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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αθήνα                                                   

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κώδικας   : 117 43
Τηλέφωνα        : 213-2063663
Fax                    : 213-2063638
Email                : grppna@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ:   ΟΤΑ Α Βαθμού

ΚΟΙΝ:  1. Γρ. Περιφερειάρχη
             2. Γρ. Αντιπεριφερειαρχών όλων των Π.Ε. 
             

Θέμα: «Ενημερωτικό υλικό για θέματα αυτοπροστασίας πολιτών από φυσικές και τεχνολογικές 
καταστροφές»

Μία από τις σημαντικότερες δράσεις πρόληψης και μείωσης των κινδύνων από φυσικές ή 
τεχνολογικές καταστροφές αποτελεί η ενημέρωση των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό διατηρείται 
θεματική ενότητα Πολιτικής Προστασίας στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής 
(www.patt.gov.gr). Συγκεκριμένα ενημερωτικό υλικό βρίσκεται στο σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=7394&Itemid=374

κατανεμημένο στις κάτωθι θεματικές υποενότητες.

 Χάρτες Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
 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

Στους ανωτέρω συνδέσμους δημοσιεύεται πρωτότυπο ενημερωτικό υλικό αλλά και υλικό από 
διάφορους επίσημους φορείς (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό Σώμα, 
Ελληνική Αστυνομία, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας κ.λπ.). 

Περαιτέρω, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών, την τακτική ενημέρωσή τους για λήψη 
μέτρων αυτοπροστασίας αλλά και την ειδοποίησή τους για προγνώσεις έντονων καιρικών 
φαινομένων από την ΕΜΥ ή προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο πυρκαγιών από την ΓΓΠΠ, 
αναρτούνται και τακτικές και έκτακτες ανακοινώσεις με πληροφορίες και χρήσιμες οδηγίες στις 
θεματικές υποενότητες: 

 Ενημερωνόμαστε και Προστατευόμαστε
 Αποφάσεις/Ανακοινώσεις

http://www.patt.gov.gr/
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=7394&Itemid=374
http://www.patt.gov.gr/pp/
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=category&id=337&Itemid=375&lang=el
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=24488&Itemid=888
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=24488&Itemid=888
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5006&Itemid=323
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=6280&Itemid=357
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=6274&Itemid=352
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=category&id=540&Itemid=857
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=23517&Itemid=867
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=category&id=574&Itemid=919
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=category&id=338&Itemid=376
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Επίσης παράλληλες ανακοινώσεις-ενημερώσεις γίνονται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της 
Περιφέρειας Αττικής (στο Facebook: @PerifereiaAttikis και στο Twitter: @perattikis), με σκοπό την 
ευρύτερη διάδοση της πληροφορίας.

Εκτιμώντας ότι οι Δήμοι έχουν ουσιαστικές δυνατότητες διάχυσης της πληροφόρησης του  κοινού 
για θέματα πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και για 
την κατά την κρίση σας χρήση των ανωτέρω πληροφοριών (π.χ. αναδημοσιεύσεις, κοινοποιήσεις, 
ανάρτησης συνδέσμων κ.α.).
 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής 
Προστασίας και Περιβάλλοντος

Βασίλειος Κόκκαλης

Εσ. Διανομή
Τμήματα Δ/νσης

https://www.facebook.com/PerifereiaAttikis/?ref=bookmarks
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