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                                                                                            Αθήνα, 23 Αυγούστου 2022

                                                Α.Π.:54764

                                     ΠΡΟΣ:
                                                             Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Επιστολή Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, προς Δήμους και 
Περιφέρειες, ενόψει των έκτακτων καιρικών φαινομένων με ισχυρές βροχές και 
καταιγίδες.

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και του 
Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για επιδείνωση του καιρού 
τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που 
θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα, κατά τη 
διάρκεια των φαινομένων, από ενισχυμένους ριπαίους ανέμους, από σήμερα έως και την 
Παρασκευή, είναι αναγκαία η συμβολή σας στον συντονισμό όλων των συναρμόδιων 
φορέων για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της κατάστασης. 

Πρώτη προτεραιότητά μας είναι η πρόληψη αλλά και η άμεση αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, τα οποία προβλέπεται 
ότι θα εκδηλωθούν τις επόμενες ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, παρακαλείσθε να θέσετε σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα σχέδια 
αυξημένης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας και να μεριμνήσετε αμέσως, ιδίως για τον 
καθαρισμό των φρεατίων των ομβρίων υδάτων από φερτά υλικά, καθώς και για την 
έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων και άλλων αντικειμένων στις γειτονιές.

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Σταδίου 27
10183 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 2131364901-3
Ε-mail : gram.anyp@ypes.gr
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Μέσα από τη συνεργασία και τις συνέργειες του μηχανισμού πολιτικής προστασίας του 
Κεντρικού Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται 
για την αντιμετώπιση των έκτατων καιρικών φαινομένων.

                                                               Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

                                                                                     Στέλιος Πέτσας                                                                 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όλοι οι Δήμοι της χώρας
Περιφέρειες όλης της χώρας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
Γραφείο κ. Προέδρου

‘Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
Γραφείο κ. Προέδρου

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης
2. Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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