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1. Περιφέρειες της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.  

2. Δήμους της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. 

ΘΕΜΑ: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού - YΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. 3176/26-07-2021 έγγραφο της  Γ.Γ.Π.Π. / Κ.Ε.Π.Π. 

        Σας διαβιβάζουμε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ που ισχύει από την Τρίτη 27-07-

2021, όπως μας εστάλη με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π., κατά το οποίο Α) παρακαλούνται οι 

υπηρεσίες, που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά 

φαινόμενα, να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας βάσει του σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση των φαινομένων και το οποίο Β) αποτελεί το 

ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι 

φορείς κατ΄εφαρμογή του αρ.2 παρ.4 του Ν. 3013/2002. 
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Οι θερμές αέριες μάζες που κινούνται από τη βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας θα προκαλέσουν αισθητή 

άνοδο της θερμοκρασίας από αύριο Τρίτη (27-7-2021). 

Επισημαίνεται πως από την Πέμπτη (29-7-2021) έως και την Τρίτη (3-8-2021) η θερμοκρασία θα είναι 

ιδιαίτερα υψηλή σε όλη την Ελλάδα. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Την Τρίτη (27-7-2021) υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια 

χώρα. Οι υψηλότερες τιμές προβλέπεται να σημειωθούν: 

α. Ηπειρωτική Ελλάδα: Στη δυτική Στερεά, το εσωτερικό της Ηπείρου και τη Θεσσαλία (έως 39 με 40 

βαθμούς Κελσίου) και στην κεντρική Μακεδονία (έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου) 

β. Νησιωτική Ελλάδα: Στα νησιά του Ιονίου (έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου). 

 

2. Την Τετάρτη (28-7-2021) υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σε όλη σχεδόν τη χώρα. Οι 

υψηλότερες τιμές θα σημειωθούν: 

α. Ηπειρωτική Ελλάδα: Στη δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία (έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου) και στην 

κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου (έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου)  

β. Νησιωτική Ελλάδα: Στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα (έως 37 βαθμούς 

Κελσίου). 

 

3. Την Πέμπτη (29-7-2021) υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα. Οι υψηλότερες τιμές 

προβλέπεται να σημειωθούν: 

α. Ηπειρωτική Ελλάδα: Στη δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία (έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου) και στην 

κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου (έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου) 

β. Νησιωτική Ελλάδα: Στα νησιά του Ιονίου (έως 38 με 40 βαθμούς Κελσίου) και στα νησιά του ανατολικού 

Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα (έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου). 
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Απο την Παρασκευή (30-7-2021) μέχρι και την Τρίτη (3-8-2021) η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα 

υψηλά επίπεδα και οι μέγιστες τιμές της, στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, θα φθάσουν περί τους 

43 βαθμούς Κελσίου, ενώ υψηλές θα παραμείνουν οι θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις 

ελάχιστες τιμές πάνω από τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. 

Τις επόμενες ημέρες, όποτε κριθεί απαραίτητο, θα ακολουθήσει επικαιροποίηση του παρόντος δελτίου. 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στα καθημερινά τακτικά δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ 

(www.emy.gr) και το λογαριασμό της ΕΜΥ στο twitter (@EMY_HNMS). 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΒΑΡΔΙΑΣ 

 

ΑΙΚ. ΣΩΠΟΤΙΝΟΥ 

Ο ΔΝΤΗΣ ΕΜΚ 

 

ΘΕΟΔ. Ν. ΚΟΛΥΔΑΣ 

 

 

 
 

Με εντολή Συντονιστή 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προστασίας 

Δημήτρης Κατσαρός 

 


