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1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ. 15/09-12-2019 έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών 
φαινομένων της Ε.Μ.Υ., από αύριο Τρίτη 10-12-2019 μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 
12-12-2019 προβλέπεται η επικράτηση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Πιο αναλυτικά, για αύριο 
Τρίτη 10-12-2019 από τις πρώτες πρωινές ώρες τα νησιά των Κυκλάδων θα επηρεαστούν σταδιακά από 
κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες προβλέπεται να συνεχιστούν μέχρι και τις 
πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 12-12-2019.  
2. Επίσης, άνεμοι με ένταση 8 beaufort θα πνέουν στα ανατολικά από το βράδυ της Τρίτης 10-12-
2019 μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης 11-12-2019, που πιθανώς στο Βόρειο Αιγαίο να φτάσουν 
πρόσκαιρα τα 9 beaufort τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 11-12-2019.  
3. Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την αυξημένη προσοχή, εγρήγορση και λήψη όλων των αναγκαίων 
και απαραίτητων μέτρων για την προστασία και ασφάλεια πλοίων-σκαφών (συμπεριλαμβανομένων 
των παροπλισμένων, εγκαταλελειμμένων, επικίνδυνων, επιβλαβών), με τη διατήρηση θέσης 
αγκυροβολίας τους, για την αποφυγή κινδύνων παράσυρσής τους.  
4. Τοπικά μέσα ενημέρωσης, στα οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για τη δημοσίευση 
της εν λόγω ανακοίνωσης προς ενημέρωση των αναγνωστών τους.   
5. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία μας και  λοιπές Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν στη 
διάθεση των πολιτών για κάθε επιπλέον πληροφορία.        

                                        
                                Ο Λιμενάρχης 

 
 

                                                                                                        Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΡΑΨΙΤΗΣ Θεόδωρος 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
     Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
        1) Σύλλογος επαγγελματιών αλιέων «Η ΑΝΔΡΟΣ» 
        2) Κυβερνήτες Α/Κ-Α/Ψ Σκαφών (και μέσω Α΄ Λ/Τ Γαυρίου) 
        3) ΠΛΣ-115 - ΠΛΣ 346       
   

      ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
          1) Υ.ΝΑ.Ν.Π./6

Η
 ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)  

          2) Α’ Λ/Τ  Γαυρίου 
          3) Δήμος Άνδρου - Πολιτική Προστασία  
          4) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου-Άνδρου 
          5) Τοπικά μέσα ενημέρωσης:  
             andriaki@andriakipress.gr   
             enandro.gr@gmail.com   
             androsportalgr@gmail.com   
             vanglouk@gmail.com   
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