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ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 
                       Προς: 
                         Όπσο πίλαθαο Απνδεθηώλ 

  
 

                                            Κοηλοποίεζε 
Σατ. Γ/λζε: Φίισλνο 35 -39                1. Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π. Δ.Β 
Σ.Κ..: 32100 – Ληβαδεηά                2. Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Π.η.Δ.                                                                                                                                            
Σειέθφλο: 22610-29036 
Fax: 22613-50198     
Email: tpp-vio@pste.gov.gr 
Πιεροθορίες: Μεηαμάο  Αιεμ.                   
 
 

               3. Γ/λζε Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  
                   Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο 
              4. Αληηπεξηθεξεηάξρε Δ.Π & Π.Π. 

(θ. Καξαθάληδα Αζαλάζην) 
      5. Γ.ΓΠ.Π. 

ΘΔΜΑ :  Πξόγλσζε Καηξηθώλ Φαηλνκέλσλ 

ΥΔΣ  :   1. Σν ππ’ Αξηζ. Πξση.: 4938/16-09-2020  έγγξαθν ηεο Γ.Γ.Π.Π. 

                  2.  Σν ππ’ Αξηζ. 16-09-2020/1300 CΑ.Α. 4/2020 έγγξαθν ηεο ΔΜΤ/ΔΜΚ 

                  3.  Σν ππ. αξηζκ. 7767/30-10-2019 (ΑΓΑ : ΧΥΦΥ46ΜΚ6Π-ΧΛΦ) έγγξαθν    

      ηεο Γ.Γ.Π.Π. κε ζέκα  “ρέδην δξάζεσλ  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε  

      θηλδύλσλ από ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ”. 

        
                 
                 ΈΚΣΑΚΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΔΠΙΓΔΙΝΧΗ ΚΑΙΡΟΤ  
 

Καθνθαηξία ζα επηθξαηήζεη ζηελ θεληξηθή θαη λόηηα Διιάδα από ην απόγεπκα ηες 

Πέκπηες (17-09-2020)  πνπ ζα μεθηλήζεη από ηα λνηηνδπηηθά, κε θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηης ηζτσρές βροτές θαη θαηαηγίδες θαη ηοσς ποιύ ζσειιώδεης 

αλέκοσς. 

Πην αλαιπηηθά έληνλα θαηλόκελα πξνβιέπνληαη: 

1. ΣΗΝ ΠΔΜΠΣΗ (17-09-2020) από ην απόγεπκα, ζην λόηην Ηόλην θαη ηελ Πεινπόλλεζν 

θπξίσο ζηα δπηηθά ηκήκαηα ηεο. 

ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΔΤΗ (18-09-2020) ζην λόηην Ηόλην, ηελ Πεινπόλλεζν, ηε ηερεά 

(ζσκπερηιακβαλοκέλες ηες Αηηηθής) θαη ηελ Δύβοηα. Από ην απόγεπκα ζηα 

δπηηθά ηα θαηλόκελα ζα εμαζζελήζνπλ, ελώ ην βξάδπ ζα επεξεαζηνύλ νη δπηηθέο 
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Κπθιάδεο.  ηελ Πεινπόλλεζν θαη ηελ Αλαηνιηθή ηεξεά ηα θαηλόκελα ζα είλαη πνιύ 

ηζρπξά. 

 ΣΟ ΑΒΒΑΣΟ (19-09-2020) ηα έληνλα θαηλόκελα ζα επεξεάζνπλ ηελ αλαηνιηθή 

Πεινπόλλεζν θαη ηελ αλαηοιηθή ηερεά, ηηο Κπθιάδεο θαη πηζαλόλ ηελ Κξήηε. Από 

ην κεζεκέξη ζηελ αλαηνιηθή ηεξεά θαη ηελ αλαηνιηθή Πεινπόλλεζν βαζκηαία ζα 

εμαζζελήζνπλ.      

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 Σ.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 

ζτεη. 3 

Παξαθαινύκε ηηο  Γηεπζύλζεηο Σερληθώλ 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 κέρηκλα ηφλ Γηεσζσληώλ ηφλ ή ηφλ σπεσζύλφλ ηφλ εκπιεθόκελφλ 

Τπερεζηώλ όιοη οη εργαδόκελοη (κόληκοη σπάιιειοσ , Ο.Υ. θαη ηδηώηες Μ.Δ.)  

ζηης αλφηέρφ δράζεης ζα θέροσλ ηα κέηρα αηοκηθής προζηαζίας γηα ηελ 

πρόιευε θαη ηολ περηορηζκό ηες δηάδοζες  ηοσ θορφλοχού  COVID-19. 

Δηδηθόηεξα νη Γήκνη δηα ησλ Πξνέδξσλ ησλ Σ.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 
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πνπ απαηηεζεί  θαη ηεζεί ζε εθαξκνγή ην κέηξν ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο 

πιεζπζκνύ ή πνιηηώλ. 

   ΟΓΗΓΙΔ 

Παξάιιεια, ην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο, 

ζπληζηά ζηνπο πνιίηεο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί, κεξηκλώληαο γηα ηε ιήυε 

κέηρφλ ασηοπροζηαζίας από θηλδύλοσς ποσ προέρτοληαη από ηελ εθδήιφζε 

ηφλ έληολφλ θαηρηθώλ θαηλοκέλφλ.  

Δηδηθόηεξα, ζε πεξηνρέο όπνπ προβιέπεηαη ε εθδήιφζε έληολφλ 
βροτοπηώζεφλ, θαηαηγίδφλ ή ζσειιφδώλ αλέκφλ: 

• 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 ζτεηηθά κε ηελ επηθραηούζα θαηάζηαζε θαη 
ηελ βαηόηεηα ηοσ οδηθού δηθηύοσ ιόγσ εηζξνήο πιεκκπξηθώλ πδάησλ ζε απηό, νη 
πνιίηεο κπνξνύλ λα επηζθεθζνύλ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛ.Α. www.astynomia.gr.  

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεροθορίες θαη οδεγίες ασηοπροζηαζίας από ηνπο θηλδύλνπο 

ησλ έληνλσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, νη πνιίηεο κπνξνύλ λα απνηαζνύλ ζην Σειέθσλν 

Δθηάθησλ Αλαγθώλ (22610-29036 24φροσ ιεηηοσργίας), (tpp-vio@pste.gov.gr) ηοσ 
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Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο, θαζώο θαη 

ζηελ ηζηοζειίδα  Γ.Γ.Π.Π. ζηελ  ειεθηξνληθή δηεύζπλζε  www.civilprotection.gr. 
 

 

 

 

          ΑΚΡΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                                        Η  ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ                                                                                                            
       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΠΡ/ΝΟ                                        ΠΔ ΒΟΙΧΣΙΑ 

 

 

 

           ΜΑΡΙΟ ΚΑΚΟΑΙΟ           ΦΑΝΗ   ΠΑΠΑΘΧΜΑ 
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ΠΙΝΑΚΑ   ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 

1. Ππξνζβεζηηθή  Τπεξεζίαο Ληβαδεηάο 

2. Ππξνζβεζηηθή  Τπεξεζίαο Θεβώλ 

3. Ππξνζβεζηηθή  Τπεξεζίαο Οηλνθύησλ 

4. Αζηπλνκηθή  Γηεύζπλζεο Βνησηίαο 

5. Γ/λζε  Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο  Βνησηίαο 

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

7.  Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Π. Δ. Βνησηίαο. 

8.  Γ/λζε Γαζώλ Ν. Βνησηίαο 

9.  Γαζαξρείν  Ληβαδεηάο 

10.  Γαζαξρείν  Θεβώλ 

11.  ΟΣΑ     Ννκνύ Βνησηίαο 

- Γξαθεία θ.θ. Γεκάξρσλ 

- Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  Γήκσλ  Ννκνύ Βνησηίαο. 

- ΓΔΤΑ  Ληβαδεηάο 

-  ΓΔΤΑ Θεβώλ 

12. ρνιή  ( ΠΕ ) Υαιθίδαο 

13. ΚΔΠΒ Θεβώλ 

14. 114  Π.Μ 

15. Τπνιηκελαξρείν  Αληίθπξαο 

16. Βάζε Καπζίκσλ Αληίθπξαο 

17. Βάζε Καπζίκσλ Αιηάξηνπ 

18. Δζεινληηθή  Οκάδα   Δ.Δ.Δ.Γ. (Διιεληθή  Έλσζε Έξεπλαο & Γηάζσζεο) 

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

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

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

22.   Νέα   Οδόο  Α.Δ. 



 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ 
                            

                
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ   
ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ  
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡ/ΚΟΤ ΩΜΑΣΟ 
ΔΝΙΑΙΟ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΟ  
ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ  
(Δ..Κ.Δ) 
ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ  
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 
 

                               
 
           
 
                     Υαιάλδρη : 16-09-2020 
                          Αρηζ. Πρφη.: 4398 
 
                          
 
 ΠΡΟ: Όπφς Πίλαθας Αποδεθηώλ 
 
 KOIN : Όπφς Πίλαθας Αποδεθηώλ 

 

ΘΔΜΑ: «Έθηαθηο Γειηίο Δπηθίλδσλφλ Καηρηθώλ Φαηλοκέλφλ». 
 
ΥΔΣ.: α.- ΤΑ 29310 νηθ. Φ.109.1/10-07-2014 (Β΄ 1869) 

                β.- Ζ ππ’ αξηζ. 7767/30-10-2019 Δγθύθιηνο «ρέδην δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ από ηελ εθδήισζε πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ» ηεο Γλζεο ρεδηαζκνύ & 

Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ / Γ.Γ.Π.Π. 

               γ.- Ζ ππ’ αξηζ. 8898/12-12-2019 Δγθύθιηνο «ρέδην δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ από ρηνλνπηώζεηο θαη παγεηό» ηεο Γλζεο ρεδηαζκνύ & Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ 

Αλαγθώλ / Γ.Γ.Π.Π. 

 
1. αο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα ην ππ΄αξηζ. 04/16-09-2020 Έθηαθην Γειηίν Δπηθίλδπλσλ 
Καηξηθώλ Φαηλνκέλσλ ηεο ΔΜΤ/ΔΜΚ αλαθνξηθά κε ηζρπξέο βξνρέο, θαηαηγίδεο θαη πνιύ 
ζπειιώδεηο αλέκνπο, κε ηζρύ από ην απόγεπκα ηεο Πέκπηες 17-09-2020 κέρξη θαη ην 
άββαηο 19-09-2020.  

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

θηλδύλσλ από επηθίλδπλα θαηξηθά θαηλόκελα, λα ηεζνύλ ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο βάζεη 

ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνύλ από ηελ εθδήισζε ησλ θαηλνκέλσλ. 

3. ύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ (β) θαη (γ) ζρεηηθέο, ην παξόλ απνηειεί ην δηαβηβαζηηθό 

έγγξαθν ηνπ Έθηαθηνπ Γειηίνπ Δπηθίλδπλσλ Καηξηθώλ Φαηλνκέλσλ ηεο ΔΜΤ/ΔΜΚ θαζώο 

θαη ηο ηδηαίηερο προεηδοποηεηηθό ζήκα, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνύλ ζε θαηάζηαζε 

εηνηκόηεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο νη θνξείο, θαη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2§4α ηνπ 

Ν.3013/2002 (ΦΔΚ Α΄102).   

Δπηζσλάπηεηαη: Έθηαθηο Γειηίο Δπηθίλδσλφλ Καηρηθώλ Φαηλοκέλφλ ηες ΔΜΤ/ΔΜΚ α.α: 04/16-

09-2020. 
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ΑΠΟ ΕΜΤ/ΕΜΚ 
Ελληνικό, 16-09-2020/1300 C 
Α.Α. 4/2020 
ΠΡΟ: ΜΟΝΙΜΟΤ ΑΠΟΔΕΚΣΕ 
 

ΕΚΣΑΚΣΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 
 

Κακοκαιρία θα επικρατήςει ςτην κεντρική και νότια Ελλάδα από 
το απόγευμα τησ Πέκπηες (17-09-2020)  που θα ξεκινήςει από τα 
νοτιοδυτικά, με κύρια χαρακτηριςτικά τισ ιςχυρέσ βροχέσ και 
καταιγίδεσ και τουσ πολύ θυελλώδεισ ανέμουσ. 
 
Πιο αναλυτικά έντονα φαινόμενα προβλέπονται: 
 

Σελ Πέκπηε (17-09-2020) από το απόγευμα, ςτο νότιο Ιόνιο και 
την Πελοπόννηςο κυρίωσ ςτα δυτικά τμήματα τησ. 
 

Σελ Παραζθεσή (18-09-2020) ςτο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννηςο, 
ηε ηερεά (ςυμπεριλαμβανομένησ τησ Αττικήσ) και την Εύβοια. 
Από το απόγευμα ςτα δυτικά τα φαινόμενα θα εξαςθενήςουν, ενώ 
το βράδυ θα επηρεαςτούν οι δυτικέσ Κυκλάδεσ.  Στην 
Πελοπόννηςο και την ανατολική Στερεά τα φαινόμενα θα είναι 
πολύ ιςχυρά. 
 

Σο άββαηο (19-09-2020) τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάςουν την 
ανατολική Πελοπόννηςο και την αλαηοιηθή ηερεά, τισ Κυκλάδεσ 
και πιθανόν την Κρήτη. Από το μεςημέρι ςτην ανατολική Στερεά 
και την ανατολική Πελοπόννηςο βαθμιαία θα εξαςθενήςουν. 
 
Περιςςότερεσ λεπτομέρειεσ ςτα καθημερινά τακτικά δελτία καιρού και την 
ιςτοςελίδα τησ ΕΜΥ (www.emy.gr). 
 
 
 

                                                       ΔΝΤΗΣ ΕΜΥ/ΕΜΚ 
                                                
                                         ΘΕΟΔ. Ν. ΚΟΛΥΔΑΣ 
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