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Δελτίο Τύπου 
 

Οδηγίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας ενόψει κακοκαιρίας – Σε πλήρη ετοιμότητα ο 

μηχανισμός  

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2021 

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε 

σήμερα, Τετάρτη 06 Οκτωβρίου 2021, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

(ΕΜΥ), καιρικό σύστημα με το όνομα ΑΘΗΝΑ (ATHINA) προβλέπεται να προκαλέσει 

κακοκαιρία από σήμερα το βράδυ από τη βορειοδυτική Ελλάδα και σταδιακά στις 

περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και 

καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και πρόσκαιρα από 

χαλαζοπτώσεις, καθώς και τους θυελλώδεις νότιους ανέμους την Πέμπτη (07-10-

2021) στα δυτικά, η ένταση των οποίων θα φτάσει πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ. 

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από σήμερα Τετάρτη 

(06-10-2021) και από τις βραδινές ώρες, τα νησιά του Βορείου Ιονίου και τις 

παράκτιες περιοχές της Ηπείρου, ενώ αύριο Πέμπτη (07-10-2021) θα επηρεαστούν 

τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά, η Θεσσαλία, καθώς και η Δυτική 

και Κεντρική Μακεδονία. 

Καλούμε όλους τους πολίτες στις παραπάνω περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 

και να ακολουθούν πιστά τις παρακάτω 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 σας σε περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να μετακινηθείτε στα 

ψηλότερα σημεία του σπιτιού. 

Αν βρίσκεστε σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει στο παρελθόν, αποφεύγετε την 

παραμονή σας σε υπόγειους, ημιυπόγειους και ισόγειους χώρους. 

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

πλημμυρίσει, πεζή ή με όχημα. Για κανένα λόγο. 
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Παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης και ακολουθείτε 

πιστά τις οδηγίες των Αρχών. 

Εν αναμονή των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει 

θέσει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από 

την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα 

φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Περαιτέρω 

κλιμάκωση της κινητοποίησης, εφόσον απαιτηθεί, με διασπορά του προσωπικού 

και των οχημάτων, θα είναι άμεση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν 

προβλήματα. 

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει όλες οι 

αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους 

Δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής 

προστασίας για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το ολοκληρωμένο 

Γενικό Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων 

από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «Δάρδανος». 

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. 

 

mailto:press@civilprotection.gr
http://www.civilprotection.gr/
https://www.civilprotection.gr/el/geniko-shedio-antimetopisis-ektakton-anagkon-kai-amesisvraheias-diaheirisis-synepeion-apo-ekdilosi
https://www.civilprotection.gr/el/geniko-shedio-antimetopisis-ektakton-anagkon-kai-amesisvraheias-diaheirisis-synepeion-apo-ekdilosi
http://www.civilprotection.gr/

