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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού
Σχετ.: - Το υπ’ αριθ. 5911/08-12-2020 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π.
-το από 8-12-2020 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ.

Ο Δήμος Δοξάτου ύστερα από το παραπάνω έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα
που θα επηρεάσουν την περιοχή μας από τις βραδινές ώρες.
Παρακαλούνται οι Δημότες και ιδιαίτερα οι Γεωργοί και οι Κτηνοτρόφοι να
είναι προσεκτικοί για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Ζεκερίδης Θεμιστοκλής

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
Νέα μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός από τις βραδινές της Τρίτης (08‐12‐
2020) από τα δυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και
καταιγίδες που την Τετάρτη (09‐12‐2020) και την Πέμπτη (10‐12‐2020) θα
επηρεάσουν και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.
Α.

Πιο αναλυτικά :

1. Από τις βραδινές ώρες της Τρίτης (08‐12‐2020) επηρεάζονται τα
νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Μακεδονία.
2. Την Τετάρτη (09‐12‐2020) εκτός από τις προαναφερθείσες περιοχές,
από τις μεσημβρινές ώρες θα επηρεαστούν επίσης η κεντρική Στερεά, η
Θεσσαλία, οι Σποράδες, σταδιακά η δυτική Πελοπόννησος, η κεντρική
Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.
3. Από το απόγευμα της Πέμπτης (10‐12‐2020), θα επηρεαστούν επίσης οι
Κυκλάδες, η Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Η ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), η Εύβοια και η
ανατολική Πελοπόννησος θα επηρεαστούν πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.
Τα έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι της Πέμπτης και από τα βορειοδυτικά
θα εξασθενήσουν, ενώ στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα
Δωδεκάνησα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (11‐12‐
2020).
4. Από αργά το απόγευμα της Παρασκευής (11‐12‐2020) ο καιρός θα
παρουσιάσει εκ νέου
επιδείνωση στη δυτική Ελλάδα με βροχές και
καταιγίδες οι οποίες προβλέπεται να είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις
πρωινές ώρες του Σαββάτου (12‐12‐2020).
Β. Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη
την Τετάρτη (09‐12‐2020), με βαθμιαία εξασθένηση στο Ιόνιο από τις
πρωινές ώρες της Πέμπτης (10‐12‐2020).
Για περισσότερες λεπτομέρειες στα καθημερινά
καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr).
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