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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ενημέρωση και οδηγίες Πολιτικής Προστασίας από την Εκδήλωση  Φαινομένων χιονοπτώσεων 

και παγετού 

 

Η Ε.Μ.Υ. εξέδωσε το υπ. Αριθμ. 05/11-03-2022 Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων 

(Ε.Δ.Ε.Κ.Φ.) σε επικαιροποίηση του προηγούμενου με αρ.4/2022 που αφορά την κακοκαιρία 

"Φίλιππος" ("Filippos") για το λόγo αυτό οι Υπηρεσίες του Δήμου Δελφών έχουν τεθεί  σε 

κατάσταση ετοιμότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα 

δημιουργηθούν από την εκδήλωση των φαινομένων.  

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία  η κακοκαιρία που έχει κύρια χαρακτηριστικά τις 

πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, τον κατά τόπους ισχυρό παγετό και τις κατά διαστήματα 

πυκνές χιονοπτώσεις, θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή (13-03-2022). 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: 

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 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. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

- Τηλεοπτικό σποτ  ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΧΙΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟ στον σύνδεσμο : 

https://youtu.be/H0HZfb8fJdY 

- Τηλεοπτικό σποτ  ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ? – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ 

https://youtu.be/W1nApo9f5kg  

 
- 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). 
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