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Κνηλνπνίεζε
1. Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π. Δ.Β
2. Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.Ση.Δ.
3. Γ/λζε Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Θεζζαιίαο – Σηεξεάο Διιάδαο
4.Σπληνληζηή Π.Π. Π.ΣΤ.Δ.
(θ. Καξακπέηζν Κσλ/λν)
5. Γ.ΓΠ.Π.

ΘΔΜΑ: Έθηαθην Γειηίν Δπηδείλσζεο Καηξνύ από ην κεζεκέξη ηνπ αββάηνπ (13-02-2021)
- Λήςε Μέηξσλ – Γειηίν Τύπνπ.
ΥΔΣ : 1. Τν ππ’ Αξηζ. Πξση.: 436/30 -1-2021 Έθηαθην Γειηίν Δπηδείλσζεο Καηξνύ Γ.Γ.Π.Π.
2. Τν ππ’ Αξηζ. Πξση.: Α.Α. 3/2021/11-02-2021-1030 Β από ΔΜΤ/ΔΜΚ πνπ ηζρύεη
από ην κεζεκέξη ηνπ αββάηνπ (13-02-2021).
3. Ζ ππ’ αξηζ. 7002/23-09-2020 Δγθύθιηνο «Σρεδηαζκόο θαη δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα
ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ από ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ» ηεο Γλζεο
Σρεδηαζκνύ & Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ / Γ.Γ.Π.Π.
4. Ζ ππ’ αξηζ. 8610/12-10-2020 Δγθύθιηνο «Σρέδην δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ από ρηνλνπηώζεηο θαη παγεηό» ηεο Γλζεο Σρεδηαζκνύ & Αληηκεηώπηζεο
Δθηάθησλ Αλαγθώλ / Γ.Γ.Π.Π.
5. Ζ ππ’ αξηζ. 12189/26-11-2020 Δγθύθιηνο πνπ αθνξά «Σρέδην Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ
Αλαγθώλ θαη Άκεζεο/Βξαρείαο Γηαρείξηζεο ησλ Σπλεπεηώλ από ηελ Δθδήισζε Φηνλνπηώζεσλ
θαη Παγεηνύ κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «ΒΟΡΔΑ»/ Γ.Γ.Π.Π.
6. Τν 8794/06-12-2019 έγγξαθό καο «1ε Έθδνζε ηνπ Γεληθνύ ρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο
Δθηάθησλ Αλαγθώλ θαη Άκεζεο/Βξαρείαο Γηαρείξηζεο ησλ Σπλεπεηώλ από ηελ Δθδήισζε
Πιεκκπξηθώλ Φαηλνκέλσλ κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «ΓΑΡΓΑΝΟ», ζηα πιαίζηα ηνπ Γεληθνύ
Σρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε "Ξελνθξάηεο"» (ΑΓΑ: ΦΓΚΟ46ΜΣΛΒΦ04).

ΔΚΣΑΚΣΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗΡΗΚΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ
Καθνθαηξία πξνβιέπεηαη από ην κεζεκέξη ηνπ αββάηνπ (13-02-2021) από ηα Γπηηθά θαη ηα Βόξεηα,
πνπ βαζκηαία ηελ Κπξηαθή (14-02-2021) ζα επηθξαηήζεη θαη ζηελ ππόινηπε ρώξα, κε θύξηα
ραξαθηεξηζηηθά:
1. Σηο θαηά ηόπνπο ππθλέο ρηνλνπηώζεηο.
2. Σε κεγάιε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο από βνξξά πξνο λόην ζηαδηαθά, ηεο ηάμεο ησλ 14-18
βαζκώλ Κειζίνπ θαη ηνλ ηζρπξό παγεηό.
3. Σνπο πνιύ ζπειιώδεηο βόξεηνπο αλέκνπο, ηνπηθά ζε επίπεδν ζύειιαο ζην Αηγαίν.
4. Σηο ηζρπξέο βξνρέο θαη θαηαηγίδεο

ΥΗΟΝΟΠΣΧΔΗ
Α) Φηνλνπηώζεηο ζα ζεκεησζνύλ από ην άββαην (13-02-2021) ην κεζεκέξη ζηα Οξεηλά θαη
εκηνξεηλά ηεο Κεληξηθήο θαη Βόξεηαο ρώξαο θαη βαζκηαία ζε πεδηλέο πεξηνρέο ηεο βόξεηαο Διιάδαο.
Τα θαηλόκελα ζα είλαη έληνλα ζηε Γπηηθή θαη Κεληξηθή Μαθεδνλία, ηε Θεζζαιία, ηελ Κεληξηθή
Σηεξεά θαη πξόζθαηξα ζηελ Ήπεηξν.

Β) Σελ Κπξηαθή (14-02-2021) νη ππθλέο ρηνλνπηώζεηο ζα επεξεάζνπλ εθηόο από ηηο
πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο θαη ηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ηε Θξάθε, ηα λεζηά ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ, ηηο
Σπνξάδεο, ηα νξεηλά θαη εκηνξεηλά ηεο Αλαηνιηθήο ηεξεάο, ηεο Δύβνηαο θαη ηα νξεηλά ηεο
Πεινπνλλήζνπ.

Πξνο ην βξάδπ ζα ρηνλίζεη

ζηα νξεηλά ηεο Κξήηεο, θαζώο θαη ζε πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο ηεξεάο, θαη ηεο Δύβνηαο κε
ρακειό πςόκεηξν.

Γ) Από ηε Γεπηέξα (15-02-2021) νη ρηνλνπηώζεηο ζα εμαζζελήζνπλ ζηα Γπηηθά θαη ηα
Βόξεηα, όκσο ζα ζπλερηζηνύλ θαηά δηαζηήκαηα έληνλεο ζηα αλαηνιηθά επεηξσηηθά,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αηηηθήο.

ΠΑΓΔΣΟ
Ηζρπξόο παγεηόο ζα ζεκεησζεί από ηελ Κπξηαθή (14-02-2021) ζηα Βόξεηα θαη από ηε Γεπηέξα ζηα
ππόινηπα επεηξσηηθά θπξίσο ηεο θεληξηθήο ρώξαο. Δπηπιένλ, ζε πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο
Θξάθεο, ζα είλαη θαηά ηόπνπο νιηθόο.
Ο θαηά ηόπνπο ηζρπξόο παγεηόο ζα δηαηεξεζεί κέρξη ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο.

ΑΝΔΜΟΗ
Θπειιώδεηο Βόξεηνη Βνξεηναλαηνιηθνί άλεκνη εληάζεσο 7 κε 8 κπνθόξ ζα επηθξαηήζνπλ από ην
άββαην (13-02-2021) ην βξάδπ ζην Βόξεην Ηόλην θαη ην Βόξεην Αηγαίν, πνπ από ηελ Κπξηαθή (1402-2021) ζα εληζρπζνύλ ζηα Αλαηνιηθά θαη ζα θηάζνπλ ζην Βόξεην Αηγαίν ηα 9 κπνθόξ.
Από ηε Γεπηέξα (15-02-2021) κέρξη ηελ Σεηάξηε (17-02-2021) ζα πλένπλ ζην Αηγαίν άλεκνη

εληάζεσο ηνπηθά ζε επίπεδν ζύειιαο 10 κπνθόξ.
ΒΡΟΥΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑΗΓΗΓΔ
Ηζρπξέο βξνρέο θαη θαηαηγίδεο ζα εθδεισζνύλ:

α. Σηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, ηε Γπηηθή Σηεξεά, ηε Γπηηθή Πεινπόλλεζν θαη πξόζθαηξα ηελ Ήπεηξν
από ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο ηνπ αββάηνπ (13-02-2021) κέρξη ηηο πξσηλέο ώξεο ηεο Κπξηαθήο
(14-02-2021).

β. Σηε Νόηηα Πεινπόλλεζν ηηο πξσηλέο ώξεο ηεο Κπξηαθήο (14-02-2021).
γ. Σηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη πξόζθαηξα ηελ Κξήηε από ηηο πξσηλέο ώξεο ηεο Κπξηαθήο
02-2021) κέρξη αξγά ην απόγεπκα.
Σν Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (tpp-vio@pste.gov.gr) ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
Βνησηίαο έρεη ελεκεξώζεη ηηο Αξκόδηεο ππεξεζηαθά εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηνπο
Γήκνπο, ηνπο Τ.Ο.Δ.Β. , ηελ Γ.Α.Ο.Κ .,. θαη ζηηο εζεινληηθέο νξγαλώζεηο ηεο ρσξηθήο ηνπο
αξκνδηόηεηαο γηα λα ζέζνπλ ζε πςειή εηνηκόηεηα ην πξνζσπηθό θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ θαη
λα ιάβνπλ ηα κέηξα ζύκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκό ηνπο θαη κε ηηο αξκνδηόηεηεο , όπσο
αλαθέξνληαη ζην ζρεη. 3.
Παξαθαινύκε ηηο Γηεπζύλζεηο Τερληθώλ Έξγσλ ησλ πεξηνρώλ πνπ ζα επεξεαζηνύλ λα ζέζνπλ
ην πξνζσπηθό θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ ζε πςειή εηνηκόηεηα, ζύκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκό
καο θαη ηα κλεκόληα ελεξγεηώλ ζαο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδύλσλ από ηελ εθδήισζε
ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθύςνπλ ζε δίθηπα ππνδνκώλ καο.
Με κέξηκλα ησλ Γηεπζπληώλ ησλ ή ησλ ππεπζύλσλ ησλ εκπιεθόκελσλ Τπεξεζηώλ
όινη νη εξγαδόκελνη (κόληκνη ππάιιεινπ , Ο.Υ. θαη ηδηώηεο Μ.Δ.) ζηηο αλσηέξσ δξάζεηο
ζα θέξνπλ ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19.

(14-

Δηδηθόηεξα νη Γήκνη δηα ησλ Πξνέδξσλ ησλ Τ.Κ. λα ελεκεξώζνπλ πνιίηεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ή εξγάδνληαη ζηελ ύπαηζξν (θηελνηξόθνπο , αγξόηεο , κειηζζνθόκνπο θιπ)
, θαζώο θαη άιινπο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθύςνπλ από ηα πηζαλόλ
επηθίλδπλα θαηξηθά θαηλόκελα ώζηε λα ιάβνπλ ηα κέηξα απηνπξνζηαζίαο ηνπο.
Δπίζεο νη Γήκνη κε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηζηνξηθό εθδήισζεο πιεκκπξηθώλ
θαηλνκέλσλ λα ηεζνύλ ζε απμεκέλε εηνηκόηεηα ώζηε λα ζπλδξάκνπλ ζε πεξίπησζε πνπ
απαηηεζεί θαη ηεζεί ζε εθαξκνγή ην κέηξν ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πιεζπζκνύ ή
πνιηηώλ.

ΟΓΖΓΗΔ
Παξάιιεια, ην Τκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο,
ζπληζηά ζηνπο πνιίηεο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί, κεξηκλώληαο γηα ηε ιήςε κέηξσλ
απηνπξνζηαζίαο από θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εθδήισζε ησλ έληνλσλ
θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ.
Δηδηθόηεξα, ζε πεξηνρέο όπνπ πξνβιέπεηαη ε εθδήισζε έληνλσλ βξνρνπηώζεσλ,
θαηαηγίδσλ ή ζπειισδώλ αλέκσλ:
• Να αζθαιίζνπλ αληηθείκελα ηα νπνία αλ παξαζπξζνύλ από ηα έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα
ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ή ηξαπκαηηζκνύο.
• Να βεβαησζνύλ όηη ηα ινύθηα θαη νη πδξνξξνέο ησλ θαηνηθηώλ δελ είλαη θξαγκέλα θαη
ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά.
• Να απνθεύγνπλ λα δηαζρίδνπλ ρεηκάξξνπο θαη ξέκαηα, πεδή ή κε όρεκα, θαηά ηε δηάξθεηα
θαηαηγίδσλ θαη βξνρνπηώζεσλ, αιιά θαη γηα αξθεηέο ώξεο κεηά ην ηέινο ηεο εθδήισζήο ηνπο.
• Να απνθεύγνπλ ηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ θαη δξαζηεξηόηεηεο ζε ζαιάζζηεο θαη παξάθηηεο
πεξηνρέο θαηά ηε δηάξθεηα εθδήισζεο ησλ έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ.
• Να πξνθπιαρηνύλ ακέζσο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ραιαδόπησζεο. Να θαηαθύγνπλ ζε θηίξην ή ζε
απηνθίλεην θαη λα κελ εγθαηαιείπνπλ ηνλ αζθαιή ρώξν, παξά κόλν όηαλ βεβαησζνύλ όηη ε
θαηαηγίδα πέξαζε. Ζ ραιαδόπησζε κπνξεί λα είλαη πνιύ επηθίλδπλε θαη γηα ηα δώα.

• Να απνθύγνπλ ηε δηέιεπζε θάησ από κεγάια δέληξα, θάησ από αλαξηεκέλεο πηλαθίδεο θαη
γεληθά από πεξηνρέο, όπνπ ειαθξά αληηθείκελα (π.ρ. γιάζηξεο, ζπαζκέλα ηδάκηα θιπ.) κπνξεί
λα απνθνιιεζνύλ θαη λα πέζνπλ ζην έδαθνο (π.ρ. θάησ από κπαιθόληα).
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζηα θαζεκεξηλά ηαθηηθά δειηία θαηξνύ, ηα νπνία εθδίδνληαη ηέζζεξηο
θνξέο ην εηθνζηηεηξάσξν θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΜΤ (www.emy.gr).
Γηα πιεξνθνξίεο θαη αλαθνηλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε θαη ηελ
βαηόηεηα ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ιόγσ εηζξνήο πιεκκπξηθώλ πδάησλ ζε απηό, νη πνιίηεο κπνξνύλ
λα επηζθεθζνύλ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο από ηνπο θηλδύλνπο ησλ
έληνλσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, νη πνιίηεο κπνξνύλ λα απνηαζνύλ ζην Τειέθσλν Δθηάθησλ
Αλαγθώλ (22610-29036 24σξνπ ιεηηνπξγίαο), (tpp-vio@pste.gov.gr) ηνπ Τκήκαηνο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο, θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα Γ.Γ.Π.Π. ζηελ
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.civilprotection.gr.
ΤΝΖΜΜΔΝΑ:
Τν ππ’ αξηζ.: 3/2021 Έθηαθην δειηίν επηδείλσζεο θαηξνύ.
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ΦΑΝΖ ΠΑΠΑΘΧΜΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ
1. Σπληνληζηή Π.Π. Π.ΣΤ.Δ. (θ. Καξακπέηζν Κσλ/λν)
2. Κνξνπνύιε – Καηζηκίρα Βάζσ, εθπξόζσπνο Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ
3. Πξόεδξνο ή Δθπξόζσπνο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ (ΠΔΓ)
4. Πξ/λνο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
 Πξντζηάκελν Γ/λζεο Τερληθώλ Έξγσλ ηεο ΠΔ Βνησηίαο
 Πξντζηάκελν Γ/λζεο Γεκόζηαο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο
 Πξντζηάκελν Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ΠΔ Βνησηίαο.
 Πξντζηάκελν Γ/λζεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ΠΔ Βνησηίαο
 Πξντζηάκελν Γ/λζεο Α/ζκηαο Δθ/ζεο ΠΔ Βνησηίαο
 Πξντζηάκελν Γ/λζεο Β/ζκηαο Δθ/ζεο ΠΔ Βνησηίαο
7. Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Ν. Βνησηίαο
8. Γαζάξρεο Γαζαξρείνπ Ληβαδεηάο
9. Γαζάξρεο Γαζαξρείνπ Θεβώλ
10. ΟΤΑ

Ννκνύ Βνησηίαο

 Γξαθεία θ.θ. Γεκάξρσλ
 Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
11. Γηεπζπληήο Αζηπλνκηθήο Γηεύζπλζεο Βνησηίαο
12. Γηνηθεηήο ή εθπξόζσπόο Σρνιή ( ΠΕ ) Φαιθίδαο
13. Γηνηθεηήο ή εθπξόζσπόο ΚΔΠΒ Θεβώλ
14. Γηνηθεηήο ή εθπξόζσπόο 114 Π.Μ
15. Γηνηθεηήο ή εθπξόζσπόο Βάζε Καπζίκσλ Αληίθπξαο
16. Γηνηθεηήο ή εθπξόζσπόο Βάζε Καπζίκσλ Αιηάξηνπ
17. ΓΗ.ΠΥ.Ν. Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο Βνησηίαο
18. Γηνηθεηήο ή εθπξόζσπόο Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο Ληβαδεηάο
19. Γηνηθεηήο ή εθπξόζσπόο Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο Θεβώλ
20. Γηνηθεηήο ή εθπξόζσπόο Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο Οηλνθύησλ
21. Γηνηθεηήο ή εθπξόζσπόο Υπνιηκελαξρείνπ Αληίθπξαο
22. Δθπξνζώπνπο ησλ εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ Δ.Δ.Δ.Γ., Δ.ΓΤ.. Ο.ΓΗ.Κ
23. Πξντζηάκελνο ή εθπξόζσπόο ΓΔΖ

Ληβαδεηάο

24. Πξντζηάκελνο ή εθπξόζσπόο

ΓΔΖ Θεβώλ

25. Πξντζηάκελνο ή εθπξόζσπόο

ΟΣΔ

Ληβαδεηάο

26. Πξντζηάκελνο ή εθπξόζσπόο

ΟΤΔ

Ληβαδεηάο

27. Πξντζηάκελνο ή εθπξόζσπόο

ΟΤΔ

Θεβώλ

28. Πξντζηάκελνο ή εθπξόζσπόο ΓΔΥΑΛ
29. Πξντζηάκελνο ή εθπξόζσπόο

ΓΔΥΑΘ

30. Πξντζηάκελνο ή εθπξόζσπόο Γεληθό Ννζνθνκείν Ληβαδεηάο
31. Πξντζηάκελνο ή εθπξόζσπόο Γεληθό Ννζνθνκείν Θεβώλ
32. Δθπξόζσπόο ΔΚΑΒ – Ληβαδεηάο
33. Δθπξόζσπόο Νέα Οδνύ
34. Γ/ληεο Φηνλνδξνκηθνύ Παξλαζζνύ
35. ΦΓΔΓ Παξλαζζνύ
36. Δθπξόζσπόο ΤΟΔΒ Ληβαδεηάο
37. Δθπξόζσπόο ΤΟΔΒ Φαηξώλεηαο
38. Δθπξόζσπόο ΤΟΔΒ Οξρνκελνύ
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ΠΡΟ: ΜΟΝΗΜΟΤ ΑΠΟΓΔΚΣΔ
ΔΚΣΑΚΣΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗΡΗΚΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ
Καθνθαηξία πξνβιέπεηαη από ην κεζεκέξη ηνπ αββάηνπ (13-02-2021) από ηα Γπηηθά θαη ηα Βόξεηα,
πνπ βαζκηαία ηελ Κπξηαθή (14-02-2021) ζα επηθξαηήζεη θαη ζηελ ππόινηπε ρώξα, κε θύξηα
ραξαθηεξηζηηθά:
1. Σηο θαηά ηόπνπο ππθλέο ρηνλνπηώζεηο.
2. Σε κεγάιε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο από βνξξά πξνο λόην ζηαδηαθά, ηεο ηάμεο ησλ 14-18
βαζκώλ Κειζίνπ θαη ηνλ ηζρπξό παγεηό.
3. Σνπο πνιύ ζπειιώδεηο βόξεηνπο αλέκνπο, ηνπηθά ζε επίπεδν ζύειιαο ζην Αηγαίν.
4. Σηο ηζρπξέο βξνρέο θαη θαηαηγίδεο

ΥΗΟΝΟΠΣΧΔΗ
Α) Φηνλνπηώζεηο ζα ζεκεησζνύλ από ην άββαην (13-02-2021) ην κεζεκέξη ζηα Οξεηλά θαη
εκηνξεηλά ηεο Κεληξηθήο θαη Βόξεηαο ρώξαο θαη βαζκηαία ζε πεδηλέο πεξηνρέο ηεο βόξεηαο Διιάδαο.
Τα θαηλόκελα ζα είλαη έληνλα ζηε Γπηηθή θαη Κεληξηθή Μαθεδνλία, ηε Θεζζαιία, ηελ Κεληξηθή
Σηεξεά θαη πξόζθαηξα ζηελ Ήπεηξν.

Β) Σελ Κπξηαθή (14-02-2021) νη ππθλέο ρηνλνπηώζεηο ζα επεξεάζνπλ εθηόο από ηηο
πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο θαη ηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ηε Θξάθε, ηα λεζηά ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ, ηηο
Σπνξάδεο, ηα νξεηλά θαη εκηνξεηλά ηεο Αλαηνιηθήο ηεξεάο, ηεο Δύβνηαο θαη ηα νξεηλά ηεο
Πεινπνλλήζνπ.

Πξνο ην βξάδπ ζα ρηνλίζεη

ζηα νξεηλά ηεο Κξήηεο, θαζώο θαη ζε πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο ηεξεάο, θαη ηεο Δύβνηαο κε
ρακειό πςόκεηξν.

Γ) Από ηε Γεπηέξα (15-02-2021) νη ρηνλνπηώζεηο ζα εμαζζελήζνπλ ζηα Γπηηθά θαη ηα
Βόξεηα, όκσο ζα ζπλερηζηνύλ θαηά δηαζηήκαηα έληνλεο ζηα αλαηνιηθά επεηξσηηθά,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αηηηθήο.

ΠΑΓΔΣΟ
Ηζρπξόο παγεηόο ζα ζεκεησζεί από ηελ Κπξηαθή (14-02-2021) ζηα Βόξεηα θαη από ηε Γεπηέξα ζηα
ππόινηπα επεηξσηηθά θπξίσο ηεο θεληξηθήο ρώξαο. Δπηπιένλ, ζε πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο
Θξάθεο, ζα είλαη θαηά ηόπνπο νιηθόο.
Ο θαηά ηόπνπο ηζρπξόο παγεηόο ζα δηαηεξεζεί κέρξη ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο.

ΑΝΔΜΟΗ
Θπειιώδεηο Βόξεηνη Βνξεηναλαηνιηθνί άλεκνη εληάζεσο 7 κε 8 κπνθόξ ζα επηθξαηήζνπλ από ην
άββαην (13-02-2021) ην βξάδπ ζην Βόξεην Ηόλην θαη ην Βόξεην Αηγαίν, πνπ από ηελ Κπξηαθή (1402-2021) ζα εληζρπζνύλ ζηα Αλαηνιηθά θαη ζα θηάζνπλ ζην Βόξεην Αηγαίν ηα 9 κπνθόξ.
Από ηε Γεπηέξα (15-02-2021) κέρξη ηελ Σεηάξηε (17-02-2021) ζα πλένπλ ζην Αηγαίν άλεκνη

εληάζεσο ηνπηθά ζε επίπεδν ζύειιαο 10 κπνθόξ.

ΒΡΟΥΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑΗΓΗΓΔ
Ηζρπξέο βξνρέο θαη θαηαηγίδεο ζα εθδεισζνύλ:

α. Σηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, ηε Γπηηθή Σηεξεά, ηε Γπηηθή Πεινπόλλεζν θαη πξόζθαηξα ηελ Ήπεηξν
από ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο ηνπ αββάηνπ (13-02-2021) κέρξη ηηο πξσηλέο ώξεο ηεο Κπξηαθήο
(14-02-2021).

β. Σηε Νόηηα Πεινπόλλεζν ηηο πξσηλέο ώξεο ηεο Κπξηαθήο (14-02-2021).
γ. Σηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη πξόζθαηξα ηελ Κξήηε από ηηο πξσηλέο ώξεο ηεο Κπξηαθήο

(14-

02-2021) κέρξη αξγά ην απόγεπκα.
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζηα θαζεκεξηλά ηαθηηθά θαη έθηαθηα δειηία θαηξνύ, ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΜΤ
(www.emy.gr) θαη ην ινγαξηαζκό ηεο ΔΜΤ ζην twitter (@EMY_HNMS).
ΣΜΥΖ ΔΜΚ/ΠΡΟΓΝΧΔΧΝ - ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ
ΚΧΝ. ΕΔΨΝΖ
ΓΝΣΖ ΔΜΚ

