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Δελτίο Σφπου 

 

Πρόςκαιρθ επιδείνωςθ του καιροφ αφριο Δευτζρα (27-08-2018) και 
μεκαφριο Σρίτθ (28-08-2018) με κφρια χαρακτθριςτικά τισ βροχζσ και 

καταιγίδεσ  οι οποίεσ κατά τόπουσ κα είναι ιςχυρζσ και δεν 
αποκλείεται να ςυνοδεφονται από χαλαηοπτϊςεισ και πολφ ιςχυροφσ 

ανζμουσ 
  

Αθήνα, 26 Αυγοφστου 2018 

 

Σφμφωνα με το Ζκτακτο Δελτίο Επιδείνωςθσ Καιροφ που εκδόκθκε ςιμερα 
Κυριακι 26 Αυγοφςτου 2018 από τθν Εκνικι Μετεωρολογικι Τπθρεςία (ΕΜΤ), 
πρόςκαιρθ επιδείνωςθ του καιροφ προβλζπεται αφριο Δευτζρα (27-08-2018), και 
μεκαφριο Σρίτθ (28-08-2018) με κφρια χαρακτθριςτικά τισ βροχζσ και καταιγίδεσ οι 
οποίεσ κατά τόπουσ κα είναι ιςχυρζσ και δεν αποκλείεται να ςυνοδεφονται από 
χαλαηοπτϊςεισ και πολφ ιςχυροφσ ανζμουσ. 

 

Πιο αναλυτικά κα επθρεαςτοφν: 

1. Αφριο Δευτζρα (27-08-2018) 

Α. Μζχρι και τισ απογευματινζσ ώρεσ τα νθςιά του Ιονίου, θ Ήπειροσ, θ Δυτικι 
Μακεδονία και θ Δυτικι τερεά 

Β. Η Κεντρικι και Ανατολικι Μακεδονία και από τισ μεςθμβρινζσ ώρεσ ςταδιακά θ 
Θεςςαλία, οι ποράδεσ, θ Ανατολικι τερεά (περιλαμβανομζνθσ και τθσ Αττικισ), 
θ Εφβοια και θ Πελοπόννθςοσ 

 

2. Σθν Σρίτθ (28-08-2018) 

Α. Μζχρι τισ μεςθμβρινζσ ώρεσ θ Κεντρικι και Ανατολικι Μακεδονία, τα νθςιά του 
Βορείου Αιγαίου 

Β. Μζχρι και τισ απογευματινζσ ώρεσ θ Ανατολικι Θεςςαλία, οι ποράδεσ, θ 
Ανατολικι τερεά, θ Εφβοια και πικανώσ θ Ανατολικι και Νότια Πελοπόννθςοσ, οι 
Κυκλάδεσ, θ Κριτθ και τα νθςιά του Ανατολικοφ Αιγαίου. 

Οι πολίτεσ μποροφν να ενθμερώνονται κακθμερινά για τθν εξζλιξθ των 
ζκτακτων καιρικών φαινομζνων ςτα τακτικά δελτία καιροφ τθσ ΕΜΥ και ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ ΕΜΥ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.emy.gr. 

 
Η Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ (www.civilprotection.gr) του 

Τπουργείου Εςωτερικϊν, ζχει ενθμερώςει τισ αρμόδιεσ υπθρεςιακά εμπλεκόμενεσ 
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κρατικζσ υπθρεςίεσ, κακώσ και τισ περιφζρειεσ και τουσ διμουσ τθσ χώρασ, ώςτε να 
βρίςκονται ςε αυξθμζνθ ετοιμότθτα πολιτικισ προςταςίασ, προκειμζνου να 
αντιμετωπίςουν άμεςα τισ επιπτώςεισ από τθν εκδιλωςθ των ζντονων καιρικών 
φαινομζνων.  

Παράλλθλα, θ Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ ςυνιςτά ςτουσ 
πολίτεσ να είναι ιδιαίτερα προςεκτικοί, μεριμνώντασ για τθ λιψθ μζτρων 
αυτοπροςταςίασ από κινδφνουσ που προζρχονται από τθν εκδιλωςθ των 
ζντονων καιρικϊν φαινομζνων. 

 
Ειδικότερα, ςε περιοχζσ όπου προβλζπεται θ εκδιλωςθ ζντονων 

βροχοπτϊςεων, καταιγίδων ι κυελλωδϊν ανζμων: 

 Να αςφαλίςουν αντικείμενα τα οποία αν παραςυρκοφν από τα ζντονα καιρικά 
φαινόμενα ενδζχεται να προκαλζςουν καταςτροφζσ ι τραυματιςμοφσ. 

 Να βεβαιωκοφν ότι τα λοφκια και οι υδρορροζσ των κατοικιών δεν είναι 
φραγμζνα και λειτουργοφν κανονικά. 

 Να αποφεφγουν να διαςχίηουν χειμάρρουσ και ρζματα, πεηι ι με όχθμα, κατά 
τθ διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώςεων, αλλά και για αρκετζσ ώρεσ μετά το 
τζλοσ τθσ εκδιλωςισ τουσ   

 Να αποφεφγουν τισ εργαςίεσ υπαίκρου και δραςτθριότθτεσ ςε καλάςςιεσ και 
παράκτιεσ περιοχζσ κατά τθ διάρκεια εκδιλωςθσ των ζντονων καιρικών 
φαινομζνων. 

 Να προφυλαχτοφν αμζςωσ κατά τθ διάρκεια μιασ χαλαηόπτωςθσ. Να 
καταφφγουν ςε κτίριο ι ςε αυτοκίνθτο και να μθν εγκαταλείπουν τον αςφαλι 
χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωκοφν ότι θ καταιγίδα πζραςε. Η χαλαηόπτωςθ 
μπορεί να είναι πολφ επικίνδυνθ και για τα ηώα. 

 Να αποφφγουν τθ διζλευςθ κάτω από μεγάλα δζντρα, κάτω από αναρτθμζνεσ 
πινακίδεσ και γενικά από περιοχζσ, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάςτρεσ, 
ςπαςμζνα τηάμια κλπ.) μπορεί να αποκολλθκοφν και να πζςουν ςτο ζδαφοσ 
(π.χ. κάτω από μπαλκόνια). 

 Να ακολουκοφν πιςτά τισ οδθγίεσ των κατά τόπουσ αρμοδίων φορζων, όπωσ 
Τροχαία κλπ. 
 
Για πλθροφορίεσ και ανακοινώςεισ ςχετικά με τθν επικρατοφςα κατάςταςθ 

και τθν βατότθτα του οδικοφ δικτφου λόγω ειςροισ πλθμμυρικών υδάτων ςε αυτό, 
οι πολίτεσ μποροφν να επιςκεφκοφν τθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και οδθγίεσ αυτοπροςταςίασ από τα ζντονα 
καιρικά φαινόμενα, οι πολίτεσ μποροφν να επιςκεφκοφν τθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
www.civilprotection.gr. 
 

 

 

http://www.astynomia.gr/
http://www.civilprotection.gr/

