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ΘΕΜΑ: «Ετοιμότητα μηχανισμών και υπηρεσιών Δήμων και Περιφερειών, για την αντιμετώπιση 
της επικείμενης κακοκαιρίας» 

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και της Εθνικής Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας, τις επόμενες μέρες και ιδίως από το Σαββατοκύριακο 22-23 Ιανουαρίου 2022, αναμένεται κύμα 
κακοκαιρίας με τα βασικά του χαρακτηριστικά να είναι οι πυκνές χιονοπτώσεις καθώς και η μεγάλη πτώση 
της θερμοκρασίας. 

Στο πλαίσιο του συντονισμού όλων των συναρμόδιων φορέων για την πολιτική προστασία, είναι προφανής η 
συμβολή σας προκειμένου να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού ενόψει της 
επικείμενης κακοκαιρίας «Ελπίδα».

Παρακαλείσθε λοιπόν να θέσετε σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα σχέδια αυξημένης ετοιμότητας πολιτικής 
προστασίας και να προετοιμάσετε κατάλληλα τις κοινωνικές δομές των υπηρεσιών σας, προκειμένου να 
υπάρξει η καλύτερη δυνατή συντονισμένη αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που τυχόν θα προκύψουν, με 
άμεση διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου και με πρώτο μέλημα την προστασία της ζωής και της 
υγείας των πολιτών. Συγκεκριμένα, παρακαλείσθε, προκειμένου να διασφαλισθεί ιδίως:

- Η διάθεση επαρκούς ποσότητας σε αλάτι σε όλους τους Δήμους για την εξυπηρέτηση και προστασία των 
πολιτών.
- Η ύπαρξη επαρκών θερμαινόμενων χώρων για αστέγους και η δυνατότητα εξυπηρέτησής τους. 
- Η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στα κατά τόπους Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και λοιπές μονάδες 
υγείας.
- H αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου για τη μεταφορά πολιτών προς και από τα εμβολιαστικά κέντρα, 
εφόσον παρίσταται ανάγκη. 
Επίσης, παρακαλούνται οι δημότες να ενημερωθούν από τους οικείους δήμους και περιφέρειες προκειμένου 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις βασικές καθώς και τις αναλυτικές οδηγίες για 
χιονοπτώσεις και παγετό, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας. Ενδεικτικά, οι δημότες παρακαλούνται να αποφεύγουν κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη 
διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων, να προσέχουν τις μετακινήσεις τους σε περιοχές όπου 
προβλέπονται χιονοπτώσεις και να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες αν είναι απολύτως απαραίτητο 
να μετακινηθούν με αυτοκίνητο.

Μέσα από τη συνεργασία και τις συνέργειες του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας του Κεντρικού Κράτους 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είμαι βέβαιος ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να σταθούμε υπεύθυνα και 
αποτελεσματικά δίπλα στους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους.
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