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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

 

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων 

(Ε.Δ.Ε.Κ.Φ.) εξέδωσε η ΕΜΥ, σύμφωνα με το οποίο ψυχρές αέριες 

μάζες από τη βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και θα 

προκαλέσουν κακοκαιρία με την κωδική ονομασία «ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ 

(“BARBARA”). Η επερχόμενη επιδείνωση του καιρού, από την Κυριακή 

05/02, θα επηρεάσει και περιοχές της Π.Ε. Φθιώτιδας. 

Πιο συγκεκριμένα, από τις προμεσημβρινές ώρες της Κυριακής 

05/02 μέχρι και τη Δευτέρα 06/02 χιονοπτώσεις αναμένεται να 

επηρεάσουν τα ανατολικά τμήματα της Π.Ε. Φθιώτιδας, ενώ 

χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε πεδινές περιοχές. Τα 

φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και την Τρίτη 07/02 με 

μικρότερη, ωστόσο, ένταση. 

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει βαθμιαία πτώση της 

τάξης των 8 με 10 βαθμών. Ως εκ τούτου, θα επικρατήσει ισχυρός 

παγετός ο οποίος κατά τόπους στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας 

θα είναι ολικός, ως απόρροια της επικράτησης αρνητικών 

θερμοκρασιών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι που θα 

πνέουν, ανάλογα βέβαια και με το ανάγλυφο της κάθε περιοχής, θα 

είναι θυελλώδεις, ενώ αναμένονται και ριπές ανέμων της τάξης των 8 

με 9 μποφόρ. Εξασθένηση αυτών αναμένεται από την Τρίτη 07/02. 



 

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας  έχει 

ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, τους Δήμους και τις 

Εθελοντικές Οργανώσεις, ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση 

αυξημένης ετοιμότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενα 

προβλήματα που θα προκύψουν από την εκδήλωση των φαινομένων, 

ειδικότερα δε σε επιβαρυμένες περιοχές από εκδήλωση προηγούμενων 

φαινομένων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια μας.  

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). 

Με την παρούσα ενημέρωση παρακαλούμε τους πολίτες για 

αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους και μέριμνα για τη 

λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αυτοπροστασίας. Ειδικότερα: 

 

• 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 κ.λπ.) για το προσεχές διάστημα. 

• 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 απαιτούν χρόνο. Ακόμα, πέρα από την προμήθεια των 

απαραίτητων ειδών ανάγκης να μεριμνήσουν για την προστασία του 

οικιακού δικτύου υδρεύσεώς τους. 

• Οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, οι επαγγελματίες της υπαίθρου 

κ.λπ. να προγραμματίσουν έγκαιρα τις εργασίες τους ώστε να μη τεθεί 

σε κίνδυνο το ζωικό τους κεφάλαιο και ταυτόχρονα η σωματική τους 

ακεραιότητα, να αποφύγουν επίσης την μετακίνησή τους κατά την 

http://www.emy.gr/


 

διάρκεια των φαινομένων  και να ενημερώσουν τους οικείους τους για 

το πρόγραμμά τους. 

         • Σε περιοχές όπου ενδέχεται να σημειωθεί παγετός απαιτείται 

αυξημένη προσοχή όταν οδηγείτε. Ενημερωθείτε για την κατάσταση 

του οδικού δικτύου και να έχετε πάντοτε στις αποσκευές σας τον 

ανάλογο απαραίτητο εξοπλισμό σε συνδυασμό με αντιολισθητικές 

αλυσίδες. 

          • Λόγω των θυελλωδών ανέμων που αναμένεται να 

επικρατήσουν, αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω 

από αναρτημένες πινακίδες και άλλες επικίνδυνες περιοχές. 

          • Σε κάθε περίπτωση οι οικείοι των παιδιών και ιδίως των 

ηλικιωμένων και των ατόμων με βεβαρημένη υγεία να μεριμνήσουν 

για την ασφάλειά τους. 

 «Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και το σύνολο του 

μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε. Φθιώτιδας έχουν τεθεί σε 

αυξημένη ετοιμότητα, ενώ έχει ενεργοποιηθεί ο συντονισμός του 

μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.  Οι πολίτες καθ’ όλη τη διάρκεια 

του φαινομένου μπορούν να απευθύνονται στην αστυνομία και από το 

μεσημέρι της Κυριακής θα υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας (και 

πέραν αυτής με την αστυνομία) για συνεχή ενημέρωση της 

κατάστασης του οδικού δικτύου, με το εξής τηλέφωνο: 22310-32246. 

Είμαστε διαρκώς σε ανοιχτή επικοινωνία με τους Δημάρχους, 

Αντιδημάρχους-Υπευθύνους Πολιτικής Προστασίας, τους Προέδρους 

των Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων και τις λοιπές εμπλεκόμενες 

Υπηρεσίες (ΔΕΔΔΗΕ, ΕΚΑΒ κ.λπ.) της Π.Ε. Φθιώτιδας για συνέργειες 

και αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει από την 

επερχόμενη κακοκαιρία» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 

Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας. 

 


