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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα,  

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Άντερσεν 6 & Μωραΐτη
Ταχ. Κώδικας: 115 25
Τηλ.: 2132148472
Ηλ. Δ/νση (email): grppna@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ:  

 κ. Δημόπουλο Γεώργιο: Αντ/ρχη Κ.Τ. Αθηνών
 κ. Κοσμόπουλο Ελευθέριο: Αντ/ρχη Δυτ. Αττικής
 κα Νάνου Δήμητρα: Αντ/ρχη Ν.Τ. Αθηνών
 κα Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική: Αντ/ρχη 

Νήσων
 κ. Αυγερινό Αθανάσιο: Αντ/ρχη Αν. Αττικής
 κα Κεφαλογιάννη Λουκία: Αντ/ρχη Β.Τ. Αθηνών
 κ. Λεωτσάκο Ανδρέα: Αντ/ρχη Δ.Τ. Αθηνών
 κα Αντωνάκου Σταυρούλα: Αντ/ρχη Πειραιά
 Εντεταλμένη Σύμβουλο σε θέματα Τεχνικών Έργων 

(Κοσμίδη Ευρώπη)
 Εντεταλμένο Σύμβουλο σε θέματα Έργων 

Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Κατσιγιάννης 
Αθανάσιος)

 Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, 
Κτηνιατρικής & Αλιείας

 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 
Έργων & Υποδομών

 Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας

 Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης Κλιματικής 
Αλλαγής

 Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών
ΚΟΙΝ.:

 Γραφείο Περιφερειάρχη
 Γρ. Εκτελεστικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Έκτακτο Δελτίο  Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων»

Σχετ.: Το υπ’αριθ. 205/14.01.2021 έγγραφο του Κ.Ε.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας με συνημμένο το με A.A. 1/2021 Έκτακτο Δελτίο  Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων 
της ΕΜΥ.

              
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το ανωτέρω σχετικό έγγραφο που αφορά την έκδοση Έκτακτου Δελτίου 

Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναφορικά με νέα επιδείνωση του καιρού που προβλέπεται από 

σήμερα το βράδυ της Πέμπτης  14-01-2021  με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν τη 

χώρα από την Πέμπτη 14-01-2021 το βράδυ με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους πυκνές 

χιονοπτώσεις, τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους και τον ισχυρό παγετό.

Πιο αναλυτικά, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν: Α)με χιονοπτώσεις από τις νυχτερινές ώρες της 

Πέμπτης 14-01-2021 μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 15-01-2021, μεταξύ άλλων, την 
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ανατολική Στερεά - Εύβοια (600 μέτρα) και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο (800 μέτρα), Β)Το Σάββατο 

16-01-2021 και την Κυριακή 17-01-2021  χιονοπτώσεις από αργά το βράδυ της Παρασκευής 15-01-2021 

προς τα ξημερώματα του Σαββάτου, στα ορεινά - ημιορεινά (πλην ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), 

οι οποίες στην κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες του Σαββάτου θα είναι κατά 

διαστήματα πυκνές. Επίσης, το Σάββατο χιονοπτώσεις, θα σημειωθούν και σε πεδινές περιοχές της 

δυτικής - κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στη Θεσσαλία και τις βορειότερες περιοχές της ανατολικής 

Στερεάς και της Εύβοιας όπου κατά διαστήματα πιθανώς να είναι πιο πυκνές. Την Κυριακή 17-01-2021 

στα δυτικά οι χιονοπτώσεις αναμένεται πρόσκαιρα να σταματήσουν. Στα ανατολικά όμως και κυρίως, στα 

προσήνεμα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, στην Εύβοια και τα νησιά του βορείου και ανατολικού 

Αιγαίου θα συνεχιστούν κατά διαστήματα και σε πεδινές περιοχές. 

Γενικότερα θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι με ένταση 7 με 8 μποφόρ. Την Δευτέρα 18-01-2021 και Τρίτη 

19-01-2021 θα υπάρξει νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τα νοτιοδυτικά, θα προκαλέσει εκ νέου 

επιδείνωση του καιρού, κυρίως στις κεντρικές και νότιες περιοχές. Παγετός θα επικρατήσει όλες τις 

ημέρες μέχρι την Τρίτη 19-01-2021 κατά τις βράδυνες ώρες και τις πρωινές κυρίως στα ηπειρωτικά 

Περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη του καιρού από το διαδικτυακό τόπο της ΕΜΥ (www.emy.gr).    

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας προκειμένου να 

τεθούν σε ετοιμότητα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2§4α του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ Α΄102), ώστε να 

παρακολουθείτε η εξέλιξη των φαινομένων σε κάθε περιοχή αρμοδιότητας της Περιφέρειας και να 

αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που τυχόν προκύψουν.   

                                                                            
      Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας

                                   και Περιβάλλοντος
       

     
                                                    Βασίλειος Κόκκαλης

Συνημ.: Το ανωτέρω σχετικό.
Ε.Δ.: Τμήματα Δ/νσης

http://www.emy.gr/
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