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ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Ερχεται χιονιάς

Του ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗ

Ερχονται βροχές 
και μπόρες και 

στα Χανιά. Εντονα
καιρικά φαινόμενα
προβλέπει η ΕΜΥ. 

Σ
ύμφωνα με τον διευ-
θυντή της ΕΜΥ, μετε-
ωρολόγο Μαν. Λέκ-
κα: “Βροχές, κατά τό-

πους ισχυρές και χιόνια στα
ορεινά, χαμηλές θερμοκρα-
σίες και ισχυροί βόρειοι άνε-
μοι θα είναι τα κύρια χαρα-
κτηριστικά του καιρού και
για τον Νομό Χανίων αλλά
και για ολόκληρη την Κρήτη.
Οι χιονοπτώσεις που, ενώ τις
νυχτερινές ώρες θα περιορί-
ζονται μόνο στις κορυφές, σή-
μερα τα ξημερώματα θα επε-
κταθούν σε χαμηλότερα υψό-
μετρα”.

Ο κ. Λέκκας σημειώνει ε-
πίσης ότι “η θερμοκρασία
κατά μέσο όρο στα Χανιά και
στις παράκτιες ζώνες θα κυ-
μανθεί στους 5 και στην Ανα-
τολική Κρήτη στους 7 βαθ-
μούς. Σε μεγαλύτερα υψόμε-

τρα η θερμοκρασία θα είναι
στους 0 και κάτω από τους 0
βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι
θα διατηρηθούν από βόρειες
διευθύνσεις θυελλώδεις 7 - 8
και τοπικά 9 μποφόρ στα πε-
λάγη και ενώ από το βράδυ
του Σαββάτου αναμένεται
σταδιακή εξασθένηση στα 7
τοπικά 8 μποφόρ, το οποίο θα
επιτρέψει έστω και αργά το
βράδυ τον απόπλου των πλοί-
ων. Την Κυριακή το πρωί α-
ναμένεται ύφεση του καιρού
με διατήρηση φαινομένων
μόνο στις ορεινές, ημιορεινές
ζώνες όπου σταδιακά θα υπο-
χωρήσουν και εκεί και ο και-
ρός πιθανά πρόσκαιρα να
βελτιωθεί. Οι βόρειοι άνεμοι
θα εξασθενήσουν αρχικά στη
Δυτική Κρήτη και στη συνέ-
χεια στο Βόρειο Αιγαίο και η
θερμοκρασία θα κυμανθεί 8 -
10 βαθμούς Κελσίου. Προσο-
χή χρειάζεται την Κυριακή
το πρωί διότι ενδεχομένως
στις ορεινές ζώνες να σημειω-
θεί παγετός. Την επόμενη ε-
βδομάδα αναμένεται να έχου-
με διαστήματα βελτίωσης του
καιρού, τα οποία, όμως, θα
διαδέχονται περίοδοι με σπο-
ραδικές βροχές. Οι άνεμοι θα

είναι Δυτικοί, Νοτιοδυτικοί
και από την Τρίτη έως και
νότιοι, επιτρέποντας έτσι στη
θερμοκρασία να ανέβει σε υ-
ψηλότερα επίπεδα”. 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με χθεσινή ανα-
κοίνωση του Τμήματος Πολι-
τικής Προστασίας της Νο-
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Χανίων, από χθες το βράδυ υ-
πάρχει πτώση της θερμοκρα-
σίας και εκδηλώνονται ισχυ-
ροί έως θυελλώδεις βόρειοι ά-
νεμοι με έντονες βροχοπτώ-
σεις και χιόνια στα ορεινά.
Τα φαινόμενα αυτά θα συνε-
χιστούν έως και αύριο με αύ-
ξηση των χιονοπτώσεων στις
ορεινές περιοχές. 

Το Τμήμα Πολιτικής Προ-
στασίας καλεί τους Δήμους
του Νομού, τη Διεύθυνση Τε-
χνικών Υπηρεσιών, το Τμήμα
Μηχανικού Εξοπλισμού και
όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρε-
σίες, να είναι σε ετοιμότητα
προς αντιμετώπιση τυχόν έ-

κτακτων καταστάσεων που
μπορεί να προκύψει.

Ιδιαίτερα καλεί τη Διεύ-
θυνση Τεχνικών Εξοπλισμών
και το Τμήμα Μηχανικού Ε-
ξοπλισμού της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης να λάβουν ό-
λα εκείνα τα ενδεικνυόμενα
μέτρα που προβλέπονται για
τις πλημμύρες, χιονοπτώσεις
και έντονα καιρικά φαινόμε-
να. 

Ο μετεωρολόγος Μαν. Λέκκας.

“Οχι” στάθμευση οχημάτων
κάτω από δέντρα

Α
πό το Τμήμα Πρασίνου και Περιβάλλοντος του
Δήμου Χανίων εφιστάται η προσοχή όλων των δη-
μοτών, λόγω των επικείμενων ακραίων καιρικών

φαινομένων. Σε όλους τους χώρους πρασίνου, ιδιωτικούς
και δημόσιους και ιδιαίτερα όπου εκφύονται μεγάλα δέ-
ντρα να αποφεύγεται η προσέγγισή τους, όπως και η
στάθμευση των οχημάτων πλησίον τους για λόγους ασφα-
λείας. 

Εντονα καιρικά
φαινόμενα

προβλέπει η ΕΜΥ
-

Απότομη πτώση 
της θερμοκρασίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ Μ.Α.Ι.Χ.

“Βιοποικιλότητα στην Κρήτη”

Μ
ε την ευκαιρία του εορτασμού του Διεθνούς Ε-
τους Βιοποικιλότητας 2010, διοργανώνεται την
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου και ώρα 5.30 μ.μ., στο Μεσο-

γειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων εκδήλωση με θέμα
«Βιοποικιλότητα στην Κρήτη. Δράσεις έρευνας, προστα-
σίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον Νομό Χα-
νίων». Η εκδήλωση είναι ανοιχτή και απευθύνεται σε εκ-
παιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης που επιθυμούν να ενημερωθούν για την πλού-
σια βιοποικιλότητα της Κρήτης και σκοπός της είναι, μέ-
σω των παρουσιάσεων και των συζητήσεων, να διαμορ-
φωθούν προτάσεις για νέα προγράμματα περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης. Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω
σύντομες παρουσιάσεις:
Χλωρίδα της Κρήτης, Φουρναράκη Χριστίνα, βιολόγος
Μ.Α.Ι.Χ.
Δράσεις προστασίας και ενημέρωσης για τη βιοποικιλό-
τητα, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών Χανίων.
Παρουσίαση προγράμματος Reverse Interreg IVC «Περι-
φερειακές ανταλλαγές και χάραξη πολιτικής για την προ-
στασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη»,
Γώτσιου Παναγιώτα, βιολόγος Μ.Α.Ι.Χ.
Παρουσίαση του προγράμματος LIFE+ Junicoast «Δρά-
σεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη
Κέδρων στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο», Ρεμούνδου
Ηλέκτρα Μ.Α.Ι.Χ.
Καλές πρακτικές στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης, υπεύθυνη Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης της Διεύθυνσης Β/βάθμιας εκπαίδευσης Ν.Χ. Α-
ντωνιάδου Βούλα, βιολόγος.
Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων θα ακολουθή-
σει συζήτηση.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προγραμ-
μάτων Interreg IVC “REVERSE” και LIFE+ “JUNI-
COAST” και συνδιοργανώνεται από το Μεσογειακό Α-
γρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, τη Διεύθυνση Δασών Χα-
νίων και τα Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των
Διευθύνσεων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του
Νομού Χανίων.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2821035000 – εσ. 716, Γώτσιου Παναγιώτα και 578 Ρεμούν-
δου Ηλέκτρα.

ΑΠΟ ΕΒΕ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΥΣ

Ενημερωτική εκδήλωση

Ε
νημερωτική εκδήλωση διοργανώνει το Επιμελητή-
ριο Χανίων σε συνεργασία με τις “Ψηφιακές Ενι-
σχύσεις Α.Ε.” (εταιρεία του Υπ. Ανάπτυξης) και

τους Εμπορικούς Συλλόγους Χανίων και Ρεθύμνου, την
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, στην αίθουσα
διαλέξεων του 4ου ορόφου με θέμα: Ενημέρωση για τη
δράση (digi-retail) - ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλο-
ποίηση επενδύσεων στον τομέα ψηφιακού και ευρυζωνι-
κού περιεχομένου. Το πρόγραμμα αφορά όλες τις επιχει-
ρήσεις του λιανικού εμπορίου και ενισχύει την αξιοποίη-
ση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με σκο-
πό την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων, εξοικονόμηση
πόρων αλλά και ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεύρυν-
σης και διεύρυνσης του κύκλου εργασιών.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής για τη δράση digi-retail α-
πό 6-12-2010 έως 14-1-2010.


