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Έθηαθην Γειηίν Δπηδείλωζεο Καηξνύ.
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. 4611 /23-09-2019 έγγξαθν ηεο Γ.Γ.Π.Π. / Κ. Δπηρεηξήζεωλ.

Σας δηαβηβάδοσκε Έθηαθην Γειηίν Δπηδείλωζεο Καηξνύ ηες ΕΜΥ/ΕΜΚ ποσ ηζτύεη από ζήκεξα
Γεπηέξα 23/09/2019 κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε 25/09/2019 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 παρ4 ηοσ Ν. 3013/2002.
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Πξόζθαηξε κεηαβνιή ζα παξνπζηάζεη ν θαηξόο από ζήκεξα Γεπηέξα (23-09-2019) θαη από ηα
βνξεηνδπηηθά, κε βξνρέο θαη θαηαηγίδεο θαηά ηόπνπο ηζρπξέο, πνπ ζα ζπλνδεύνληαη πξόζθαηξα από
ραιαδνπηώζεηο θαη ηζρπξνύο αλέκνπο.
Πην αλαιπηηθά:
1. ήκεξα Γεπηέξα (23-09-2019) από αξγά ην βξάδπ ζα επεξεαζηνύλ ην Ηόλην θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
λύρηαο πξνο ηελ Σξίηε (24-09-2019) ε Ήπεηξνο, ε δπηηθή ηεξεά θαη ε δπηηθή Πεινπόλλεζνο.
2. Αύξην Σξίηε (24-09-2019) ηα ηζρπξά θαηλόκελα, ηα νπνία ζηε δπηηθή Διιάδα από ην απόγεπκα ζα
εμαζζελήζνπλ, πηζαλώο λα επεξεάζνπλ πξόζθαηξα ηε Θεζζαιία, ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε ηηο
κεζεκβξηλέο θαη απνγεπκαηηλέο ώξεο. Από αξγά ην απόγεπκα ηεο Σξίηεο (24-09-2019) θαη κέρξη ηηο
πξώηεο πξωηλέο ώξεο ηεο Σεηάξηεο (25-09-2019) ζα επεξεαζηνύλ ηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ
θαη ηα Γωδεθάλεζα.
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζηα θαζεκεξηλά ηαθηηθά δειηία θαηξνύ θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΜΤ
(www.emy.gr).
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