, τθν Κριτθ,
βακμιαία τα νθςιά του Ανατολικοφ Αιγαίου και τα Δωδεκάνθςα, που από
αργά το απόγευμα κα περιοριςτοφν ςτα νοτιοανατολικά.
Γ] Σουσ κυελλϊδεισ ανζμουσ 7 με 8 μποφόρ από τθ Δευτζρα (14-01-2019) ςτο
Ιόνιο, οι όποιοι τθν Σρίτθ (15-01-2019) κα φτάςουν και ςτα ανατολικά τοπικά τα
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9 και πικανϊσ ςτο Αιγαίο τα 10 μποφόρ, με ςταδιακι εξαςκζνθςθ από τισ
πρωινζσ ϊρεσ τθσ Τετάρτθσ (16-01-2019)
Δ] Παγετόσ κα ςθμειωκεί το βράδυ τθσ Δευτζρασ (14-01-2019), κακϊσ και τθν Σρίτθ
και τθν Σετάρτθ τοπικά ιςχυρόσ ςτα κεντρικά και βόρεια θπειρωτικά, οποφ ςτα
βόρεια κα είναι κατά τόπουσ ολικόσ.
Οι πολίτεσ μποροφν να ενθμερϊνονται κακθμερινά για τθν εξζλιξθ των
ζκτακτων καιρικϊν φαινομζνων ςτα τακτικά δελτία καιροφ τθσ ΕΜΥ και ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ ΕΜΥ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.emy.gr.
Η Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ (www.civilprotection.gr) του
Τπουργείου Προςταςίασ του Πολίτθ, ζχει ενθμερϊςει τισ αρμόδιεσ υπθρεςιακά
εμπλεκόμενεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και τισ περιφζρειεσ και τουσ διμουσ τθσ
χϊρασ, ϊςτε να βρίςκονται ςε αυξθμζνθ ετοιμότθτα πολιτικισ προςταςίασ,
προκειμζνου να αντιμετωπίςουν άμεςα τισ επιπτϊςεισ από τθν εκδιλωςθ των
ζντονων καιρικϊν φαινομζνων.
Παράλλθλα, θ Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ ςυνιςτά ςτουσ
πολίτεσ να είναι ιδιαίτερα προςεκτικοί, μεριμνϊντασ για τθ λιψθ μζτρων
αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που προζρχονται από τθν εκδιλωςθ των
ζντονων καιρικϊν φαινομζνων.

Ειδικότερα, ςε περιοχζσ όπου προβλζπεται θ εκδιλωςθ ζντονων
βροχοπτϊςεων, καταιγίδων ι κυελλωδϊν ανζμων:
 Να αςφαλίςουν αντικείμενα τα οποία αν παραςυρκοφν από τα ζντονα καιρικά
φαινόμενα ενδζχεται να προκαλζςουν καταςτροφζσ ι τραυματιςμοφσ.
 Να βεβαιωκοφν ότι τα λοφκια και οι υδρορροζσ των κατοικιϊν δεν είναι
φραγμζνα και λειτουργοφν κανονικά.
 Να αποφεφγουν να διαςχίηουν χειμάρρουσ και ρζματα, πεηι ι με όχθμα, κατά
τθ διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτϊςεων, αλλά και για αρκετζσ ϊρεσ μετά το
τζλοσ τθσ εκδιλωςισ τουσ
 Να αποφεφγουν τισ εργαςίεσ υπαίκρου και δραςτθριότθτεσ ςε καλάςςιεσ και
παράκτιεσ περιοχζσ κατά τθ διάρκεια εκδιλωςθσ των ζντονων καιρικϊν
φαινομζνων.
 Να προφυλαχτοφν αμζςωσ κατά τθ διάρκεια μιασ χαλαηόπτωςθσ. Να
καταφφγουν ςε κτίριο ι ςε αυτοκίνθτο και να μθν εγκαταλείπουν τον αςφαλι
χϊρο, παρά μόνο όταν βεβαιωκοφν ότι θ καταιγίδα πζραςε. Η χαλαηόπτωςθ
μπορεί να είναι πολφ επικίνδυνθ και για τα ηϊα.
 Να αποφφγουν τθ διζλευςθ κάτω από μεγάλα δζντρα, κάτω από αναρτθμζνεσ
πινακίδεσ και γενικά από περιοχζσ, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάςτρεσ,
ςπαςμζνα τηάμια κλπ.) μπορεί να αποκολλθκοφν και να πζςουν ςτο ζδαφοσ
(π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
 Να ακολουκοφν πιςτά τισ οδθγίεσ των κατά τόπουσ αρμοδίων φορζων, όπωσ
Τροχαία κλπ.
Επίςθσ, ςε περιοχζσ όπου προβλζπεται θ εκδιλωςθ χιονοπτϊςεων και παγετοφ:
Αν πρόκειται να μετακινθκοφν με το αυτοκίνθτο:
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Να ενθμερωκοφν για τον καιρό και για τθν κατάςταςθ του οδικοφ δικτφου
Να ζχουν ςτο όχθμά τουσ αντιολιςκθτικζσ αλυςίδεσ και το ρεηερβουάρ γεμάτο
καφςιμα
Να ταξιδεφουν, εφόςον είναι αναγκαίο, κατά προτίμθςθ ςτθ διάρκεια τθσ
θμζρασ προτιμϊντασ τουσ κεντρικοφσ δρόμουσ
Να ενθμερϊνουν τουσ οικείουσ τουσ για τθ διαδρομι που πρόκειται να
ακολουκιςουν
Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινιςεϊν τουσ ϊςτε να αποφεφγουν
τθν αιχμι των καιρικϊν φαινομζνων
Να ακολουκοφν πιςτά τισ οδθγίεσ των κατά τόπουσ αρμοδίων φορζων, όπωσ
Τροχαία κλπ.
Αν μετακινοφνται πεηι :
Να ντφνονται με πολλά ςτρϊματα από ελαφριά ροφχα αντί για ζνα βαρφ ροφχο
και να φοροφν κατάλλθλα παποφτςια ϊςτε να αποφφγουν τραυματιςμοφσ
λόγω τθσ ολιςκθρότθτασ
Να αποφεφγουν τισ άςκοπεσ μετακινιςεισ κατά τθν διάρκεια αιχμισ των
φαινομζνων (ζντονθ χιονόπτωςθ, ςυνκικεσ παγετοφ)

Για πλθροφορίεσ και ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθν επικρατοφςα κατάςταςθ
και τθν βατότθτα του οδικοφ δικτφου λόγω ειςροισ πλθμμυρικϊν υδάτων ςε αυτό
ι λόγω χιονοπτϊςεων και παγετοφ, οι πολίτεσ μποροφν να επιςκεφκοφν τθν
ιςτοςελίδα τθσ ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και οδθγίεσ αυτοπροςταςίασ από τα ζντονα
καιρικά φαινόμενα, οι πολίτεσ μποροφν να επιςκεφκοφν τθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ
Γραμματείασ
Πολιτικισ
Προςταςίασ
ςτθν
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ
www.civilprotection.gr.
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