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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 
Τ.Κ.: 15125, Μαρούσι
Ηλεκτρ. Δ/νση: id.pprostasias@patt.gov.gr
Τηλ.: 2132148318, 375

Μαρούσι 

Προς:  ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ

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

ΘΕΜΑ:  Ετοιμότητα λόγω Έκτακτου Δελτίου Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων.
ΣΧΕΤ :  
α. Το υπ’ αρ. πρωτ. Α2033/18-10-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα: 

2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης 
των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 
2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης". 
(ΑΔΑ:ΨΘ5Ο46ΝΠΙΘ-550)

β. Το υπ. αρ. πρωτ. Α1841/05-10-2022 έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Έργα και μέτρα πρόληψης για την 
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων- Προπαρασκευαστικές δράσεις 
εμπλεκόμενων φορέων.» (ΑΔΑ: 6Μ1Β46ΝΠΙΘ-567).

γ. Το υπ. αρ. πρωτ. Α1883/10-10-2022 έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων». 

δ. Το  υπ’αρ.πρωτ. Α2614/02-12-2022 (ΑΔΑ:Ρ70Β46ΝΠΙΘ-20Θ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας με θέμα: 2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την 
κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη 
συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης".

ε. Το υπ’ αριθ. 220/24.01.2023 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ./Μονάδα Εμπλεκόμενων Φορέων με 
συνημμένο το με α.α. 1/2023 Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ.

Με βάση τις προβλέψεις της ΕΜΥ (σχετικό ε), νέα επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους επικίνδυνα 
φαινόμενα προβλέπεται από αργά το απόγευμα της Τετάρτης (25-01-2023)  έως και την Παρασκευή (27-
01-2023) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, κεντρικά και νότια που βαθμιαία θα 
επεκταθούν προς τα βορειοανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και 
στα  κεντρικά και βόρεια ημιορεινά. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι ενισχυμένοι και θα φθάνουν τοπικά τα 
8 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια (της τάξης των 
5 με 6 βαθμών Κελσίου).
Πιο συγκεκριμένα:
Την Πέμπτη (26-01-2023)
1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α) μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο
β) από τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και βαθμιαία στην ανατολική Στερεά 
(συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες. Από αργά το απόγευμα 
και από τα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν 
γ) από το απόγευμα στις Κυκλάδες, την Κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Μακεδονία και από το βράδυ 
στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
2. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές (με 
ενδεικτικό υψόμετρο τα 600 μέτρα και πάνω), στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική 
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Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Πυκνές χιονοπτώσεις θα 
σημειωθούν στη Θράκη (ενδεικτικό υψόμετρο τα 400 μέτρα και πάνω).
3. Οι άνεμοι θα φθάνουν τοπικά στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως βρίσκονται σε ετοιμότητα και επιφυλακή οι εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες σας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα, καθώς και τυχόν εθελοντικές ομάδες 
των Δήμων σας ως τη λήξη των όποιων καιρικών φαινομένων.

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.

Περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη του καιρού καθώς και τις τυχόν επικαιροποιήσεις των 
έκτακτων δελτίων από το διαδικτυακό τόπο της ΕΜΥ (www.emy.gr).   

Συν.2
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
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