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       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. 27-10-2020/13:00 
       
 1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το παραπάνω (β) σχετικό, αναφορικά με την 
πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη 28-10-2020. 
 

2. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τυχόν ενέργειές σας. 
 
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 
Σχετικό Δελτίο Ε.Μ.Υ. (Φ.1) 
 
 

         

 

Ακριβές Αντίγραφο 

-Ο- 
Αξιωματικός Επιχειρήσεων Κ.Ε.Π.Π. 

 

 

 

 

Σταύρος Θεοδωράκος 
Αντιπύραρχος 

 
 
          
 
 

   
 
 
 

-Ο- 
Διοικητής  

Σπυρίδων Αθ. Πέτρου 
Υποστράτηγος ΠΣ 

 

Εσωτερική Διανομή 
  199-ΣΕΚΥΠΣ   
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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 ΤΕΤΑΡΤΗ 28-10-2020 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ενισχυμένους 
ανέμους αναμένονται στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τα βορειοδυτικά τμήματα. Αρχικά τα ισχυρά 
φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο, κυρίως στα νησιά του κεντρικού και νότιου πελάγους, στην Πελοπόννησο 
και στην Κρήτη. 
Βαθμιαία θα επηρεαστούν η Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της 
Αττικής) και η Εύβοια. Από τις μεσημβρινές ώρες, τα ισχυρά φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία, στις 
Σποράδες, στα νότια τμήματα της Ηπείρου και στις Κυκλάδες. Στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του 
βορειοανατολικού Αιγαίου τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα, ενώ στην Κεντρική και 
Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη από τις βραδινές ώρες. Στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική 
ηπειρωτική χώρα προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. 
Οι άνεμοι θα πνέουν στα κεντρικά και νότια από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα υπόλοιπα από 
ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. 
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα κεντρικά και νότια. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ 
Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα υπόλοιπα νεφώσεις 
παροδικά αυξημένες και μετά το μεσημέρι βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τις βραδινές ώρες 
πρόσκαιρα θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις κυρίως στα νοτιότερα. 
Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ. 
Θερμοκρασία: Από 08 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. 
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις κυρίως στα 
νησιά του κεντρικού και νότιου Ιονίου, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τα νότια τμήματα 
της Ηπείρου. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα και βελτίωση τη νύχτα. 
Άνεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα νότια νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Μετά 
το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση τη 
νύχτα. 
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο κατά τόπους 
3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
Καιρός: Στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, γρήγορα στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και από το 
μεσημέρι στην Θεσσαλία και τις Σποράδες βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα συνοδεύονται 
από χαλαζοπτώσεις. Από αργά τη νύχτα τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν. 
Άνεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία 4 με 6 μποφόρ που τη νύχτα θα 
στραφούν σε βόρειους με μικρή εξασθένηση. Στα νότια νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5, γρήγορα 5 με 7 
μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς με εξασθένηση τη νύχτα. 
Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ 
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις 
αρχικά στην Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι και στις Κυκλάδες. Από αργά τη νύχτα τα φαινόμενα σταδιακά θα 
εξασθενήσουν. 
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5, γρήγορα 5 με 7 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 
με 6 μποφόρ. 
Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται και από 
χαλαζοπτώσεις. 
Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 ενισχυόμενοι το μεσημέρι σε 4 με 6 και στα νότια πρόσκαιρα 7 μποφόρ 
στρεφόμενοι τη νύχτα σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση. 
Θερμοκρασία: Από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 
ΑΤΤΙΚΗ 
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις και γρήγορα βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα 
συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Από το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί άστατος. 
Άνεμοι: Ανατολικοί 3 με 4 βαθμιαία 4 με 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ που μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε 
νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. 
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές μετά το μεσημέρι ενώ σποραδικές καταιγίδες θα 
εκδηλωθούν τις βραδινές ώρες κυρίως στα νοτιότερα που πρόσκαιρα  θα ειναι ισχυρές και θα συνοδεύονται 
από χαλαζοπτώσεις. 
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ που τη νύχτα θα γίνουν 
βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. 
Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου. 

 


