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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙΡΟΥ  

 

Έκτακτο Δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ, ενόψει της επιδείνωσης του 

καιρού στο σύνολο της Π.Ε. Φθιώτιδας. Τα φαινόμενα ήδη επηρεάζουν 
την περιοχή μας από εχθές το βράδυ(Παρασκευή 10-03-2023) ενώ 

μέχρι αύριο Κυριακή θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες που από το βράδυ θα περιοριστούν στα νότια και θα 

εξασθενήσουν. 
Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Φθιώτιδας έχει 

ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, τους Δήμους και τις 
Εθελοντικές Οργανώσεις ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης 

Ετοιμότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα 
που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση των φαινομένων, 

ειδικότερα δε σε επιβαρυμένες περιοχές από εκδήλωση προηγούμενων 
φαινομένων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια μας.  

Έχουν ειδοποιηθεί επίσης οι Προέδροι των Τ.Κ. ώστε από την 

πλευρά τους να ενημερώσουν πολίτες που δραστηριοποιούνται ή 
εργάζονται στην ύπαιθρο (κτηνοτρόφους, αγρότες, μελισσοκόμους 

κλπ),  καθώς και άλλους (πχ διοργανωτές υπαίθριων εκδηλώσεων) 
για τους κινδύνους που ενδεχομένως να προκύψουν από τα πιθανόν 

επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα ώστε να λάβουν τα μέτρα 
αυτοπροστασίας τους.  

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: 
 

http://www.emy.gr/


 

• 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 διάστημα αυτής της 

κακοκαιρίας να μην παραμείνετε στα σπίτια σας και να φιλοξενηθείτε 

σε συγγενείς ή φίλους.     

• 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. 

• Μην διασχίζετε για κανένα λόγο χείμαρρους, ρέματα ή 

δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, πεζοί ή με όχημα, εάν βρεθείτε στη 

θέση αυτή. Για κανένα λόγο. 

• Οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, οι επαγγελματίες της υπαίθρου 

κλπ να προγραμματίσουν έγκαιρα τις εργασίες τους ώστε να 

αποφύγουν τις μετακινήσεις σε δύσβατα και 

απομακρυσμένα  σημεία  , να αποφύγουν επίσης την μετακίνησή 

τους κατά την διάρκεια των φαινομένων  και να ενημερώσουν τους 

οικείους τους για το πρόγραμμά τους. 

  


