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ΠΡΟ: 
 
 
 

1. Πεξηθέξεηεο ηεο Α.Γ.Π.Γ.Δ.Η.  

2. Γήκνπο ηεο Α.Γ.Π.Γ.Δ.Η. 

ΘΔΜΑ: Έθηαθην Γειηίν Δπηδείλωζεο Καηξνύ. 

ΥΔΣ.: 1) Ζ ππ’ αξηζ. 9532/24-12-2018 Δγθύθιηνο «ρεδηαζκόο θαη δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα 
ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλωλ από ρηνλνπηώζεηο θαη παγεηό» ηεο Γ.Γ.Π.Π. 

2) Ζ ππ’ αξηζ. 9354/18-12-2018 Δγθύθιηνο «ρεδηαζκόο θαη δξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα 
ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλωλ από ηελ εθδήιωζε πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλωλ» ηεο Γ.Γ.Π.Π. 

3) Σν κε αξηζ. πξωη. 4533/18-09-2019 έγγξαθν ηεο  Γ.Γ.Π.Π. / Κ. Δπηρεηξήζεωλ. 

        Σας δηαβηβάδοσκε Έθηαθην Γειηίν Δπηδείλωζεο Καηξνύ ηες ΕΜΥ/ΕΜΚ ποσ ηζτύεη από ηελ Πέκπηε  
19-09-2019 έωο θαη ηελ Παξαζθεπή 20-09-2019 θαη κας εζηάιε κε ηο αλωηέρω (3) ζτεηηθό από ηελ 
Γ.Γ.Π.Π. κε ηο οποίο Α)παραθαιούληαη οη σπερεζίες, ποσ εκπιέθοληαη ζε έργα θαη δράζεης γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε θηλδύλωλ από επηθίλδσλα θαηρηθά θαηλόκελα, λα ηεζούλ ζε θαηάζηαζες εηοηκόηεηας βάζεη ηοσ 
ζτεδηαζκού ηοσς, προθεηκέλοσ λα αληηκεηωπηζηούλ πηζαλά προβιήκαηα ποσ ζα δεκηοσργεζούλ από ηελ 
εθδήιωζε ηωλ θαηλοκέλωλ, Β) αποηειεί ηδηαίηερο προεηδοποηεηηθό ζήκα, προθεηκέλοσ λα ηεζούλ ζε 
θαηάζηαζε εηοηκόηεηας ποιηηηθής προζηαζίας οη θορείς θαη΄εθαρκογή ηοσ αρ.2 παρ.4 ηοσ Ν. 3013/2002. 
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ΠΡΟ: ΜΟΝΗΜΟΤ ΑΠΟΓΔΚΣΔ 

ΔΚΣΑΚΣΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΗΓΔΗΝΩΖ ΚΑΗΡΟΤ (ΔΓΔΚ) 
 

Μεηαβνιή ζα παξνπζηάζεη ν θαηξόο από ηα βόξεηα, από αύξην Πέκπηε (19-09-2019) κε βξνρέο θαη θαηαηγίδεο 

θαηά ηόπνπο ηζρπξέο πνπ ζα ζπλνδεύνληαη πξόζθαηξα από ραιαδνπηώζεηο θαη ηζρπξνύο αλέκνπο, θαζώο 

θαη πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο από βνξξά πξνο λόην. 
 

Πην αλαιπηηθά: 

1. Αύξην Πέκπηε (19-09-2019) από αξγά ην απόγεπκα ζα επεξεαζηνύλ ε Μαθεδνλία (θπξίωο ε Κεληξηθή), 

πξνο ην βξάδπ ε Θεζζαιία θαη νη πνξάδεο. 
 

2. Σελ Παξαζθεπή (20-09-2019) ηα θαηλόκελα ζα επεθηαζνύλ ζηελ Αλαηνιηθή ηεξεά θαη από ην κεζεκέξη 

ζηελ Αλαηνιηθή Πεινπόλλεζν. 

ηε Μαθεδνλία νη βξνρέο θαη νη θαηαηγίδεο ζα ζηακαηήζνπλ ηηο κεζεκβξηλέο ώξεο, ελώ από ηηο 

απνγεπκαηηλέο, ζηαδηαθά ζα εμαζζελήζνπλ θαη ζηηο ππόινηπεο πεξηνρέο. 
 

Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζηα θαζεκεξηλά ηαθηηθά δειηία θαηξνύ θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΜΤ (www.emy.gr). 
 

ΣΜΥΖ ΔΜΚ/ΠΡΟΓΝΩΔΩΝ - ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ 

ΚΩΝ. ΕΔΪΝΖ 
 

ΓΝΣΖ ΔΜΚ 

ΘΔΟΓ. Ν. ΚΟΛΤΓΑ 

 
 
 

Με εληνιή πληνληζηή 
Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Γηεύζπλζεο 

Γεκήηξεο Καηζαξόο 
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