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Ταχ.Δνση : Γιδογιάννου 31

Ταχ.Κώδικας: 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

Αρ.τηλεφ. : 22653-50620
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ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση και οδηγίες για Έκτακτο Δελτίο ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
(Ε.Δ.Ε.Κ.) από Τετάρτη 15/03/2023 έως την Παρασκευή 17/03/2023.

****

Η Ε.Μ.Υ. εξέδωσε το υπ. Αριθμ. 04/14-03-2023 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης
Καιρού (Ε.Δ.Ε.Κ.), με γενικά χαρακτηριστικά:

Πιο συγκεκριμένα:

Επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας από σήμερα

Τετάρτη (15-03-2023) έως και το μεσημέρι της Παρασκευής (17-03-2023) με

ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται κατά τόπους από μεγάλη
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συχνότητα κεραυνών, πιθανώς από χαλαζοπτώσεις και από ενισχυμένους

ανέμους.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Τετάρτη (15-03-2023)

α) από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και

από τις προμεσημβρινές ώρες στη δυτική Πελοπόννησο. Από αργά το απόγευμα

τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

β) από τις απογευματινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από αργά το

βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Β. Την Πέμπτη (16-03-2023)

α) μέχρι τις απογευματινές ώρες στα νησιά του βορείου και του ανατολικού

Αιγαίου.

β) από το μεσημέρι κατά διαστήματα στις Κυκλάδες και την Κρήτη

γ) στα Δωδεκάνησα νωρίς το πρωί και ξανά από το απόγευμα.

Γ. Την Παρασκευή (17-03-2023) μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στις Κυκλάδες, την

Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα

δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ ( www.emy.gr ) και το λογαριασμό της

ΕΜΥ στο twitter (@EMY_HNMS).
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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).

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

και οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση

κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έχουν τεθεί σε κατάσταση

ετοιμότητας βάσει του σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά

προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση των φαινομένων,

ειδικότερα δε σε επιβαρυμένες περιοχές από τις προηγούμενες καταστροφές.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και

την βατότητα του οδικού δικτύου και για ενημέρωση καιρού οι πολίτες μπορούν να

επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.astynomia.gr , www.hnms.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα

έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική

διεύθυνση https://civilprotection.gov.gr/

Καλούμε τους πολίτες να λάβουν τα παρακάτω μέτρα αυτοπροστασίας για

την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που ενδεχομένως να προκύψουν και

ειδικότερα:

1. Όσοι βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πλημμυρήσει στο παρελθόν ή

βρίσκονται κοντά σε ποταμούς, χείμαρρους ή ακτές, αποφύγετε να μείνετε σε

υπόγειους, ημιυπόγειους και ισόγειους χώρους. Εξετάστε το ενδεχόμενο για το

διήμερο αυτής της κακοκαιρίας να μην παραμείνετε στα σπίτια σας και να

φιλοξενηθείτε σε συγγενείς ή φίλους.

2. Αποφύγετε κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια των έντονων

καιρικών φαινομένων και ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρά σας ερμητικά,

έχοντας πάντα υπόψη σε περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να μετακινηθείτε

στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού.
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3. Μην διασχίζετε για κανένα λόγο χείμαρρους, ρέματα ή δρόμους που

έχουν πλημμυρίσει, πεζοί ή με όχημα, εάν βρεθείτε στη θέση αυτή. Για κανένα

λόγο.

4. 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 κλπ) για το προσεχές διάστημα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

- Τηλεοπτικό σποτ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΜΆΡΡΟ-ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ στον σύνδεσμο https://youtu.be/l1RXCTXmdl0

- ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ στον σύνδεσμο:

https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/irlandikes_diavasi

s_istoselida_new.pdf

https://youtu.be/l1RXCTXmdl0
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/irlandikes_diavasis_istoselida_new.pdf
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/irlandikes_diavasis_istoselida_new.pdf

