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Ο Κ. Μητσοτάκης σε έκτακτη σύσκεψη στην
Πολιτική Προστασία – Συστάσεις της ΓΓΠΠ:
“Μείνετε σπίτι!”
/ Επικαιρότητα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στην ευρεία σύσκεψη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τον συντονισμό όλων των συναρμόδιων
φορέων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την
κακοκαιρία.
Στη σύσκεψη είναι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς,
παρουσία

του

αναπληρωτή

υπουργού

Εσωτερικών

αρμόδιου

για

θέματα

Αυτοδιοίκησης Στέλιου Πέτσα και του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ στον
Υπουργό Επικρατείας Θεόδωρου Λιβάνιου.
Σκοπός της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της έως τώρα κατάστασης, με δεδομένη

τη σφοδρότατη χιονόπτωση που πλήττει και την Αττική, καθώς και ο συντονισμός
όλων των συναρμόδιων φορέων για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των
προβλημάτων που δημιουργούνται, κυρίως όσον αφορά τις μετακινήσεις.
Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν, επίσης, από πλευράς Πολιτικής Προστασίας ο
γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο εθνικός
διοικητής

Πολιτικής

Προστασίας Θεοδόσιος

Δημακογιάννης και

ο

γενικός

διευθυντής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Φοίβος
Θεοδώρου.
Επιπλέον, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς
Ελλάδας και Κρήτης, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού
Σώματος, του ΕΚΑΒ, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), καθώς και
των παραχωρησιούχων διαχείρισης Εθνικού Οδικού Δικτύου και του ΔΕΔΔΗΕ.
Νέα ισχυρή σύσταση εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τους
κατοίκους όλης της Αττικής να μην κυκλοφορούν τις επόμενες ώρες, με αφορμή
τα συνεχιζόμενα έντονα φαινόμενα και τις πυκνές χιονοπτώσεις που έχουν κλείσει
πολλούς δρόμους και έχουν δημιουργήσει έντονα προβλήματα στις μετακινήσεις.
Από τις πρωινές ώρες το πιο έντονο πρόβλημα, σύμφωνα με την Αστυνομία,
εντοπίζεται από το ύψος του Χαϊδαρίου και προς Κόρινθο, γι’ αυτό από την
Τροχαία έχει διακοπεί η κυκλοφορία από τις 06:20 στη λεωφόρο Αθηνών από το
ύψος της ΒΙΑΜΑΞ, έως την οδό Αντιγόνης και στα δύο ρεύματα.
Επισημαίνει, επίσης, ότι όσοι κινούνται στη λεωφόρο Αθηνών προς Ελευσίνα, στο
Παλατάκι, θα χρειαστούν αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ απευθύνει σύσταση για
όσους είναι απόλυτη ανάγκη να κινηθούν να επιλέγουν ως εναλλακτική διαδρομή
την Αττική Οδό.
Από τις 4 το πρωί διακόπηκε η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην παλιά εθνική
οδό Αθηνών- Κορίνθου από το 28ο έως το 34ο χιλιόμετρο, ενώ στη νέα εθνική οδό
απαγορεύτηκε η κίνηση των φορτηγών άνω των3,5 τόνων από τα διόδια Ελευσίνας
έως τον κόμβο Μεγάρων, και στα δύο τμήματα. Στο ίδιο τμήμα τα ΙΧ κινούνται
μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες και στα δύο ρεύματα.
Η κυκλοφορία διακόπηκε και στη λεωφόρο Μεγάρων- Αλεποχωρίου από το 5ο
χιλιόμετρο έως το Αλεποχώρι. Σημειώνεται ότι κλειστή από χτες το βράδυ είναι
και η εθνική οδός Αθηνών Λαμίας, από τη γέφυρα Καλυφτάκη στην Κηφισιά μέχρι
τη Λαμία.
Σε ότι αφορά στην κατάσταση των δρόμων στην Αττική, σύμφωνα με την

τελευταία ενημέρωση, η κυκλοφορία από χτες έχει διακοπεί επίσης και παραμένει:
– Επί της Λεωφόρου Πάρνηθος, από το ύψος της ταβέρνας δεξιώσεων «Ermitaz
Hall», ρεύμα κυκλοφορίας προς «REGENCY CAZINO MONT PARNES».
– Επί της Λ. Φυλής, στο ύψος του καταστήματος το «Χρυσό Βαρέλι», ρεύμα
κυκλοφορίας προς Δερβενοχώρια.
– Επί της Λ. Διονύσου από το ύψος του Γηπέδου Διονύσου έως το ύψος του Πάρκου
Ανατολής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
– Περιφ. Οδός Πεντέλης – Ν. Μάκρης από το «Νοσοκομείο 414» έως «θέση ‘Αγιος
Πέτρος».
– Ε.Ο. Ελευσίνας – Θηβών από τον Κόμβο Μάνδρας προς Βίλια.
– Οδός Αναστάσεως, από το Νεκροταφείο προς Υμηττό, Παπάγου.
– Λ. Αλίμου-Κατεχάκη προς Καλοπούλα, από ύψος Προφυλακίου Καισαριανής (από
σταθμό της Τάξης).
– Επ. Ο. Καπανδριτίου από Καπανδρίτι προς Βαρνάβα.
– Οδός Ιπποκράτους από ύψος Επ. Ο. Αφιδνών (Πλατεία Αφιδνών), στο ρεύμα
κυκλοφορίας προς Ιπποκράτειο Πολιτεία.
– Οδός Αγίου Μερκουρίου από ύψος ταβέρνας «Λεωνίδας», στο ρεύμα κυκλοφορίας
προς Ιπποκράτειο Πολιτεία, Αχαρνές.
– Επί της Λ. Εθνικής Αντιστάσεως από το ύψος του γηπέδου Εθνικού Αστέρα και
στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή της Καισαριανής.
Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι σε όλα τα Βόρεια προάστια τα αυτοκίνητα θέλουν
απαραιτήτως αλυσίδες σε δευτερεύοντες δρόμους.
Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται και η Πυροσβεστική η οποία κλήθηκε να επέμβει σε
τουλάχιστον τρεις κλήσεις για βοήθεια σε εγκλωβισμένους στα χιόνια, αλλά και
για άμεση μεταφορά ανθρώπων που είχαν ανάγκη σε νοσοκομεία,
Ειδικότερα, με οχήματα της Πυροσβεστικής μεταφέρθηκαν για αιμοκάθαρση σε
νοσοκομεία, πάνω από 60 νεφροπαθείς από διάφορα σημεία του Λεκανοπεδίου.
Επίσης χρειάστηκε να επέμβει σε 25 περιπτώσεις για κοπές δένδρων που έπεσαν.

Στην ισχυρή σύσταση που εξέδωσε η ΓΓΠΠ αναφέρει:
«Σύμφωνα με την ΕΜΥ τα καιρικά φαινόμενα εντείνονται και θα συνεχίσουν να
είναι έντονα τις επόμενες ώρες και για το λόγο αυτό απευθύνουμε ισχυρή σύσταση
στους κατοίκους και τους εργαζόμενους όλης της Αττικής να αποφύγουν τις μη
αναγκαίες μετακινήσεις για τις επόμενες ώρες.
Οι μεν κάτοικοι να μην προβούν σε οποιαδήποτε μετακίνηση που μπορούν να
αποφύγουν, ή να αναβάλλουν, οι δε εργαζόμενοι που χρειάζεται να μετακινηθούν
να το πράξουν μετά τις 10.00 π.μ. και σε συνεννόηση με την εργοδοσία τους.
Η χιονόπτωση θα είναι συνεχής μέχρι τις 10 το πρωί και συστήνεται μεγάλη
προσοχή σε όλους τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στις όποιες
απολύτως αναγκαίες μετακινήσεις τους. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί στο
επόμενο τρίωρο».

