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Ταχ. Δνση : Διοικητήριο   
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2461351366              
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d.pp@pdm.gov.gr

                     ΠΡΟΣ:   Πίνακα Αποδεκτών

 ΘΕΜΑ:   ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.
 Σχετ:     α.Τo υπ αρίθμ.588/11/2/2021 έγγραφο της ΓΓΠΠ.
             β.Το υπ’ αριθ. 8794/06-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-ΦΟ4) «Σχέδιο   Πολιτικής  Προστασίας  για  την αντιμετώπιση
                  κινδύνων  από την   εκδήλωση       πλημμυρικών φαινομένων»  
               γ.Η υπ΄αρίθμ.8610/12/10/2020 Εγκύκλιος Σχέδιο Δράσεων  Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση  κινδύνων 
                  από χιονοπτώσεις και παγετό. 

 
1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ΄αριθ. 03/2021 Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων καιρικών φαινομένων     
       της ΕΜΥ/ΕΜΚ που ισχύει από  το Σάββατο  13-02-2021 .

 
2. Παρακαλούμε τους φορείς, 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.
              3. Σύμφωνα με την ανωτέρω (β) σχετική, το παρόν αποτελεί το διαβιβαστικό έγγραφο του Έκτακτου 
                 Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ καθώς και ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, προκειμένου να 
                 τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2§4α του    
                Ν.3013/2002 (ΦΕΚ Α΄102).  

                 Επισυνάπτεται: Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων καιρικών φαινομένων  της ΕΜΥ/ΕΜΚ α.α: 3/11-2-2021.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Περιφερειακές Ενότητες  
 α. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών
 β.Δ/νση Τεχνικών Εργων (Εδρα)
 γ. Δνση Τεχνικών Εργων  ΠΕ Κοζάνης
 δ. Τμήματα Πολιτικής Προστασίας 

2. Δήμους ΠΔΜ
α. Γραφεία Δημάρχων
β. Γραφεία Πολιτικής Προστασίας
                                                                                                                                        
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
α. ΛΚΔΜ
β. ΔΕΔΔΗΕ
γ. ΑΗΣ,ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
δ. ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ε. ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ
στ.ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε
ζ. ΟΤΕ
η. ΑΕΡΟΛΙΜΈΝΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ¨ΦΙΛΙΠΠΟΣ¨
θ. ΕΚΑΒ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
  1. Γραφείο Περιφερειάρχη
  2. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.   

                                                                                                                                                  
                    Ο Αν/της Δ/ντής
                                                                                                                       
               
                Πρόδρομος Ασλανίδης
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Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ)
                              

 Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι του Σαββάτου (13-02-2021) από 
τα δυτικά και τα βόρεια, που βαθμιαία την Κυριακή (14-02-2021) θα 
επικρατήσει και στην υπόλοιπη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά: 

1. Τις κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις 
2. Τη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο σταδιακά, 
της τάξης των 14-18 βαθμών Κελσίου και τον ισχυρό παγετό 
3. Τους πολύ θυελλώδεις βόρειους ανέμους, τοπικά σε επίπεδο θύελλας 
στο Αιγαίο 
4. Τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες 

1. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το Σάββατο (13-02-2021) το 
μεσημέρι στα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας 
και βαθμιαία σε πεδινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Τα φαινόμενα 
θα είναι έντονα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την 
κεντρική Στερεά και πρόσκαιρα στην Ήπειρο. 
Την Κυριακή (14-02-2021) οι πυκνές χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν εκτός 
από τις προαναφερθείσες περιοχές και την ανατολική Μακεδονία, τη 
Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες, τα ορεινά και 
ημιορεινά της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και τα ορεινά της 
Πελοποννήσου. Προς το βράδυ θα χιονίσει στα ορεινά της Κρήτης, καθώς 
και σε περιοχές της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας με χαμηλό 
υψόμετρο. 
Από τη Δευτέρα (15-02-2021) οι χιονοπτώσεις θα εξασθενήσουν στα 
δυτικά και τα βόρεια, όμως θα συνεχιστούν κατά διαστήματα έντονες 
στα ανατολικά ηπειρωτικά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. 

2. Ισχυρός παγετός θα σημειωθεί από την Κυριακή (14-02-2021) στα 
βόρεια και από τη Δευτέρα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως της 
κεντρικής χώρας. Επιπλέον, σε περιοχές της Μακεδονίας και της 
Θράκης, θα είναι κατά τόπους ολικός. 
Ο κατά τόπους ισχυρός παγετός θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος της 
εβδομάδας. 

3. Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ 
θα επικρατήσουν από το Σάββατο (13-02-2021) το βράδυ στο βόρειο 
Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, που από την Κυριακή (14-02-2021) θα 
ενισχυθούν στα ανατολικά και θα φτάσουν στο βόρειο Αιγαίο τα 9 
μποφόρ. Από τη Δευτέρα (15-02-2021) μέχρι την Τετάρτη (17-02-2021) 
θα πνέουν στο Αιγαίο άνεμοι εντάσεως τοπικά σε επίπεδο θύελλας 10 
μποφόρ. 

4. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν: 
α. Στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά, τη δυτική 
Πελοπόννησο και πρόσκαιρα την Ήπειρο από τις απογευματινές ώρες του 
Σαββάτου (13-02-2021) μέχρι τις πρωινές ώρες της Κυριακής 
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(14-02-2021). 
β. Στη νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες της Κυριακής 
(14-02-2021). 
γ. Στα νησιά του Αιγαίου και πρόσκαιρα την Κρήτη από τις πρωινές 
ώρες της Κυριακής (14-02-2021) μέχρι αργά το απόγευμα.
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