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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πάτρα,          02-12-2021
Αρ.Πρωτ.:         220300
Σχετ.:                 220299

Ταχ. Δ/νση 
Πληροφ. 
Τηλέφ.    
Email

: Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 158- 26442 - Πάτρα
: Μαρία Σωτηροπούλου
: 2610 - 461435
: dpp@apd-depin.gov.gr  

ΠΡΟΣ: 1. Περιφέρειες της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. 
2. Δήμους της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

ΘΕΜΑ: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού - Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα

ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ’ αριθ. 8447/17-09-2021 Εγκύκλιος «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» της Γενικής Διεύθυνσης 
Συντονισμού / Γ.Γ.Π.Π.

2. Η υπ’ αριθ. 10010/09-11-2021 Εγκύκλιος «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό» της Δνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών / Γ.Γ.Π.Π

3. Το με αριθ. πρωτ. 5595/02-12-2021 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. / Κ.Ε.Π.Π.
     Σας  διαβιβάζουμε  Έκτακτο  Δελτίο  Επιδείνωσης  Καιρού της  ΕΜΥ/ΕΜΚ  που ισχύει  από  την

Παρασκευή 03-12-2021,  όπως μας εστάλη με το ανωτέρω (3) σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π., το οποίο

αποτελεί και το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, που εκδίδεται από το ΕΣΚΕΔΙΚ/ΚΕΠΠ, προκειμένου οι

υπηρεσίες που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω επιδείνωσης του

καιρού, να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας, βάσει του σχεδιασμού τους.
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Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός το διήμερο της Παρασκευής (03-12-2021) και του Σαββάτου (04-12-
2021), με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις 
ανέμους. 
Πιο αναλυτικά: 
1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν: 
α. Από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής έως και το μεσημέρι του Σαββάτου στα νησιά του Ιονίου, την 
Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη  δυτική Πελοπόννησο. 
β. Από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής έως τις πρωινές ώρες  του Σαββάτου στην ανατολική 
Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία. 
γ. Από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής έως και τη νύχτα του Σαββάτου στα νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. 
δ. Από τη νύχτα της Παρασκευής έως τις βραδινές ώρες του Σαββάτου στις Κυκλάδες και την Κρήτη. 

2. Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ στα πελάγη θα πνέουν την Παρασκευή, που 
βαθμιαία το Σάββατο θα στραφούν σε βόρειους και θα εξασθενήσουν. 

Περισσότερες λεπτομέρειες στα καθημερινά τακτικά δελτία καιρού, την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr) και 
το λογαριασμό της ΕΜΥ στο twitter (@EMY_HNMS). 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΒΑΡΔΙΑΣ 
ΤΥΡΑΣΚΗ Α.  
Ο ΔΝΤΗΣ ΕΜΚ 
ΘΕΟΔ. Ν. ΚΟΛΥΔΑΣ

Με εντολή Συντονιστή

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης α.α.

Μαρία Σωτηροπούλου
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