
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 72  
Κήρυξη κατάστασης ειδικής κινητοποίησης πο-

λιτικής προστασίας περιοχών της χώρας την 9η 

Φεβρουαρίου 2023 

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

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 και της περ. γ) της 

παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανι-
σμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, 
αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-
στασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολι-
τικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 27),

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

γ) 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 Περιφέρειας Ατ-
τικής, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης 
Πολιτικής Προστασίας και λήψης σχετικών έκτακτων μέ-
τρων λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης 
διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών την 
Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023.

3. Το επικαιροποιημένο έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων 
Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας που εκδόθηκε στις 8.2.2023 και ώρα 12:00.

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

Άρθρο μόνο
1. Την κήρυξη σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης 

Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Φυλής, Πετρούπο-
λης, Διονύσου, Αχαρνών, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Κηφι-
σιάς, Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, 
Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Πεντέλης, Νέας Ιωνίας, 
Παπάγου-Χολαργού, Φιλοθέης-Ψυχικού, Χαλανδρίου, 
Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδος, Κρωπίας, 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Ραφήνας- Πικερμίου της 
Περιφέρειας Αττικής, καθώς και του Δήμου Θηβαίων 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Πέμπτη 9 Φε-
βρουαρίου 2023, λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση 
αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών κατα-
στροφών και τη λήψη σχετικών έκτακτων μέτρων, ως 
ακολούθως:

Α) Στους ανωτέρω Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, 
καθώς και τον Δήμο Θηβαίων της Περιφέρειας Στερε-
άς Ελλάδας, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοι-
κτά από ώρα 10:00 π.μ., λόγω παγετού. Αποκλειστικά 
για την εξυπηρέτηση άμεσων και επειγουσών αναγκών 
του καταναλωτικού κοινού εξαιρούνται τα φαρμακεία 
και τα πρατήρια καυσίμων, τα οποία θα λειτουργήσουν 
κανονικά (πλήρες ωράριο).

Β) Απαγορεύεται μέχρι τις 10:00 π.μ. η μεταφορά και 
η πώληση αγαθών μέσω υπηρεσιών delivery ή courier, 
στις ίδιες περιοχές, καθώς και στις Περιφερειακές Ενό-
τητες Μαγνησίας, Σποράδων, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και 
Εύβοιας.

2. Πλέον των ανωτέρω, για την Περιφέρεια Αττικής και 
για τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυ-
τανίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023, λόγω παγετού, ως ώρα 
προσέλευσης των υπαλλήλων στο Δημόσιο ορίζεται η 
ενάτη πρωινή ανεξαρτήτως ωραρίου εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 8 Φεβρουαρίου 2023

Ο Γενικός Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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,

*02006060802230002*




