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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

 

Αρ. Πρωτ.: οικ. 72774 
 

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 15-17 
Ταχ. Κώδικας: 117 43 
Τηλ: 2132063663 
Τηλεμοιότυπο (fax): 2132063638 
Ηλ. Δ/νση (email): grppna@patt.gov.gr 

Προς: Δήμοι όλων των Π.Ε. 
             
 
Κοιν.: 1. Γρ. Περιφερειάρχη 
           2. Γρ. Αντιπεριφερειαρχών όλων των Π.Ε. 
          3. Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής  
              Προστασίας 

Θέμα: «Ενημερωτικό Υλικό για θέματα πρόληψης και αυτοπροστασίας από έντονα φυσικά φαινόμενα 
και τεχνολογικά συμβάντα» 

Σχετ. : α. Ο Ν. 3013/02. όπως ισχύει.  
 β. Το υπ. αρ. πρωτ. 3725/25-5-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

(ΓΓΠΠ): «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από 
την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».  

 
Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα αυτοπροστασίας αποτελεί βασικό 
παράγοντα πρόληψης και αποφυγής κινδύνων που προέρχονται από κλιματικούς, γεωφυσικούς ή 
τεχνολογικούς παράγοντες και ενδέχεται να προκαλέσουν φυσικές ή άλλες καταστροφές. Η 
Περιφέρεια Αττικής συμβάλλοντας στην ενημέρωση των πολιτών έχει, με βάση τις οδηγίες της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναρτήσει με τη σειρά της χρήσιμες πληροφορίες για θέματα 
πολιτικής προστασίας στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr), στην ειδική 
θεματική ενότητα «ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» στο σύνδεσμο (link): 
 
https://bit.ly/2ChlmDK 
 
Συγκεκριμένα υπάρχουν οι κάτωθι υποενότητες. 

 Ενημερωνόμαστε και Προστατευόμαστε 

 Αποφάσεις/Ανακοινώσεις 

 Οδηγίες Προστασίας 

 Πρόγνωση καιρικών συνθηκών - Προειδοποιήσεις καιρού - Χάρτης Πρόγνωσης Κινδύνου 

Πυρκαγιάς 

 Κλιματιζόμενοι χώροι για το κοινό στην Περιφέρεια Αττικής 

 Θερμαινόμενοι Χώροι στην Περιφέρεια Αττικής 

 Χώροι καταφυγής και καταυλισμού πληγέντων από καταστροφικό σεισμό 

 Ενημέρωση κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 172058/2016, SEVESO III 

 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Πολιτικής Προστασίας 

Στις ανωτέρω υποενότητες βρίσκονται αναρτημένες χρήσιμες ανακοινώσεις για θέματα πολιτικής 
προστασίας, οδηγίες αυτοπροστασίας πολιτών, χρηστικές πληροφορίες κ.α. που μπορούν να 
συμβάλουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Περαιτέρω, χρήσιμοι σύνδεσμοι 
(links) παραπέμπουν σε ανακοινώσεις και οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 



αλλά και άλλων εμπλεκόμενων φορέων στην Πολιτική Προστασία (όπως Πυροσβεστικό Σώμα, 
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κ.α.) για πληρέστερη 
ενημέρωση.  

Σημειώνουμε ότι:  

 στο ενημερωτικό υλικό έχει προστεθεί νέα θεματική υποενότητα «Ενημερωνόμαστε και 
Προστατευόμαστε» (https://bit.ly/2F64lNQ) όπου αναρτώνται χρήσιμες πληροφορίες και 
οδηγίες αυτοπροστασίας από έντονα φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικά συμβάντα με σκοπό 
την τακτική ανανέωση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Στην ίδια 
υποενότητα αναρτώνται κατά περίπτωση προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις που αναμένονται 
έντονα καιρικά φαινόμενα (μετά από έκδοση έκτακτων δελτίων καιρού της ΕΜΥ) ή / και η 
πρόβλεψη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για πολύ μεγάλη επικινδυνότητα 
εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου όταν εκδίδεται και ο 
σχετικός χάρτης). Κατά περίπτωση ενημερώσεις για ανωτέρω θέματα γίνονται και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης της Περιφέρειας Αττικής στο Twitter (@perattikis) και στο Facebook 
(@PerifereiaAttikis). 

 στη θεματική υποενότητα «Οδηγίες Προστασίας» (https://bit.ly/2F54Yal) υπάρχει 
αναρτημένο ενημερωτικό υλικό για θέματα προστασίας και αποφυγής κινδύνων ανά είδος 
φυσικών φαινομένων ή κινδύνων και τεχνολογικών συμβάντων ή εκδήλωσης καταστροφών 
[έντυπα σε ψηφιακή μορφή, οδηγίες αυτοπροστασίας και οπτικοακουστικά μηνύματα 
(video), σύνδεσμοι (links) που παραπέμπουν για τα ίδια θέματα σε οδηγίες άλλων φορέων 
κ.α.]. Μεταξύ αυτών δημιουργήθηκε ειδική ανάρτηση (https://bit.ly/2u4jUiV) με ενημερωτικό 
υλικό της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής σε 
ψηφιακή μορφή (τύπου φυλλαδίων) το οποίο βασίζεται πάνω στις οδηγίες της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.   

Υπενθυμίζουμε ότι σχετικό ενημερωτικό υλικό [έντυπα σε ψηφιακή μορφή, οδηγίες αυτοπροστασίας 
και οπτικοακουστικά μηνύματα (video)] βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr). Επίσης χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για 
θέματα προστασίας των πολιτών βρίσκεται επίσης αναρτημένο και σε διαδικτυακούς τόπους άλλων 
φορέων όπως το Πυροσβεστικό Σώμα (www.fireservice.gr) η Ελληνική Αστυνομία (www.astynomia.gr) 
και ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (www.oasp.gr).  
 
Σύμφωνα με το (β) σχετικό το ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται μέσω της 
ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) δύναται να 
αναρτηθεί στις οικείες ιστοσελίδες με σκοπό την ευρύτερη διάδοσή του. Για τον ίδιο λόγο μπορεί να  
αναδημοσιευτεί στις οικίες ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Δήμων ή άλλων 
φορέων και το προαναφερθέν υλικό που υπάρχει αναρτημένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας. Επίσης 
τα ψηφιακά ενημερωτικά έντυπα ή οι σχετικές οδηγίες από αυτά θα μπορούσαν να εκτυπωθούν κατά 
τόπους από τους Δήμους και να διανεμηθούν με σκοπό την ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών. 
 
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την κατά την κρίση σας ενημέρωση των υπηρεσιών και των 
πολιτών των δήμων σας.  
 
 
 

 
Η Περιφερειακή Σύμβουλος αρμόδια για 

θέματα Πολιτικής Προστασίας  
                       

  
Ι. Τσούπρα 

 
Εσωτερική Διανομή: Τμήματα Διεύθυνσης 
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