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Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση       :  Άντερσεν 6 & Μωραΐτη
Ταχ. Κώδικας           : 11743
Τηλέφωνo                : 2132148472
Πληροφορίες          :  Θ.Καπατσέλη
Ηλ. Δ/νση (email)   :  grppna@patt.gov.gr

Προς:  
• κ.Δημόπουλο Γεώργιο, Αντ/ρχη Κ.Τ. Αθηνών
• κα Νάνου Δήμητρα, Αντ/ρχη Ν.Τ. Αθηνών
• κα Κεφαλογιάννη Λουκία, Αντ/ρχη Β.Τ. Αθηνών
• κ.Λεωτσάκο Ανδρέα, Αντ/ρχη Δ.Τ. Αθηνών 
• κ.Κοσμόπουλο Ελευθέριο, Αντ/ρχη Δυτ.Αττικής
• κ. Αυγερινό Αθανάσιο, Αντ/ρχη Ανατ.Αττικής
• κα Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική Αντ/ρχη 

Νήσων
• κα Αντωνάκου Σταυρούλα, Αντ/ρχη Πειραιά
• Εντεταλμένη Σύμβουλο σε θέματα Τεχνικών Έργων
• Γεν. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής & 

Αλιείας
• Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων 

& Υποδομών
• Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής 

Αλλαγής
Κοιν.:

• Γραφείο Περιφερειάρχη
• Γρ.Εκτελεστικού Γραμματέα

Θέμα: «ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ 
ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ»

Σχετ.: Το υπ’αριθ. 3261/29-07-2021 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ/Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής 
Προστασίας με συνημμένο το με A.A. 9/2021 Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της 
ΕΜΥ.

Σε συνέχεια του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων(α.α.8/2021) σας διαβιβάζουμε 

συνημμένα το ανωτέρω σχετικό έγγραφο που αφορά την έκδοση Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών 

Φαινομένων σύμφωνα με το οποίο το φαινόμενο εξακολουθεί να είναι ένα επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο 

καθώς θα έχει μεγάλη διάρκεια αλλά και διότι το θερμοκρασιακό εύρος (διαφορά μέγιστης - ελάχιστης 

θερμοκρασίας) θα είναι μικρό.  

Η κορύφωση αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εντούτοις οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα 

συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή 6/8/21. 
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Οι μέγιστες θερμοκρασίες το επόμενο τριήμερο θα κυμανθούν στα ηπειρωτικά περί τους 42 με 44 βαθμούς 

ενώ στη νησιωτική χώρα και τα παραθαλάσσια τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Υψηλή θα 

παραμένει η θερμοκρασία και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών με τις ελάχιστες τιμές της πάνω από 

τους 28 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές.

Δεδομένου ότι προβλέπεται αυξημένη θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, παρακαλούμε για την ετοιμότητά 

σας και σας συνιστούμε να λάβετε, σε ότι σας αφορά, τα αυξημένα μέτρα που προβλέπονται ώστε να 

αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν και να προβείτε σε άμεση 

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. 

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

Συν: Το ανωτέρω σχετικό

Ε.Δ.: Τμήματα Δ/νσης

   Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
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