
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 14911 
Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πο-

λιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας 

την 25η Ιανουαρίου 2022. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 25, 26 και των περ. β) και γ) της παρ. 2 

του άρθρου 30 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός 
Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, ανα-
διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής 
προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 27),

β) του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161),

γ) του π.δ. 151/2004 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας» (Α’ 107) και

δ) της υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/15.3.2020 κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη» (Υ.Ο.Δ.Δ. 183).

2. Την ανάγκη κήρυξης περιοχών της Επικράτειας σε 
Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστα-
σίας και λήψης σχετικών έκτακτων μέτρων λόγω προ-
ειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης 
συμβάντων φυσικών καταστροφών την Τρίτη, 25 Ιανου-
αρίου 2022.

3. Την ανάλυση καιρικής κατάστασης επί του εκτά-
κτου δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 
για την κακοκαιρία "ΕΛΠΙΣ" ("ELPIS") (http://emy.gr/emy/
el/meteorology/).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Την κήρυξη σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτι-

κής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας, την Τρίτη 25 Ια-
νουαρίου 2022, λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση αυξη-
μένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών 
και τη λήψη σχετικών έκτακτων μέτρων, ως ακολούθως:

1. Στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, 
στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στην Περιφερειακή 
Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανα-
στέλλεται η λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών, 
εξαιρουμένων: (α) των υπηρεσιών των Οργανισμών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, (β) των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, (γ) των δομών 
υγείας, (δ) των μέσων μαζικής μεταφοράς και (ε) άλλων 
υπηρεσιών, η λειτουργία των οποίων είναι αναγκαία 
για τη διαχείριση του φαινομένου, κατά την κρίση του 
Προϊσταμένου της οικείας οργανικής μονάδας, που κοι-
νοποιείται στους υπαλλήλους με κάθε πρόσφορο μέσο.

2. Στις περιοχές της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία 
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης 
και της τηλεκπαίδευσης), των βρεφικών, βρεφονηπιακών 
και παιδικών σταθμών, των Κέντρων Δημιουργικής Απα-
σχόλησης Παιδιών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχό-
λησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία και των Κέντρων 
Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας, των ιδιωτικών επι-
χειρήσεων, εκτός των καταστημάτων τροφίμων, φαρμακεί-
ων και άλλων δομών υγείας, πρατηρίων υγρών καυσίμων 
και άλλων επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά τις αργίες, 
όπως επίσης επιχειρήσεων η λειτουργία των οποίων συμ-
βάλλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. 
Επιπλέον, αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων δι-
ανομής τροφίμων και ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier). 
Ειδικώς τα καταστήματα τροφίμων δύνανται να λειτουργή-
σουν την ίδια ημέρα, από τις 10:00 έως τις 18:00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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