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                  ΈΚΣΑΚΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΔΠΙΓΔΙΝΩΗ ΚΑΙΡΟΤ  
 

     Νέα κεηαβνιή ηνπ θαηξνύ πξνβιέπεηαη από ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο ηεο Γεπηέξαο 

(07-10-2019) θαη από ηα δπηηθά, κε ηζρπξέο βξνρέο θαη θαηαηγίδεο πνπ ζα 

ζπλνδεύνληαη πξόζθαηξα θαηά ηόπνπο από ραιαδνπηώζεηο θαη ηζρπξνύο αλέκνπο. 
 

  Πην αλαιπηηθά ζα επεξεαζηνύλ: 
 

1.    Αύξην Γεπηέξα (07-10-2019), ηζρπξέο βξνρέο θαη θαηαηγίδεο πξνβιέπνληαη, από 

ην πξωί ζηελ θεληξηθή Μαθεδνλία, ηε Θεζζαιία θαη ηηο πνξάδεο, από ηηο 

πξνκεζεκβξηλέο ώξεο ζην Ηόλην, ηελ Ήπεηξν, ηε δπηηθή ηεξεά, ηελ  Πεινπόλλεζν, 

ηελ αλαηνιηθή ηεξεά, ηελ Αηηηθή θαη ηελ Δύβνηα θαη πηζαλόλ ηε δπηηθή 

Μαθεδνλία.  

  Από ην απόγεπκα ζηηο Κπθιάδεο, πηζαλόλ ηελ Κξήηε θαη από ην βξάδπ ζηα λεζηά 

ηνπ αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ θαη ηε λύρηα ζηα Γωδεθάλεζα. 

 Σα θαηλόκελα ζα εμαζζελήζνπλ από ηηο βξαδηλέο ώξεο ζην Ηόλην, ηελ Ήπεηξν, ηε 

δπηηθή ηεξεά, ηελ Πεινπόλλεζν θαη ηελ Κξήηε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο 

ζηελ αλαηνιηθή ηεξεά, ηελ Αηηηθή θαη ηηο Κπθιάδεο. 

 

2.   Σελ Σξίηε (08-10-2019) ηα έληνλα θαηλόκελα ζα ζπλερηζηνύλ κέρξη ηηο πξωηλέο  
ώξεο ζηα λόηηα ηκήκαηα ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηελ αλαηνιηθή Θεζζαιία, ηηο 
πνξάδεο, ηε βόξεηα Δύβνηα, ηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ θαη κέρξη ην 
κεζεκέξη ζηα Γωδεθάλεζα. 
   Από ην απόγεπκα ηα θαηλόκελα ζε όιε ηε ρώξα ζα εμαζζελήζνπλ. 
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      Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζηα θαζεκεξηλά ηαθηηθά δειηία θαηξνύ, ηα νπνία 

εθδίδνληαη ηέζζεξηο θνξέο ην εηθνζηηεηξάωξν θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ΔΜΤ(www.emy.gr). 

 

 ΟΓΗΓΙΔ 
 
 

Σν Σκήκα  Πνιηηηθήο  Πξνζηαζίαο  (tpp-vio@pste.gov.gr)  ηεο Πεξηθεξεηαθήο  

Δλόηεηαο  Βνηωηίαο  έρεη ελεκεξώζεη ηηο Αξκόδηεο ππεξεζηαθά εκπιεθόκελεο 

ππεξεζίεο, θαζώο  θαη  ηνπο Γήκνπο,  ώζηε λα βξίζθνληαη ζε απμεκέλε εηνηκόηεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεηωπίζνπλ άκεζα επηπηώζεηο από ηελ εθδήιωζε έληνλωλ 

θαηξηθώλ θαηλνκέλωλ. 

Παξάιιεια, ην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνηωηίαο, 
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 βεβαηωζνύλ όηη ηα ινύθηα θαη νη πδξνξξνέο ηωλ θαηνηθηώλ δελ είλαη θξαγκέλα θαη 
ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά. 

• Να απνθεύγνπλ λα δηαζρίδνπλ ρεηκάξξνπο θαη ξέκαηα, πεδή ή κε όρεκα, θαηά ηε 
δηάξθεηα θαηαηγίδωλ θαη βξνρνπηώζεωλ, αιιά θαη γηα αξθεηέο ώξεο κεηά ην ηέινο ηεο 
εθδήιωζήο ηνπο. 

• Να απνθεύγνπλ ηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ θαη δξαζηεξηόηεηεο ζε ζαιάζζηεο θαη 
παξάθηηεο πεξηνρέο θαηά ηε δηάξθεηα εθδήιωζεο ηωλ έληνλωλ θαηξηθώλ θαηλνκέλωλ. 

• Να πξνθπιαρηνύλ ακέζωο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ραιαδόπηωζεο. Να θαηαθύγνπλ ζε 
θηίξην ή ζε απηνθίλεην θαη λα κελ εγθαηαιείπνπλ ηνλ αζθαιή ρώξν, παξά κόλν όηαλ 
βεβαηωζνύλ όηη ε θαηαηγίδα πέξαζε. Ζ ραιαδόπηωζε κπνξεί λα είλαη πνιύ επηθίλδπλε 
θαη γηα ηα δώα. 

• Να απνθύγνπλ ηε δηέιεπζε θάηω από κεγάια δέληξα, θάηω 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. 
θάηω από κπαιθόληα). 
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     Γηα πιεξνθνξίεο θαη αλαθνηλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηθξαηνύζα θαηάζηαζε θαη 
ηελ βαηόηεηα ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ιόγω εηζξνήο πιεκκπξηθώλ πδάηωλ ζε απηό, νη 
πνιίηεο κπνξνύλ λα επηζθεθζνύλ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛ.Α. www.astynomia.gr.  

 Για περιζζόηερες πληροθορίες και οδηγίες ασηοπροζηαζίας από ηοσς κινδύνοσς 

ηων ένηονων καιρικών ζσνθηκών, οι πολίηες μπορούν να αποηαθούν ζηο Τηλέθωνο 

Εκηάκηων Αναγκών (22610 - 29036 24ωροσ  λειηοσργίας), καθώς και ζηην 

ιζηοζελίδα  (tpp-vio@pste.gov.gr) ηοσ Τμήμαηος Πολιηικής Προζηαζίας ηης 

Περιθερειακής Ενόηηηας Βοιωηίας. 
 

 

 

        ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                                         Η  ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ                                                                                                            
                                                                                    ΠΔ ΒΟΙΩΣΙΑ 
 

 

 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡ/ΝΟ                                    

         ΜΑΡΙΟ ΚΑΚΟΑΙΟ                                              ΦΑΝΗ   ΠΑΠΑΘΩΜΑ 
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ΠΙΝΑΚΑ   ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

1. Ππξνζβεζηηθή  Τπεξεζίαο Ληβαδεηάο 

2. Ππξνζβεζηηθή  Τπεξεζίαο Θεβώλ 

3. Ππξνζβεζηηθή  Τπεξεζίαο Οηλνθύηωλ 

4. Αζηπλνκηθή  Γηεύζπλζεο Βνηωηίαο 

5. Γ/λζε  Σερληθώλ Έξγωλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο  Βνηωηίαο 

6. Γ/λζε  Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο  Π.Δ  Βνηωηίαο. 

7.  Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Μέξηκλαο ηεο Π. Δ. Βνηωηίαο. 

8.  Γ/λζε Γαζώλ Ν. Βνηωηίαο 

9.  Γαζαξρείν  Ληβαδεηάο 

10.  Γαζαξρείν  Θεβώλ 

11.  ΟΣΑ     Ννκνύ Βνηωηίαο 

- Γξαθεία θ.θ. Γεκάξρωλ 

- Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  Γήκωλ  Ννκνύ Βνηωηίαο. 

- ΓΔΤΑ  Ληβαδεηάο 

-  ΓΔΤΑ Θεβώλ 

12. ρνιή  ( ΠΕ ) Υαιθίδαο 

13. ΚΔΠΒ Θεβώλ 

14. 114  Π.Μ 

15. Τπνιηκελαξρείν  Αληίθπξαο 

16. Βάζε Καπζίκωλ Αληίθπξαο 

17. Βάζε Καπζίκωλ Αιηάξηνπ 

18. Δζεινληηθή  Οκάδα   Δ.Δ.Δ.Γ. (Διιεληθή  Έλωζε Έξεπλαο & Γηάζωζεο) 

19. Δζεινληηθή  Οκάδα   Δ.Ο.Γ.    (Δζεινληηθή  Οκάδα Γηάζωζεο) 

20. Δζεινληηθή  Οκάδα   Δ.ΓΤ..   (Δζεινληηθή  Οκάδα  ρεκαηαξίνπ) 

21. Δζεινληηθή  Οκάδα   Ο.ΓΙ.Κ.    (Οκάδα Γηαρείξηζεο  Κξίζεωλ) 

22.   Νέα   Οδόο  Α.Δ 

 

 

 

 

 

 



 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ  
ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ  
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡ/ΚΟΤ ΩΜΑΣΟ 
ΔΝΙΑΙΟ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟ  
ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ  
(Δ..Κ.Δ) 
ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ  
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Ρηδαξείνπ 1 
ΣΑΥ. ΚΩΓΗΚΑ: 152.33-ΥΑΛΑΝΓΡΗ 
ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-3359900-9 
FAX: 210-3359912, 210-3359961 
Email:kepp@gscp.gr 
 

    ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ          
 
Υαιάλδξη, 06-10-2019 
             Αξηζ. Πξωη.: 4840 
 
 ΠΡΟ: Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηώλ 
 
KOIN : Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηώλ 
 
 
 
 
 

ΘΔΜΑ: «Έθηαθην Γειηίν Δπηδείλσζεο θαηξνύ». 
 
ΥΔΣ.: α.- ΤΑ 29310 νηθ. Φ.109.1/10-07-2014 (Β΄ 1869) 

            β.- Ζ ππ’ αξηζ. 9354/18-12-2018 Δγθύθιηνο «ρεδηαζκόο θαη δξάζεηο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλωλ από ηελ εθδήιωζε 

πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλωλ» ηεο Γλζεο ρεδηαζκνύ & Αληηκεηώπηζεο Δθηάθηωλ 

Αλαγθώλ / Γ.Γ.Π.Π. 

γ.- Ζ ππ’ αξηζ. 9532/24-12-2018 Δγθύθιηνο «ρεδηαζκόο θαη  δξάζεηο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλωλ από ρηνλνπηώζεηο θαη παγεηό» ηεο 

Γλζεο ρεδηαζκνύ & Αληηκεηώπηζεο Δθηάθηωλ Αλαγθώλ / Γ.Γ.Π.Π. 

 
 1. αο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα ην ππ΄αξηζ. 20/ 06-10-2019 Έθηαθην 
Γειηίν Δπηδείλωζεο Καηξνύ ηεο ΔΜΤ/ΔΜΚ πνπ ηζρύεη από ηε Γεπηέξα 07-10-2019 
κέρξη θαη ηελ Σξίηε 08-10-2019.   

 2. Παξαθαινύκε ηνπο θνξείο, πνπ εκπιέθνληαη ζε έξγα θαη δξάζεηο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε θηλδύλωλ από επηθίλδπλα θαηξηθά θαηλόκελα, λα ηεζνύλ ζε 

θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο βάζεη ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεηωπηζηνύλ πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ από ηελ εθδήιωζε 

ηωλ θαηλνκέλωλ. 

           3. ύκθωλα κε ηηο αλωηέξω (β) θαη (γ) ζρεηηθέο, ην παξόλ απνηειεί ην 

δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηνπ Έθηαθηνπ Γειηίνπ Δπηδείλωζεο Καηξνύ ηεο ΔΜΤ/ΔΜΚ 

θαζώο θαη ην ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνύλ ζε 

θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο νη θνξείο, θαη΄ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 2§4α ηνπ Ν.3013/2002 (ΦΔΚ Α΄102).   
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Δπηζπλάπηεηαη : 

Έθηαθην Γειηίνπ Δπηδείλσζεο Καηξνύ ηεο ΔΜΤ/ΔΜΚ α.α: 20/06-10-2019 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Ο Aμησκαηηθόο Δπηρεηξήζεσλ Κ.Δ.Π.Π. 

 

 

Σίηνο Γαξαλησλάθεο  

Αζηπλνκηθόο Γηεπζπληήο 

 

 
Με εληνιή Γηνηθεηή 

-Ο- 
Γηεπζπληήο Κ.Δ.Π.Π. 

Ισάλλεο Γ. Καξακαιίθεο 
Αξρηπύξαξρνο 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

WOGR91 LGAT 060930 
ΑΜΔΟ 
 
ΑΠΟ ΔΜΤ/ΔΜΚ 
Διιεληθό, 06-10-2019/1230 C 
Α.Α. 20/2019 
ΠΡΟ: ΜΟΝΗΜΟΤ ΑΠΟΓΔΚΣΔ 
 
ΔΚΣΑΚΣΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΗΓΔΗΝΩΖ ΚΑΗΡΟΤ 
 
Μεηαβνιή ζα παξνπζηάζεη ν θαηξόο από αύξην Γεπηέξα (07-10-2019) κε 
βξνρέο, πνπ γξήγνξα ζα εληαζνύλ θαη ζα εθδειωζνύλ θαηαηγίδεο πνπ ηνπηθά 
ζα είλαη έληνλεο θαη πηζαλόλ ζα ζπλνδεύνληαη από ραιαδνπηώζεηο. 
 
Πην αλαιπηηθά: 
 
1. Αύξην Γεπηέξα (07-10-2019), ηζρπξέο βξνρέο θαη θαηαηγίδεο πξνβιέπνληαη, 
από ην πξωί ζηελ θεληξηθή Μαθεδνλία, ηε Θεζζαιία θαη ηηο πνξάδεο, από ηηο 
πξνκεζεκβξηλέο ώξεο ζην Ηόλην, ηελ Ήπεηξν, ηε δπηηθή ηεξεά, ηελ 
Πεινπόλλεζν, ηελ αλαηνιηθή ηεξεά, ηελ Αηηηθή θαη ηελ Δύβνηα θαη πηζαλόλ 
ηε δπηηθή Μαθεδνλία. Από ην απόγεπκα ζηηο Κπθιάδεο, πηζαλόλ ηελ Κξήηε θαη 
από ην βξάδπ ζηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ θαη ηε λύρηα ζηα 
Γωδεθάλεζα. 
    Σα θαηλόκελα ζα εμαζζελήζνπλ από ηηο βξαδηλέο ώξεο ζην Ηόλην, ηελ 
Ήπεηξν, ηε δπηηθή ηεξεά, ηελ Πεινπόλλεζν θαη ηελ Κξήηε θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο λύρηαο ζηελ αλαηνιηθή ηεξεά, ηελ Αηηηθή θαη ηηο Κπθιάδεο. 
 
2. Σελ Σξίηε (08-10-2019) ηα έληνλα θαηλόκελα ζα ζπλερηζηνύλ κέρξη ηηο 
πξωηλέο ώξεο ζηα λόηηα ηκήκαηα ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηελ αλαηνιηθή 
Θεζζαιία, ηηο πνξάδεο, ηε βόξεηα Δύβνηα, ηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ 
θαη κέρξη ην κεζεκέξη ζηα Γωδεθάλεζα. 
 Από ην απόγεπκα ηα θαηλόκελα ζε όιε ηε ρώξα ζα εμαζζελήζνπλ. 
 
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζηα θαζεκεξηλά ηαθηηθά δειηία θαηξνύ θαη ηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΔΜΤ (www.emy.gr). 
 
ΠΡ/ΝΖ ΒΑΡΓΗΑ 
 
Μ. ΚΑΡΑΛΗΑ 
 
ΓΝΣΖ ΔΜΚ 
 
ΘΔΟΓ. Ν. ΚΟΛΤΓΑ 
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