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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Άντερσεν 6 & Μωραϊτη, Αθήνα 11743
Ηλεκτρ. Δ/νση: id.pprostasias@patt.gov.gr
Τηλ.: 2132148318

Αθήνα 

Προς:  ΟΤΑ Α Βαθμού

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

ΘΕΜΑ :   Ετοιμότητα λόγω Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού
ΣΧΕΤ :  
α. Το υπ. αρ. πρωτ. 7767/30-10-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

με θέμα «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.» (ΑΔΑ: ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ).

β. Το υπ’αρ.πρωτ. 8794/06-12-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
με θέμα:1η έκδοση Γενικού σχεδίου αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας 
Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική 
ονομασία «Δάρδανος» (ΑΔΑ:ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04)

γ. Το υπ’αριθ. 10/3.01.2021 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 Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ.

Με βάση τις προβλέψεις της ΕΜΥ όσον αφορά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων (σχετικό 
γ), σύμφωνα με το οποίο ισχυρές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια καταιγίδες 
που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, από τις 
βραδινές ώρες σήμερα Κυριακή 03-01-2021 και από τα δυτικά.
Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν  από τις βραδινές ώρες της Κυριακής 03-01-2021 τα νησιά του 
Ιονίου, την Ήπειρος και τη δυτική Στερεά και την δυτική Μακεδονία. Την Δευτέρα 04-01-2021 
θα επηρεαστούν από τις πρωινές ώρες η κεντρική Στερεά, η δυτική και η ανατολική Στερεά και 
την κεντρική Μακεδονία με εξασθένηση των φαινομένων από τις απογευματινές ώρες. Από τις 
μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας θα επηρεαστεί η ανατολική στερεά, συμπεριλαμβανομένης 
της Αττικής με εξασθένηση των φαινομένων αργά την νύχτα. 
Παρακαλούμε όπως βρίσκονται σε ετοιμότητα και επιφυλακή οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες σας 
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. 

Συν.1 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Εξαιρετικά Επείγον
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