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Ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και 
θα επηρεάσουν τη χώρα με κακοκαιρία που θα έχει το όνομα "Φίλιππος" 
("Filippos"). Η κακοκαιρία θα έχει κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ 
χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, τον κατά τόπους ισχυρό παγετό 
και τις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές χιονοπτώσεις και 
σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή 
(13-03-2022). 
 
Πιο αναλυτικά: 

Α. Από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (09-03-2022) χιονοπτώσεις θα 
σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και σε 
πεδινές περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και τη Θράκης. Σταδιακά 
οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της 
κεντρικής Στερεάς με χαμηλό υψόμετρο καθώς και στα ορεινά της 
Κρήτης. Το βράδυ θα χιονίσει στις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά 
του βορείου Αιγαίου. 

 
Β. Την Πέμπτη (10-03-2022) οι χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν τα ορεινά 
και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, των νησιών του Αιγαίου και της 
Κρήτης, τις πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς 
και της ανατολικής Πελοποννήσου και μέχρι το απόγευμα τις πεδινές 
περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας και της 
Θράκης. 
 
Γ. Την Παρασκευή (11-03-2022) και το Σαββατοκύριακο (12 και 
13-03-2022) οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα ορεινά - ημιορεινά 
καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στην ανατολική ηπειρωτική 
χώρα και την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και 
ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. 
 
Για την εξέλιξη του καιρού η ενημέρωση γίνεται από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ  www.emy.gr 
ενώ για οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα οι πολίτες μπορούν να 
επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr. 

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχει ενημερώσει τις 
αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη 
ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις 
από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. 

http://www.emy.gr/
http://www.civilprotection.gr/


Συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων 
αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών 
φαινομένων. 
 
Παρακαλούνται θερμά όλοι οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όλες αυτές τις 
ημέρες και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι κάτοικοι στις μετακινήσεις τους, τις οποίες 

θα πρέπει να περιορίσουν στις απολύτως απαραίτητες όπου προβλέπονται 

εντονότερα φαινόμενα κατά τη διάρκεια των παραπάνω ημερών. Εάν πρέπει να 

μετακινηθείτε θα πρέπει να έχετε οπωσδήποτε μαζί σας, αλυσίδες χιονιού για τα 

ελαστικά σας.  

Φροντίδα ιδιαίτερη και επιπλέον προσοχή  σε άτομα  με ειδικές ανάγκες σε 

ηλικιωμένους και αιμοκαθαιρόμενους. 

Οι ευπαθείς κατηγορίες πολιτών που διαμένουν σε απομακρυσμένα και δύσβατα 

σημεία του νησιού μας, για λόγους ασφαλείας προτείνεται να μεταβούν προς το 

κέντρο της πόλης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα διαμονής τους, 

παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες της πρόνοιας των 

Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου. 
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