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ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΦΦΦΟΟΟΡΡΡΑΑΑ   ΕΕΕΝΝΝΤΤΤΟΟΟΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙΡΡΡΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΦΦΦΑΑΑΙΙΙΝΝΝΟΟΟΜΜΜΕΕΕΝΝΝΩΩΩΝΝΝ 

 

 

Χρονική περίοδος: Γεπηέξα 19/09 σο Τεηάξηε 21/09/2011 

 

Περιοχή: Τελ Γεπηέξα 19/09 (βξαδπλέο ώξεο) θαη θπξίσο ηελ Τξίηε 20/09, ηα εληνλόηεξα 

θαηλόκελα επεξέαζαλ ην Ηόλην, ηε δπηηθή Πεινπόλλεζν, ηε Γπηηθή Σηεξεά, ηελ Ζπεηξν θαη ηε 

Γπηηθή Μαθεδνλία. Από ηηο βξαδπλέο ώξεο ηεο Τξίηεο 20/09 θαη θπξίσο ηελ Τεηάξηε 21/09 ηα 

εληνλόηεξα θαηλόκελα επεξέαζαλ ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, κε κεγάια ύςε βξνρήο ζηνπο λνκνύο 

Χαιθηδηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. Ζ θαθνθαηξία παξνπζίαζε ύθεζε ηελ Πέκπηε 22/09, κε βξνρέο 

θπξίσο ζηελ Κξήηε. 

 

Γενική περιγραθή: Χακειό βαξνκεηξηθό ζπλνδεπόκελν από ςπρξό κέησπν επεξέαζε ηε Γπηηθή 

Διιάδα από ην βξάδπ ηεο Γεπηέξαο 19/09. Τελ επόκελε εκέξα ην βαξνκεηξηθό ρακειό θαη ην 

ςπρξό κέησπν επεξέαζε ηελ αλαηνιηθή ρώξα, θηλνύκελν πξνο ηελ Τνπξθία ηηο βξαδπλέο ώξεο ηεο 

Τξίηεο 20/09. 

 

Κοινωνικές και οικονομικές επιπηώζεις:  

 

 Δλαο λεθξόο (60ρξνλνο Γάιινο) από αλαηξνπή βάξθαο ιόγσ ηζρπξνύ κπνπξηληνύ ζηε 

Λεπθάδα (Βιπρόο) ηελ Τξίηε 20/09. Εεκηέο ζε πινηάξηα ζηελ ίδηα πεξηνρή (πεγή: ΝΔΤ, 

http://www.mylefkada.gr/eidhseis/nea/6429-vlyxo.html ).  

 Εεκηέο από ηηο θαηαηγίδεο ζε πεξηνρέο ηνπ Αγξηλίνπ ηηο πξώηεο πξστλέο ώξεο ηεο ίδηαο 

εκέξαο. Iδηαίηεξα επιήγε ε πεξηνρή ηεο Αβόξαλεο ελώ αλέβεθε ζεκαληηθά ε ζηάζκε ηεο 

Δξκίηζαο (πεγή: http://www.thebest.gr/ ).  

 Πιεκκπξηθά επεηζόδηα ζηελ πόιε ηεο Καιακάηαο ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο ηεο Τξίηεο 

20/09 (πεγή: ΝΔΤ).  

 Πιεκκπξηθά επεηζόδηα θαη ζε πεξηνρέο ηεο Ζκαζίαο/Νάνπζαο ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο ηεο 

Τξίηεο 20/09 (πεγή: ΝΔΤ).  

 Πξνβιήκαηα ζηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ζηελ Δγλαηία Οδό, ζηνλ άμνλα από Καβάια 

πξνο Θεζζαινλίθε, θιεηζηόο ν θόκβνο ηεο Αζπξνβάιηαο, ζην ξεύκα πξνο Θεζζαινλίθε, 

θαζώο ην νδόζηξσκα έρεη θαιπθζεί από λεξά θαη θεξηά πιηθά ηελ Τεηάξηε 21/09 (πεγή: 

http://www.naftemporiki.gr). 

 Πξνβιήκαηα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σηα ρσξηά Μόδη, 

Μειηζζνπξγόο, Βξαζλά θαη Σηαπξόο πιεκκύξηζαλ ζπίηηα θαη θαηαζηήκαηα, ελώ 

πξνθιήζεθαλ δεκηέο ζε ππνδνκέο. Αλάινγα πξνβιήκαηα θαηαγξάθεθαλ, εμάιινπ, ζε 

πεξηνρέο ηνπ λνκνύ Χαιθηδηθήο, κε ηα ζεκαληηθόηεξα λα εληνπίδνληαη ζηελ Αξλαία, ην 

Παιαηνρώξη θαη ηε Νηθήηε, ηελ Τεηάξηε 21/09 (πεγή: http://www.naftemporiki.gr). 
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Χαρακηηριζηικά μεγέθη (βξνρέο, άλεκνο, θιπ., αλαθνξέο δηθηύνπ ζηαζκώλ ΔΑΑ) 

 

 

 

 

 

20/09/2011 

Τοποθεζία Ημερήζιο ύψος βροχής 

Καιακάηα (ηδηση. 

ζηαζκόο) 

90.2 mm 

Ζγνπκελίηζα 83.6 mm 

Τύξηα Ησαλλίλσλ 72.4 mm 

Λεπθάδα 71.2 mm 

Νάνπζα 69.8 mm 

Θενδώξηαλα Αξηαο 68.4 mm 

Αγξίλην θαη Γσδώλε 54.0 mm 

 

 

 

 

 

21/09/2011 

Τοποθεζία Ημερήζιο ύψος βροχής 

Μνλή Βαηνπεδίνπ 95.4 mm 

Εαγνξά Πειίνπ 52.8 mm 

Καζζάλδξεηα 52.2 mm 

Λαγθαδάο 48.8 mm 

Πνιύγπξνο 46.6 mm 

 

 

Αθνινπζνύλ ράξηεο βξνρόπησζεο, νη νπνίνη παξάγνληαη από ην ζύλνιν ησλ απηόκαησλ 

κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ ηνπ ΔΑΑ. 

 

  
 

 

Χάρτης αθροιστικής βροχής την Τρίτη 20/09 και Τετάρτη 21/09/2011 

 
 


