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ΠΡΟΣ  :  Μ.Μ.Ε. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ :  Ενημέρωση και οδηγίες για Έκτακτο Δελτίο ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ 

(Ε.Δ.Ε.Κ.) από την Τρίτη 22/11/2022. 

**** 

Η Ε.Μ.Υ. εξέδωσε το υπ. Αριθμ 24/21-11-2022 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης 

Καιρού  (Ε.Δ.Ε.Κ.). με γενικά χαρακτηριστικά : 

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα της Τρίτης (22-11-2022) 

έως και το βράδυ της Τετάρτης (23-11-2022) στα δυτικά και βαθμιαία στην 

ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το 

βαρομετρικό χαμηλό, που θα έρθει από την Ιταλία συνοδευόμενο από μετωπική 

δραστηριότητα, θα προκαλέσει παράλληλα και τοπικές χαλαζοπτώσεις καθώς και 

θυελλώδεις ανέμους. 

 

mailto:a.koutsou@pste.gov.gr


Σελίδα 2 από 6 

 

1. Από το απόγευμα την Τρίτης (22-11-2022) και μέχρι τις πρωινές ώρες της 

Τετάρτης (23-11-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά 

του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Τα 

φαινόμενα σταδιακά θα παρουσιάσουν εξασθένηση. 

 

2. Την Τετάρτη (23-11-2022) καθώς το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα θα 

επηρεάσει και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, αλλά τα ισχυρά φαινόμενα θα 

εντοπίζονται κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες, τη δυτική και νότια Κρήτη 

και από το μεσημέρι και μετά στα Δωδεκάνησα. Αργά το βράδυ τα έντονα 

φαινόμενα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα και κατά την διάρκεια της νύχτας 

βαθμιαία και εκεί θα εξασθενήσουν. 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του φαινομένου θα γίνεται στα τακτικά 

και τυχόν έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ ( www.emy.gr ) και το 

λογαριασμό της ΕΜΥ στο twitter (@EMY_HNMS ). 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 

1. Όσοι βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πλημμυρήσει στο παρελθόν ή 

βρίσκονται κοντά σε ποταμούς, χείμαρρους ή ακτές, αποφύγετε να μείνετε σε 

υπόγειους, ημιυπόγειους και ισόγειους χώρους.  Εξετάστε το ενδεχόμενο για το 

διήμερο αυτής της κακοκαιρίας να μην παραμείνετε στα σπίτια σας και να 

φιλοξενηθείτε σε συγγενείς ή φίλους. 

2. 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. 

 

3. Μην διασχίζετε για κανένα λόγο χείμαρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν 

πλημμυρίσει, πεζοί ή με όχημα, εάν βρεθείτε στη θέση αυτή. Για κανένα λόγο. 

 



Σελίδα 3 από 6 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ : 1. Τηλεοπτικό σποτ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ 

ΧΕΙΜΑΡΡΟ- ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ στον σύνδεσμο:  

https://youtu.be/l1RXCTXmdl0   

2. ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ στον σύνδεσμο : 

https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/irlandikes_diavasis_istos

elida_new.pdf: 

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ,ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας 

και οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση 

κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έχουν τεθεί  σε κατάσταση 

ετοιμότητας βάσει του σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά 

προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση των φαινομένων , 

ειδικότερα δε σε επιβαρυμένες περιοχές από τις προηγούμενες καταστροφές . 

Με μέριμνα των Διευθυντών των ή των υπευθύνων των εμπλεκόμενων 

Υπηρεσιών όλοι οι εργαζόμενοι (μόνιμοι υπάλληλου , Ο.Χ. και ιδιώτες Μ.Ε.)  στις 

ανωτέρω δράσεις θα φέρουν τα μέτρα ατομικής προστασίας για την πρόληψη και 

τον περιορισμό της διάδοσης  του κορωνοϊού  covid-19. 

    Τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε.  θα  ενημερώσουν όλες τις 

εμπλεκόμενες Υπηρεσίες,  τους Δήμους και  τις Εθελοντικές Οργανώσεις και θα 

ενεργοποιήσουν τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιώτες,  ώστε να βρίσκονται σε 

κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.  

Επίσης να ενημερωθούν  και οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων 

δια των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας , ώστε  να θέσουν το προσωπικό και τα 

μέσα που διαθέτουν σε υψηλή ετοιμότητα ,και να λάβουν τα μέτρα σύμφωνα με το 

σχεδιασμό τους και τις αρμοδιότητές τους , όπως ορίζονται στα εγκεκριμένα 

σχέδια για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών 

φαινομένων  με την κωδική ονομασία  “ΔΑΡΔΑΝΟΣ” 

Επίσης οι Δήμοι της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας  

- δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους να ενημερώσουν τους πολίτες που 

χρήζουν ιατρικής φροντίδας ή που θα πρέπει να μετακινηθούν για 

προγραμματισμένη ιατρική εξέταση ή ιατρικό έλεγχο να φροντίσουν  με 
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μέριμνά τους έγκαιρα για την μετακίνησή τους ή και για την φιλοξενία τους , 

σε συνεργασία με τους οικείους τους καθώς και για την διάθεση 

θερμαινόμενων χώρων για την φιλοξενία πολιτών που χρήζουν ανάγκης 

προστασίας (αστέγους κλπ)  

- δια των Προέδρων των Τ.Κ. να ενημερώσουν πολίτες που 

δραστηριοποιούνται ή εργάζονται στην ύπαιθρο (κτηνοτρόφους , αγρότες , 

μελισσοκόμους κλπ),  καθώς και άλλους για τους κινδύνους που 

ενδεχομένως να προκύψουν από τα πιθανόν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα 

ώστε να λάβουν τα μέτρα αυτοπροστασίας τους . 

- σε περιοχές που παρουσιάζουν  ιστορικό εκδήλωσης  πλημμυρικών 

φαινομένων να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα ώστε να συνδράμουν σε 

περίπτωση που απαιτηθεί  και τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο της 

οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού ή πολιτών.  

Για  πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και 

την βατότητα του οδικού δικτύου και για ενημέρωση καιρού οι πολίτες μπορούν να 

επισκέπτονται την ιστοσελίδα www. astynomia.gr  ,  www.hnms.gr 

 Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα 

έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.civilprotection.gr. 

Καλούμε τους  πολίτες να λάβουν τα παρακάτω μέτρα αυτοπροστασίας για 

την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που ενδεχομένως να προκύψουν και 

ειδικότερα :  

1. Παρακαλούνται ειδικότερα οι πολίτες των ορεινών περιοχών και 

ειδικότερα οι επισκέπτες, εκδρομείς, κτηνοτρόφοι, να φροντίσουν για την επάρκεια 

προμηθειών (καύσιμης ύλης, ειδών πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, φαρμακευτικό 

υλικό κλπ) για το προσεχές διάστημα. 

2. Οι διαμένοντες σε ορεινές  και ημιορεινές περιοχές να προσαρμόσουν το 

πρόγραμμα διαμονής τους και της μετακίνησή τους λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται και αλλάζουν ταχύτατα και  ότι η πρόσβαση και 

http://www.hnms.gr/
https://www.civilprotection.gr/el
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ο καθαρισμός των οδών και η μετακίνηση ακόμη και των μηχανημάτων έργων στις 

περιοχές αυτές είναι χρονοβόρες. 

3. Όσοι βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πλημμυρήσει στο παρελθόν ή 

βρίσκονται κοντά σε ποταμούς, χείμαρρους ή ακτές, αποφύγετε να μείνετε σε 

υπόγειους, ημιυπόγειους και ισόγειους χώρους. Εξετάστε το ενδεχόμενο για το 

διήμερο αυτής της κακοκαιρίας να μην παραμείνετε στα σπίτια σας και να 

φιλοξενηθείτε σε συγγενείς ή φίλους. 

4. 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. 

5. Μην διασχίζετε για κανένα λόγο χείμαρρους, ρέματα ή δρόμους που 

έχουν πλημμυρίσει, πεζοί ή με όχημα, εάν βρεθείτε στη θέση αυτή. Για κανένα 

λόγο. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 -Φροντίστε να ενημερώνεστε διαρκώς από το ραδιόφωνο και την 

τηλεόραση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Οι επίσημες πηγές 

ενημέρωσης είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και η Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

-Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε εναλλακτικά: Αστυνομία 100, 

Πυροσβεστικό Σώμα 199, ΕΚΑΒ 166, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 

112. 

-Τοποθετείστε σε εμφανές σημείο στο σπίτι τους παραπάνω αριθμούς 

τηλεφώνων πρώτης ανάγκης εφόσον τα παιδιά σας είναι σε θέση να τους 

χρησιμοποιήσουν και βεβαιωθείτε ότι το γνωρίζουν. 

-Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνημονεύσουν οικογενειακά στοιχεία 

όπως το επίθετό τους, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του σπιτιού. 
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-Εξηγείστε σε όλα τα μέλη της οικογένειας πώς και πότε να κλείνουν τις 

παροχές ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και νερού, πώς να χρησιμοποιούν τον 

πυροσβεστήρα και πώς να καλούν σε βοήθεια. 

-Προμηθευτείτε είδη πρώτης ανάγκης όπως κουτί πρώτων βοηθειών, 

πυροσβεστήρα, φακό και μπαταρίες, φορητό ραδιόφωνο κλπ. 

-Μεριμνήστε ειδικά για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. 

 Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, 

τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες. 

⚫ Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα 

κατασκήνωσης κλπ.). 

⚫ Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού. 

  

 


