Αθήνα, 13-01-2021
Αρ. Πρωτ.: 172
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Κ.Ε)
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ριζαρείου 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 152.33-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3359900-9
FAX: 210-3359912, 210-3359961
Email: kepp@gscp.gr

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Δελτίο πρόγνωσης Καιρού.
ΣΧΕΤ.: α.- Υ.Α. 29310 οικ. Φ.109.1/10-07-2014 (Β΄ 1869)
β.- Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ./Ε.Μ.Κ. 13-01-2021/13:00
1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το παραπάνω (β) σχετικό, αναφορικά με την πρόγνωση
του καιρού για την Πέμπτη 14-01-2021.
2. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τυχόν ενέργειές σας.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
Σχετικό Δελτίο Ε.Μ.Υ. (Φ.1)

Ακριβές Αντίγραφο
-ΟΑξιωματικός Επιχειρήσεων Κ.Ε.Π.Π.

Τίτος Γαραντωνάκης
Αστυνομικός Διευθυντής

Εσωτερική Διανομή
199-ΣΕΚΥΠΣ

-ΟΔιοικητής
Σπυρίδων Αθ. Πέτρου
Υποστράτηγος ΠΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις όλης της Χώρας
α. Γραφείο Γενικών Γραμματέων
β. Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας
2. Περιφέρειες όλης της χώρας
α. Γραφείο Περιφερειαρχών
β. Αυτοτελείς Διευθύνσεις Π.Π.
ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1α. ΥΠ.Υ.ΜΕ/Γραφείο κ. Υπουργού
β. ΥΠ.Υ.ΜΕ/ΓΓ Μεταφορών
γ. ΥΠ.Υ.ΜΕ/ΓΓ Υποδομών
δ. ΥΠ.Υ.ΜΕ/Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών
(FAX: 210-6451994)
2. ΕΛ.ΑΣ/ΑΕΑ/ΔΓΑ
(FAX: 213-1527709)
3. ΕΛ.ΑΣ/ΑΕΑ/ΕΣΚΕΔΙΚ
(FAX: 213-1527970)
4. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ-ΑΚΤ/ΚΕΠΙΧ (FAX: 210-4633096)
5α. Υ.Υ/Ε.Κ.Α.Β./Κ.ΕΠ.Υ
(FAX: 210-6823625, 210-6823698)
β. Υ.Υ/Ε.Κ.Α.Β
(FAX: 213-2143254, 213-2143222)
(Αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους τους αποδέκτες)

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 14-01-2021
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, στο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες και στα ορεινά και τα βόρεια
ημιορεινά χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα βόρεια θα ενταθούν, οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά
τόπους πυκνές, ενώ από νωρίς το βράδυ θα χιονίσει και στα πεδινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι
θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 και στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα
στραφούν πρόσκαιρα σε νοτίων διευθύνσεων. Τη νύχτα στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσουν και πάλι
βόρειοι άνεμοι 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Παγετός θα σημειωθεί στα βόρεια
ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις απογευματινές
ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά - ημιορεινά. Από αργά το απόγευμα τα
φαινόμενα θα ενταθούν, οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά τόπους πυκνές και αναμένεται να χιονίσει και σε περιοχές
με χαμηλότερο υψόμετρο (πάνω από 400 μέτρα). Στα υπόλοιπα νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και
χιόνια στα ορεινά - ημιορεινά τις πρωινές και εκ νέου από τις βραδινές ώρες, οπότε θα χιονίσει και σε πεδινές
περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Θρακικό. Ανεμοι: Από βόρειες
διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτίων διευθύνσεων. Το
βράδυ θα επικρατήσουν και πάλι βόρειοι άνεμοι 6 με 7 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και εκ νέου από αργά το απόγευμα.
Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε
δυτικούς νοτιοδυτικούς. Από το βράδυ και από τα βόρεια θα επικρατήσουν και πάλι βόρειοι άνεμοι 5 με 6
μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου από -02 (μείον δύο)
μέχρι 05 βαθμοί Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές και εκ νέου τις
νυχτερινές ώρες στα θαλάσσια - παραθαλάσσια. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και από το βράδυ και σε
ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας. Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7
μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως
14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στις Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες. Τα
φαινόμενα απο το μεσημέρι βαθμιαία θα σταματήσουν.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς
νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα
φαινόμενα τη νύχτα στα βόρεια εκ νέου θα ενταθούν.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα
στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα
βόρεια η μέγιστη 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΣΑΜΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Ανεμοι:
Βόρεοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία:
Από 10 έως 12 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα τοπικών βροχών. Ανεμοι: Δυτικοί
βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές
βροχές ή χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά - ημιορεινά. Από αργά το απόγευμα οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν και
αναμένεται να χιονίσει και σε πεδινές περιοχές.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτίων
διευθύνσεων. Το βράδυ θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 6 με 7 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 07 βαθμούς Κελσίου.

