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Република Гърция
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Тема: Гърция [2]
През последните 24 часа част от Западна и Централна Гърция бе обхваната от проливни
дъждове и бури като най-тежко бе положението в областите Пелопонес и Западна Гърция.
Регистрирани са наводнения и щети в населените места източно от Солун – Неа Миханьона,
Епаноми, Агиа Триада и други, в област Западна Македония, в района на Волос, в крайбрежните
райони, а в района на гр. Каламата, област Месиния, засега се съобщава за две жертви. (Броят е
стигнал до четири според последните данни - бел.ред)
Посолството на Република България в Атина и Генералното консулство в Солун следят ситуацията
и поддържат контакт с местните власти, като до момента няма постъпили данни за пострадали или
бедстващи български граждани.
Предвид продължаващите валежи и метереологични прогнози за голям обем дъждове и силни бури
в сряда и четвъртък (07-08 септември) в района на Солун и Пелопонес, рискът от нови, сериозни
наводнения остава висок през следващите 48 часа, като се очаква най-тежко да бъде засегната
Северна Гърция, области на Централна Гърция, Източна Македония и Тракия.
В момента основните пътища са проходими, но поради усложнената метеорологична обстановка и
повишен риск от наводнения през следващите дни, МВнР препоръчва българските граждани,
пътуващи или пребиваващи в Република Гърция да се осведомяват редовно за пътната
обстановка и да избягват пътуване в засегнатите райони.
При необходимост българските граждани могат да се обръщат за съдействие към
дипломатическите и консулски представителства на България в Гърция:
Посолство на Република България в Атина, Република Гърция
1

Адрес: Greece, 15452 Athens, 33-A Stratigou Kallari Str., Paleo Psychico
Teл.: +30 2106748 106; +30 2106748 105
Факс: +30 2106748 130
Дежурен телефон в извънработно време: +30 6937 096 220
E-mail: Embassy.Athens@mfa.bg

[3]

Website: www.mfa.bg/embassies/greecе

[4]

Генерално консулство на Република България в Солун, Република Гърция
Адрес: ул. Н. Ману N12, ул. Е. Абот N1, пощенски код: 54643 Солун
Тел.: +30 2310 829210
Тел.: +30 2310 869 495
Дежурен телефон в извънработно време: +30 6973 550 133
Факс: +30 2310 854 004
E-Mail: Consulate.Thessaloniki@mfa.bg

[5]

Website: www.mfa.bg/embassies/greecegk

[6]

Тагове: лошо време [7]
пътуване [8]
предупреждение [9]
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