
                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού 

       Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε σήμερα Δευτέρα 23/9/2019 
από την ΕΜΥ/ΕΜΕΚ, θα επικρατήσουν από σήμερα ισχυρές βροχές,  καταιγίδες και ισχυροί  άνεμοι, 
που θα επηρεάσουν τα νησιά μας από αργά το απόγευμα της Τρίτης 24-09-2019 και μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες της Τετάρτης 25-09-2019 και  συγκεκριμένα :

Πρόσκαιρη μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα Δευτέρα 
(23-09-2019) και από τα βορειοδυτικά, με βροχές και καταιγίδες κατά 
τόπους ισχυρές, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από χαλαζοπτώσεις και 
ισχυρούς ανέμους. 

Πιο αναλυτικά: 
1. Σήμερα Δευτέρα (23-09-2019) από αργά το βράδυ θα επηρεαστούν το 
Ιόνιο και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Τρίτη (24-09-2019) η 
Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος. 

2. Αύριο Τρίτη (24-09-2019) τα ισχυρά φαινόμενα, τα οποία στη δυτική 
Ελλάδα από το απόγευμα θα εξασθενήσουν, πιθανώς να επηρεάσουν 
πρόσκαιρα τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές και 
απογευματινές ώρες. 
Από αργά το απόγευμα της Τρίτης (24-09-2019) και μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες της Τετάρτης (25-09-2019) θα επηρεαστούν τα νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. 

Περισσότερες λεπτομέρειες στα καθημερινά τακτικά δελτία καιρού και 
την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr).

      

H Δ/νση  Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα παρακολουθεί  την 
εξέλιξη του φαινομένου, και θα ενημερώνει διαρκώς τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες 
κρατικές  υπηρεσίες,  ώστε  να  βρίσκονται  σε  αυξημένη  ετοιμότητα  πολιτικής  προστασίας, 
προκειμένου  να  αντιμετωπίσουν  άμεσα  τις  επιπτώσεις  από  την  εκδήλωση  των  έντονων 
καιρικών φαινομένων, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Νομού μας προκειμένου 
να υπάρχει συνεχή ροή πληροφόρησης προς τους κατοίκους των νησιών μας.

 



Για  περισσότερες  πληροφορίες  και  οδηγίες  αυτοπροστασίας  από  τα  έντονα  καιρικά 
φαινόμενα,  οι  πολίτες  μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής  Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

                                      
                                                    Η Δ/ντρια Πολιτικής Προστασίας
             Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
                                           
                                                                         ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΗ

 


