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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Άντερσεν 6 & Μωραϊτη, , Αθήνα 11525
Ηλεκτρ. Δ/νση: id.pprostasias@patt.gov.gr
Τηλ.: 2132148318, 382

Αθήνα 

Προς:  ΟΤΑ Α Βαθμού

Κοιν.:  α. Γρ. Περιφερειάρχη
            β. Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑ:  Ετοιμότητα λόγω εκτάκτου δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

ΣΧΕΤ :  

α. Το αριθμ 8898/12-12-2019(ΑΔΑ:6ΨΔ046ΜΤΛΒ-ΡΤΘ) έγγραφο της ΓΓΠΠ με θέμα «Σχέδιο δράσεων 
Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό».

β.  Tο υπ’αρ.πρωτ. 12189/26-11-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα:1η 
έκδοση Γενικού σχεδίου αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «Βορέας» 
(ΑΔΑ:6Δ4Ω46ΜΤΛΒ-Ε67).

γ. Το υπ’ αριθ. 189/20-01-2022 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ/Μονάδα Εμπλεκόμενων Φορέων με 
συνημμένο  το A.A. 02/2022 Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Διαδοχικά καιρικά συστήματα προβλέπεται να προκαλέσουν κακοκαιρία με το όνομα "ΕΛΠΙΣ" στη χώρα μας τις 
επόμενες ημέρες. Το πρώτο καιρικό σύστημα θα μας επηρεάσει από το Σάββατο 22/1/2022 και το δεύτερο, 
που θα είναι πιο ισχυρό, από τη Δευτέρα 24/1/2022. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες, οι πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές της βόρειας και της ανατολικής Ελλάδας 
καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και οι βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στα ανατολικά. Πιο 
αναλυτικά:
Χαμηλές θερμοκρασίες: Από το Σάββατο αναμένεται βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Από 
τη Δευτέρα έως την Τετάρτη οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές και οι μέγιστες τιμές τους δε θα 
ξεπεράσουν τους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα ο παγετός θα είναι ισχυρός και ειδικά στην κεντρική και 
τη βόρεια χώρα τοπικά ολικός.
Χιονοπτώσεις: Το Σάββατο 22/1/2022 θα επηρεαστούν με χιονοπτώσεις ακόμα και πεδινές περιοχές αρχικά 
της Μακεδονίας και της Θράκης και βαθμιαία της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας. Την 
Κυριακή 23/1/2022 αναμένεται ύφεση των φαινομένων στα ηπειρωτικά. Τη Δευτέρα 24/1/2022 οι 
χιονοπτώσεις θα ενταθούν και θα είναι τοπικά πυκνές αρχικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια, 
την ανατολική Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά και βαθμιαία στην ανατολική Πελοπόννησο και σε όλο το 
νότιο Αιγαίο μέχρι την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τρίτη 25/1/2022 τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση 
στη βόρεια χώρα, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα συνεχιστούν οι πυκνές χιονοπτώσεις.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως βρίσκονται σε ετοιμότητα και επιφυλακή οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες 
σας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα  και ειδικότερα:

• να βρίσκονται σε ετοιμότητα τα μηχανήματα και το προσωπικό που μπορεί να επιχειρήσουν για 
δράσεις αποχιονισμού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους.

• να έχετε διαθέσιμη επαρκή ποσότητα αντιπαγετικού άλατος.
• να διαθέσετε θερμαινόμενους χώρους για πολίτες που τυχόν θα έχουν ανάγκη.
• να μεριμνήσετε για την ετοιμότητα των τμημάτων πολιτικής προστασίας καθώς και των τυχόν 

εθελοντικών ομάδων των Δήμων που θα μπορούσαν να συνδράμουν.

Εξαιρετικά Επείγον
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Στην περίπτωση που θα διαθέσετε θερμαινόμενους χώρους σας επισημαίνουμε τα εξής:
Υπενθυμίζεται ότι ισχύουν τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19.
Για ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται η με Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20 – 03-2020 Απόφαση της Δ/νσης 
Δημόσιας  Υγείας & Υγιεινής του Περιβάλλοντος του Υπ. Υγείας με θέμα «Μέτρα καθαρισμού και 
απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2».

Με εντολή του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Πατούλη και συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής 
Προστασίας και Περιβάλλοντος κ. Βασιλείου Κόκκαλη οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής 
βρίσκονται για τον ίδιο λόγο σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα. 

Συν.2 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
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