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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας-Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας: 

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων     

 

Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας - Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ανακοινώνεται 

ότι έχει εκδοθεί Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της 

ΕΜΥ/ΕΜΚ, καθώς διαδοχικά καιρικά συστήματα προβλέπεται να προκαλέσουν 

κακοκαιρία με το όνομα «ΕΛΠΙΣ» ("ELPIS") στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες. 

Το πρώτο καιρικό σύστημα θα μας επηρεάσει από το Σάββατο (22/1/2022) και το 

δεύτερο, που θα είναι πιο ισχυρό, από τη Δευτέρα (24/1/2022). Τα κύρια 

χαρακτηριστικά θα είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι πυκνές χιονοπτώσεις 

ακόμα και σε πεδινές περιοχές της βόρειας και  της ανατολικής Ελλάδας καθώς και 

στα νησιά του Αιγαίου και οι  βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στα 

ανατολικά. 

 

Αναλυτικά σύμφωνα με το ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ της ΕΜΥ: 

1) Χαμηλές θερμοκρασίες:  

Από το Σάββατο αναμένεται βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη  χώρα. 

Επισημαίνεται ότι από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη οι  θερμοκρασίες θα είναι πολύ 

χαμηλές και οι μέγιστες τιμές τους δε θα  ξεπεράσουν τους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. 

Παράλληλα ο παγετός θα είναι  ισχυρός και ειδικά στην κεντρική και τη βόρεια χώρα 

τοπικά ολικός.  

2) Χιονοπτώσεις:  

Α) το Σάββατο 22/1/2022 θα επηρεαστούν με χιονοπτώσεις ακόμα και  

πεδινές περιοχές αρχικά της Μακεδονίας και της Θράκης και βαθμιαία της 

Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας. Προς το βράδυ  χιονοπτώσεις 

θα ξεκινήσουν σε όλο το Αιγαίο και κατά τόπους στο  κεντρικό και το βόρειο τμήμα 

του θα είναι πυκνές.  

Β) την Κυριακή 23/1/2022 αναμένεται ύφεση των φαινομένων στα  ηπειρωτικά, ενώ 

στην Εύβοια και σε όλο το Αιγαίο θα συνεχιστούν κατά  διαστήματα οι πυκνές 

χιονοπτώσεις.  

Γ) τη Δευτέρα 24/1/2022 οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν και θα είναι  τοπικά πυκνές 

αρχικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια,  την ανατολική Θεσσαλία και 

την ανατολική Στερεά και βαθμιαία στην  ανατολική Πελοπόννησο και σε όλο το 

νότιο Αιγαίο μέχρι την Κρήτη και  τα Δωδεκάνησα. Κατά διαστήματα χιονοπτώσεις 

θα σημειώνονται στη  Μακεδονία και τη Θράκη.  

Δ) την Τρίτη 25/1/2022 τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση στη βόρεια  χώρα, 

αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα συνεχιστούν οι πυκνές  χιονοπτώσεις.  

3) Θυελλώδεις Άνεμοι:  

Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα επικρατούν στην ανατολική Ελλάδα και  κυρίως στην 

περιοχή του Αιγαίου θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις  βόρειοι βορειοανατολικοί 

άνεμοι (8 με 9 μποφόρ).  



Η Περιφέρεια Θεσσαλίας - Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει τους 

φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από 

επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε κατάσταση ετοιμότητας- επιφυλακής βάσει του 

σχεδιασμού που έχει εκπονηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά 

προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση των έντονων φαινομένων. 

 

Καλούνται οι Δήμοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα στους τομείς της χωρικής τους 

αρμοδιότητας. 

  

Παρακαλούνται οι πολίτες όπως λάβουν υπόψη τους το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων 

Καιρικών Φαινομένων για τον ασφαλή σχεδιασμό των μετακινήσεων και των 

δραστηριοτήτων τους. Παράλληλα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Διεύθυνση Πολιτικής 

Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για 

τη λήψη μέτρων  αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση 

των έντονων καιρικών φαινομένων. 

 

Ειδικότερα καλούνται οι πολίτες: 

 

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ 

Αν κατοικούν σε ορεινή ή δύσβατη περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα από 

χιονοπτώσεις 

-Να προμηθευτούν υλικό θέρμανσης και τρόφιμα για αρκετές ημέρες. 

-Να φροντίσουν για εξοπλισμό καθαρισμού του χιονιού (π.χ. φτυάρια). 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ 

Αν βρίσκονται στο σπίτι 

-Να το διατηρούν ζεστό και παραμείνουν σε αυτό όσο μπορούν. 

-Να μην αφήνουν τα παιδιά να βγουν έξω ασυνόδευτα. 

-Να φορούν κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. 

-Να ελέγχουν το δίκτυο ύδρευσης, τους σωλήνες και τον υαλοπίνακα του ηλιακού 

θερμοσίφωνα. 

Αν βρίσκονται στο αυτοκίνητο 

-Να προσέχουν την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές. 

-Να αλλάζουν πορεία αν βρίσκονται σε δύσβατο δρόμο και υπάρχει έντονη 

χιονόπτωση. 

-Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. 

-Να παραμείνουν στο αυτοκίνητο αν ακινητοποιηθεί. Τοποθετείστε στην κεραία του 

ραδιοφώνου ή σε άλλο εμφανές σημείο ένα ύφασμα με έντονο χρώμα ώστε να 

σας εντοπίσουν οι ομάδες διάσωσης. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα 

και διατηρείστε την εξάτμιση καθαρή από το χιόνι. 

Αν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο 

-Να πηγαίνουν σε ασφαλές μέρος χωρίς να εκτίθενται στη χιονοθύελλα. 

-Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά και ζεστά ρούχα αντί για ένα βαρύ 

ρούχο και να φορούν ζεστές αδιάβροχες μπότες. Να προτιμούν ένα αδιάβροχο 

εξωτερικό ρούχο. 

-Να προσέχουν τις μετακινήσεις τους σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις. 

-Να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες αν είναι απολύτως απαραίτητο να 

μετακινηθούν με αυτοκίνητο. Είναι προτιμότερο να ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια 

της ημέρας χρησιμοποιώντας κεντρικούς δρόμους. Και να ενημερώνουν τους 

οικείους για τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν. 

-Να προτιμούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για μετακινήσεις στην πόλη. 



 

 

ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ- ΒΡΟΧΕΣ 

 

- Να βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές και τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους δεν είναι 

φραγμένα και λειτουργούν κανονικά. 

 

- Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη 

ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές. 

 

- Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την 

αιχμή των καιρικών φαινομένων αλλά και προληπτικά. 

 

-Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη 

διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, για αρκετές ώρες μετά το τέλος της 

εκδήλωσής τους αλλά και προληπτικά. 

 

-Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και 

παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών 

φαινομένων αλλά και προληπτικά (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών). 

 

-Να προφυλαχτούν αμέσως  σε περίπτωση χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο 

ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν 

βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη 

και για τα ζώα. 

 

-Να ακολουθούν τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία, 

Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία κ.α. 

 

-Να ακολουθούν τις οδηγίες του Προειδοποιητικού Μηνύματος 112, εφόσον 

αποσταλεί στα κινητά τηλέφωνα. 

 

ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ 

 

-  Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να 

προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. 

 

- Να στερεώσουν τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχουν αναρτήσει. 

 

- Να ασφαλίσουν  τις πόρτες και τα παράθυρα. 

 

- Να αποφύγουν δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. 

 

- Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες 

πινακίδες και από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (γλάστρες, σπασμένα τζάμια 

κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από 

μπαλκόνια). 

 

-Να ακολουθούν τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία, 

Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία κ.α 



-Να ακολουθούν τις οδηγίες του Προειδοποιητικού Μηνύματος 112, εφόσον 

αποσταλεί στα κινητά τηλέφωνα. 

 

 

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 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 της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.civilprotection.gr. 

 

Σε περιπτώσεις ανάγκης,  οι πολίτες να  επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

(Αστυνομία τηλ. 100 - Πυροσβεστική τηλ 199 -Αριθμός Επείγουσας Ανάγκης  112- 

ΕΚΑΒ 166). 

 


