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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Σύρος, 24 Δεκεμβρίου 2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                             Αρ.Πρωτ: 2221.2/3360/2018 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ                                                        
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΥΡΟΥ           
Τμήμα: Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας                                           ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής 
Ταχ.Δ/νση: Πλ.Λαϊκής Κυριαρχίας                                                                         
Ταχ.Κώδικας: 84 100 ΣΥΡΟΣ                                                                           ΚΟΙΝ: 6

Η
 ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

E-mail: syros@hcg.gr                                                                                    
ΤΗΛ: 2281088888, 82690  
FAX: 2281082633                                                                                                                                                                           
                                                                       
                                                                                                              
ΘΕΜΑ: «ΛΗΨΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ». 

 ΣΧΕΤ: Α) Η ΩΠ: 241123/12-18 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. /ΕΚΣΕΔ   
            B)  Το από 24-12-2018 11:30 UTC-Α.Α 33/2018 έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Ε.Μ.Υ (μ.π.ο.) 
 

   1. Σε συνέχεια ανωτέρω (Β) σχετικού Δελτίου πρόγνωσης καιρού από Ε.Μ.Υ. σας ενημερώνουμε: 

   Από τις βραδινές ώρες της δευτέρας (24-12-2018) προβλέπεται επιδείνωση του καιρού από τα βόρεια με       
σημαντική πτώση της θερμοκρασίας της τάξεως των 10 βαθμών κελσίου το επόμενο διήμερο, ενώ θα  
σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στην κεντρική και τη 
βόρεια χωρά. Στα πελάγη θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι. 

   Πιο αναλυτικά: 

   Την τρίτη (25-12-20.18) Χριστούγεννα: 
   α. χιονοπτώσεις αρχικά στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά των νησιών του βόρειου αιγαίου, που γρήγορα      
   θα επηρεάσουν και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικό υψόμετρο 300 με 500 μετρά) της    
   Μακεδονίας, της Θράκης, της ηπείρου, της Θεσσαλίας, από το απόγευμα της στερεάς, της Ευβοίας και της  
   Πελοποννήσου και από το βράδυ τα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων, 
   β. τη νύχτα οι χιονοπτώσεις στη βόρεια Ελλάδα θα σταματήσουν αλλά θα ενταθούν στην Εύβοια, την  
   ανατολική στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. 
   γ. θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ θα επικρατήσουν βαθμιαία στα πελάγη. 

2. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός, την απήχηση και την αμεσότητα που έχουν τα Μαζικής Ενημέρωσης στο κοινό 

και αφετέρου το εύρος των αναγνωστών, ακροατών και θεατών που διαθέτει το κάθε μέσο, επιθυμούμε να 

κάνουμε χρήση του χώρου (εφημερίδων) και του χρόνου (ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού) με σκοπό την όσο το 

δυνατόν πιο μακρά δημοσίευση και μετάδοση του ανωτέρω δελτίου καιρικών φαινομένων στα μέσα σας, ώστε 

να επιτευχθεί η έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού. 

3. Αλιευτικοί Σύλλογοι αποδέκτες του παρόντος όπως προνοήσουν για την έγκαιρη και άμεση ενημέρωση των 

επαγγελματιών αλιέων μελών τους. 

4.  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία 

μας, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου (τηλέφωνα επικοινωνίας : 22810 88888). 

5.  Επίσης, περισσότερες λεπτομέρειες δίδονται στα καθημερινά τακτικά δελτία καιρού της Ε.Μ.Υ. και στην 

ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο (www.emy.gr).      

 
                       Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 

                                                                                                                        Πλωτάρχης   Λ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης       

http://www.emy.gr/
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:                                                             
1.α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
    β) ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ/ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ  
    γ) 90 ΜΕ 
    δ) ΠΝΒ ΣΥΡΟΥ 
    ε) A.T. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
    στ) Π.Υ.  ΣΥΡΟΥ 
    ζ) Ε.Κ.Α.Β. ΣΥΡΟΥ 
    η) ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΣΥΡΟΥ 
    θ) ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ/ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ 
    ι) O.Φ.Τ.Σ.Σ. 
    ια) ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΡΟΥ 
    ιβ) ΣΕΚΑΒΙΝ 
2. Μ.Μ.Ε. ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ: 
    α) ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ  
    β) Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
    γ) SYROSTODAY  
    δ) CYCLADES24.GR  
    ε) ΑΙΓΑΙΟ FM 
   στ) ΣΥΡΟΣ TV1 
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