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1
 ύκθσλα κε ην Έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο κε αξ. πξση. Γ13 νηθ.60459/2927-19.11.2018 ν ζπληνληζκόο ηεο δξάζεο απηήο ζα πξέπεη 

θαηά πξνηίκεζε λα γίλεηαη από ηελ θνηλσληθή ππεξεζία 
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ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ 

1.κοπόρ 

 

Ζ  ζύληαμε ηνπ παξόληνο ζρεδίνπ απνζθνπεί ζηε κείσζε ηεο ηξσηόηεηαο ησλ 

εππαζώλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ θαη γεληθά ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο 

ηνπο θαηά ηηο εκέξεο πνπ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη θάησ από 4
ν
 C. 

Δλ’ όςε ηεο αδηακθηζβήηεηεο πνζνηηθήο αύμεζεο ησλ αηόκσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ή θηλδπλεύνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πξόβιεκα έιιεηςεο ζηέγεο ιόγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ δηαζηάζεσλ πνπ ιακβάλεη, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

νθείιεη λα ιάβεη άκεζα κέηξα θνηλσληθήο ζηήξημεο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηώζεηο 

αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ.  

2. Ανηικειμενικοί ζηόσοι 

 Λήςε κέηξσλ πξόιεςεο, εηνηκόηεηαο, αληηκεηώπηζεο  

 πληνληζκόο ησλ ελεξγεηώλ, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα εμέιημεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ 

 

 ηαρύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνύ απόθξηζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο  

 

 νξζνινγηθόηεξε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε πόξσλ θαη αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

κε ηελ απνζαθήληζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ξόισλ θαη αξκνδηνηήησλ 

 

 έγθαηξε ιήςε απνθάζεσλ βαζηζκέλε ζηελ άκεζε επνπηεία όισλ ησλ 

δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ  

 

 ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηώλ κε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ  

 

 βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα, κε ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ απνηίκεζε 

ησλ δεδνκέλσλ κεηά ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ αλαζεώξεζε ηνπ 

ζρεδίνπ   
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3. Ανάλςζη ενεπγειών   

 

Ζ αλάιπζε ησλ ελεξγεηώλ απνζθνπεί ζηελ απνζαθήληζε ησλ ξόισλ θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηαθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 

αληηκεηώπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθώλ. Αθνξά ζηηο 4 θάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θηλεηνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

 

3.1 Φάζη 1 -ςνήθηρ Δηοιμόηηηα 

 

Ζ θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηα κέηξα θαη ηηο ελέξγεηεο πξόιεςεο θαη πξνεηνηκαζίαο 

ηνπ κεραληζκνύ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνηξνπή ηεο έθζεζεο ησλ αζηέγσλ ζε θίλδπλν 

εμαηηίαο ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ. 

 

 

3.1.1 Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Ππαζίνος 

 

Σμήμα Πεπιβάλλονηορ Δνέπγειαρ και πολιηικήρ πποζηαζίαρ  

 

πληάζζεη ην ζρέδην δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ 

από ηελ εθδήισζε ρηνλνπηώζεσλ θαη παγεηνύ, ην ππνβάιιεη ζηελ Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, ε νπνία εηζεγείηαη ηελ έγθξηζή ηνπ (Άξζ.63 ηνπ N.3852/2010 

ΦΔΚ Α΄87/7-6-2010). Σν ζρέδην αλαζεσξείηαη όπνηε πξνθύςεη θάπνηα ζεκαληηθή 

αιιαγή, ζεζκηθή ή νξγαλσηηθή θαη επηθαηξνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν, 

όηαλ ιεθζνύλ όινη νη θαηάινγνη κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία από ηα αξκόδηα ηκήκαηα. 

 

3.1.2 Γιεύθςνζη Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ και Αλληλεγγύηρ  

 

Σμήμα Κοινυνικήρ Πολιηικήρ και Πποαγυγήρ ηηρ Γημόζιαρ Τγείαρ 

 

 

 Πξνβαίλεη ζε θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνύ ησλ αζηέγσλ ζηελ πόιε, πξνθεηκέλνπ 

λα δηακνξθσζεί ζαθήο εηθόλα θαη λα πξνζδηνξηζηνύλ κε αθξίβεηα νη όπνηεο 

δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 
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 Καζνξίδεη ηνλ/ ηνπο θιεηζηνύο ζεξκαηλόκελνπο ρώξνπο θηινμελίαο ησλ 

αζηέγσλ, νη νπνίνη ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα πξνζσξηλή θηινμελία θαη 

πξνζβάζηκνη ζε 24σξε βάζε (ή ηνπιάρηζηνλ ζε 12σξε βάζε θαηά ηηο ώξεο 

20:00 κκ έσο 08:00 κ.κ.), γηα ηηο εκέξεο πνπ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

είλαη θάησ από 4
ν
C. ε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Γξακκαηείαο θαη Γηνηθεηηθήο 

Μέξηκλαο εμαζθαιίδεη ηελ ύπαξμε ηθαλνύ αξηζκνύ ππαιιήισλ πνπ ζα 

ππνζηεξίμνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ ρώξσλ νπνηεδήπνηε θξηζεί 

αλαγθαίν κε βάζε ηεο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο. Δλεκεξώλεη ην Σκήκα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηνπο παξαπάλσ ρώξνπο, ώζηε απηό λα πξνβεί ζηελ 

επηθαηξνπνίεζή ηνπο γηα ηελ έγθαηξε αλάξηεζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  

 Δμαζθαιίδεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκό από θνπβέξηεο θαη ππλόζαθνπο, κέζσ 

ησλ θαηά ηόπνπο αξκόδησλ πεξηθεξεηαθώλ απνζεθεπηηθώλ θέληξσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, 

ή κε ίδηνπο πόξνπο  

3.1.3 Γιεύθςνζη Σεσνικών Τπηπεζιών 

 

Σμήμα Ηλεκηπομησανολογικού & ςγκοινυνιών 

 

Πξνγξακκαηίδεη θαη πξαγκαηνπνηεί έιεγρν γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ζέξκαλζεο ζην ή ζηνπο ρώξνπο πνπ έρνπλ νξηζζεί από ηε Γ/λζε Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξόλνηαο. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο 

πξνβιήκαηνο δξνκνινγεί ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ. 

Δλεκεξώλεη ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

3.2 Φάζη 2
 
- Αςξημένη Δηοιμόηηηα 

 

Ζ θάζε απηή μεθηλά κε ηε ιήςε πξνεηδνπνίεζεο γηα πηζαλή εθδήισζε ρακειώλ 

ζεξκνθξαζηώλ. Δπίζεκνο θνξέαο πξόγλσζεο θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, όπσο 

ρηνλνπηώζεηο, παγεηόο, ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θηι., είλαη ε Δζληθή Μεηεσξνινγηθή 

Τπεξεζία (Δ.Μ.Τ.) (ΠΓ 161/1997, ΦΔΚ 142/Α΄/1997). Σα Έθηαθηα Γειηία 

Δπηδείλσζεο Καηξνύ (ΔΓΔΚ) θαη ηα Έθηαθηα Γειηία Πξόγλσζεο Δπηθίλδπλσλ 

Καηξηθώλ Φαηλνκέλσλ (ΔΓΠΔΚΦ), πνπ εθδίδνληαη από ηελ ΔΜΤ θαη απνζηέιινληαη 

ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ/ΔΚΔ) δηαβηβάδνληαη κε 
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ηδηαίηεξν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα πξνο όινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ 

λα ηεζνύλ ζε θαηάζηαζε απμεκέλεο εηνηκόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ 

αλαγθώλ ιόγσ πξόβιεςεο επηθίλδπλσλ θαηξηθώλ θαηλόκελσλ, όπσο νη ρηνλνπηώζεηο 

θαη ν παγεηόο. 

Παξαθάησ αλαιύνληαη νη ελέξγεηεο ησλ ππεξεζηαθώλ κνλάδσλ ζηε θάζε 2. 

 

 

3.2.1 Γιεύθςνζη Πεπιβάλλονηορ και Ππαζίνος 

 

Σμήμα Πεπιβάλλονηορ Δνέπγειαρ και πολιηικήρ πποζηαζίαρ 

 

Μεηά ηελ απνζηνιή ζρεηηθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ από ην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ) γηα ηελ επηθείκελε επηθξάηεζε 

ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ, νη νπνίεο θνηλνπνηνύληαη από ηε Γ/λζε Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο ζην ηκήκα Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, εηδνπνηνύληαη νη ππεύζπλνη ησλ επηρεηξεζηαθά 

εκπιεθόκελσλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ λα βξίζθνληαη ζε απμεκέλε εηνηκόηεηα. 

 

3.2.2  Γιεύθςνζη Γιοικηηικών Τπηπεζιών 

 

Σμήμα Γπαμμαηείαρ και Γιοικηηικήρ Μέπιμναρ 

 

ε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκόζηαο 

Τγείαο, ζέηεη ζε 24σξε ιεηηνπξγία ην ζεξκαηλόκελν ρώξν θηινμελίαο αζηέγσλ γηα 

όζν ρξνληθό δηάζηεκα δηαξθεί ε πξνεηδνπνίεζε, εθδίδνληαο πξόγξακκα κε ηηο 

βάξδηεο ησλ ππαιιήισλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ. 

Καζηζηά γλσζηό ζην θνηλό ην άλνηγκα ηνπ/ησλ ζεξκαηλόκελσλ ρώξσλ θηινμελίαο, 

ηνηρνθνιιώληαο ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Γήκνπ. 

ην παξάξηεκα Η, ππάξρεη πξόηππν έληππν, ώζηε λα ζπκπιεξώλεηαη θάζε θνξά 

άκεζα θαη λα ελεκεξώλεηαη ην θνηλό ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα κέζσ: 

 ηνηρνθόιιεζεο ζε εκθαλή ζεκεία ηνπ Γήκνπ 

 αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

 πιεξνθόξεζεο από ηελ ηειεθσληθή γξακκή 1567 ηνπ Γήκνπ 

Δλεκεξώλνληαη νη ππεύζπλνη ππάιιεινη ησλ ρώξσλ ππνδνρήο, ώζηε απηνί λα ηεζνύλ 

ζηε δηάζεζε νπνηνπδήπνηε δεκόηε θαη λα ελεξγνπνηεζεί ν θαηάινγνο κε ηηο βάξδηεο 
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ΣΖΝ ΔΚΓΖΛΧΖ ΥΑΜΖΛΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ (ΦΤΥΟ) 

 

θύιαμεο ηνπο, ν νπνίνο ζπληάζζεηαη από ηε Γ/λζε Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ (ηκήκα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ).  

 

Φάζη 3
 
- Άμεζη ανηιμεηώπιζη  

 

Καηά ηηο εκέξεο πνπ επηθξαηεί δξηκύ ςύρνο πξαγκαηνπνηνύληαη ηαθηηθέο 

πεξηπνιίεο από ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, παξνπζία θνηλσληθνύ ιεηηνπξγνύ (όηαλ 

απηό είλαη εθηθηό), ζην θέληξν ηεο πόιεο γηα ηνλ εληνπηζκό αζηέγσλ, ώζηε λα 

κεξηκλνύλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπο ζηνπο θαζνξηζκέλνπο ρώξνπο ππνδνρήο ή λα 

παξαδώζνπλ θνπβέξηεο ζε όζνπο αξλνύληαη ηε κεηαθνξά ηνπο. 

Οη δεκόηεο πνπ εληνπίδνπλ άηνκα ηα νπνία ρξεηάδνληαη βνήζεηα, 

επηθνηλσλνύλ κε ην 1567 ή  κε ηε Γεκνηηθή αζηπλνκία ζην ηει. 2104615097, ώζηε  

λα θηλεηνπνηεζεί άκεζα ν κεραληζκόο κεηαθνξάο ηνπο θαη ππνζηήξημήο ηνπο.  

Καηά ηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη εθόζνλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνύλ, ην 

γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζπιιέγεη θαη αμηνινγεί πξσηνγελείο πιεξνθνξίεο, 

εθηηκά ηηο επηπηώζεηο ηνπ ςύρνπο ζηελ πεξηνρή θαη ελεκεξώλεη ην Γήκαξρν, ν νπνίνο 

κε εληνιή ηνπ θηλεηνπνηεί ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνύο ζηήξημεο. Αλ θξηζεί 

ζθόπηκν  γίλεηαη ζύγθιηζε .Σ.Ο.  

 

Φάζη 4 - Αναηποθοδόηηζη σεδίος 

 

πιιέγνληαη ηα ζηνηρεία πξνζέιεπζεο ησλ δεκνηώλ ζηνπο ρώξνπο ππνδνρήο, 

θαζώο θαη νη πηζαλέο αδπλακίεο ή πξνηάζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ  ζην ζρέδην, ώζηε 

θαηά ηελ αλαζεώξεζή ηνπ λα αμηνπνηεζνύλ θαηάιιεια. 

Γηα ην ζθνπό απηό κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύζθεςε απνηίκεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε ζύληαμε θαηαιόγνπ 

δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ. 

Ζ αλαζεώξεζε ηνπ ζρεδίνπ γίλεηαη όπνηε πξνθύςνπλ αιιαγέο ζηα κέζα ή ζην 

αλζξώπηλν δπλακηθό πνπ αλαθέξεηαη σο εκπιεθόκελν ζηελ πινπνίεζή ηνπ. Σν 

ζρέδην αλαζεσξείηαη νπσζδήπνηε κία θνξά ην ρξόλν από  ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο 

ηνπ.
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ΠΊΝΑΚΑ 1. Υώποι ςποδοσήρ αζηέγυν για ηην ανηιμεηώπιζη  καηάζηαζηρ τύσοςρ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΊΝΑΚΑ 2. Βάπδιερ θύλαξηρ ηος σώπος ςποδοσήρ ηυν αζηέγυν 

 

 

 

Α/Α Υώξνη Τπνδνρήο Γηεύζπλζε Όλνκα 

ππεύζπλνπ 

ρώξνπ 

Κηλεηό Όλνκα  

Αλαπιεξσηή  

Κηλεηό 

1.       

2.       

3.       

 Χξάξην εξγαζίαο Όλνκα  Κηλεηό Όλνκα  

Αλαπιεξσηή  

Κηλεηό 
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6. ηοισεία εμπλεκόμενυν ζηο ζσέδιο  

 

Πίλαθαο εκπιεθόκελσλ ζην ζρέδην  

 

 

 

 

  

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ 

 

 

ΟΝΟΜΑ 

 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 

 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ 

 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΑΗΑ     

 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ     

 ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΗΝΟΤ     

 ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ     

 ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

    

 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΓΡΑΖ     

  

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΥΧΡΟΤ ΤΠΟΓΟΥΖ ΑΣΔΓΧΝ 

    

 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΘΔΡΜΑΝΖ 

    

 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΟΥΖ Α΄ ΒΟΖΘΔΗΧΝ     

 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ     

 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΗΣΗΖ     

 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΜΟΤ     



ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΣΔΓΧΝ Δ ΑΚΡΑΗΔ ΚΑΗΡΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ  

ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ 

 

 
10 

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΦΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΣΕΓΩΝ Ε ΕΚΣΑΚΣΕ ΚΑΙΡΙΚΕ ΤΝΘΗΚΕ 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΔΡΑΗ  

ΘΕΗ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ  

ΣΗΛ. ΕΠΙΚ. /E-MAIL  

 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΠΩΥΕΛΟΤΜΕ

ΝΩΝ 

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

ΚΛΠ 

ΤΝΔΕΟΜΕΝΕ 
ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΟΜΑΔΑ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

ΤΝΕΡΓΑΖΟ
ΜΕΝΕ 

ΤΠΗΡΕΙΕ/ 
ΥΟΡΕΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕ  
ΔΗΜΟΙΟΣΗΣ

Α 

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

1. Ημερομηνίες 
έναρξης και  
λήξης 
λειτουργίας του 
προγράμματος 
 
7/1/2013-9/1/2013 
 
 
2. Σύνολο 
ημερών 
που το κτίριο 
παρέμεινε 
ανοιχτό: 2 
 
 
 
 
 Παρατηρήσεις  
…………………. 

1. Αριθμός όσων 
εξυπηρετήθηκαν 
μία ή 
περισσότερες 
φορές. 
………………….. 
2. Αριθμός όσων 
εντοπίστηκαν/  
ενημερώθηκαν & 
δεν προσήλθαν 
καμία φορά. 
…………………... 
3. Μεγαλύτερος/ 
μικρότερος 
αριθμός 
προσέλευσης σε 
μία μέρα 
………………….. 
Παρατηρήσεις 
…………………... 

1. Αριθμός 
 κουβερτών 
και υπνόσακων 
που ήταν διαθέσιμοι 
……………………. 
Προέλευση 
α. Δήμος 
β. Αποθηκευτικό 
Κέντρο………… 
γ. Άλλο 
 
2. Αριθμός που 
χρησιμοποιήθηκε 
εντός του κτιρίου 
……………………. 
3. Αριθμός που 
διατέθηκε στο δρόμο 
Παρατηρήσεις 
………………………... 

1. Αριθμός 
ατόμων που 
συνδέθηκαν με 
υπηρεσίες σίτισης 
…………………… 
α. Δήμος  
β. Εκκλησία 
γ. ΜΚΟ 
δ. Άλλος 
 
2. Αριθμός 
ατόμων που 
παραπέμφθηκαν 
σε υπηρεσίες 
υγείας 
 
Παρατηρήσεις: 
……………………. 

1. Αριθμός 
ατόμων που 
συμμετείχαν 
…………………. 
Από: 
α. Δήμο 
β. Άλλη Υπηρεσία 
γ. ΜΚΟ 
δ. Εθελοντές 
 
2. Ειδικότητες 
 
3. Αριθμός  και 
είδος 
παρεμβάσεων που 
έγιναν 
 
Παρατηρήσεις 
…………………. 

   
Τοιχοκόλληση σε 
εμφανή σημεία 
του Δήμου 
 
Ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του 
Δήμου 
 
Πληροφόρησης 
από την 
τηλεφωνική 
γραμμή 1567 του 
Δήμου 
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8. Υπήζιμα ηηλέθυνα  

Πίλαθαο απαξαίηεησλ ηειεθώλσλ 

 

 Φνξέαο Σειέθσλν 

1 Κέληξν άκεζεο βνήζεηαο 

 

166 

2 Ππξνζβεζηηθή 

 

199 

3 Άκεζε δξάζε αζηπλνκίαο 

 

100 

4 Δληαίνο Δπξσπατθόο Αξηζκόο Έθηαθηεο Αλάγθεο 

 

112 

5 Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 210 - 3359 002-3 

 

6 Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Πεηξαηάο  

2131618546 

 

 

Το 112 είναι ο αριθμός ποσ μπορείηε να καλείηε δωρεάν ζε περίπηωζη έκηακηης 

ανάγκης ζε όλες ηις τώρες ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης, από ζηαθερό ή κινηηό ηηλέθωνο 

 για να επικοινωνήζεηε με οποιαδήποηε σπηρεζία έκηακηης ανάγκης 

 ζε οποιαδήποηε τώρα ηης ΕΕ 

 από ζηαθερό ή κινηηό ηηλέθωνο ή και από ηηλεθωνικό θάλαμο 

 δωρεάν 

 Καλέζηε ηο 112 ζε όλες ηις περιπηώζεις έκηακηης ανάγκης όηαν απαιηούνηαι 

σπηρεζίες πρώηων βοηθειών, πσροζβεζηικής ή αζησνομίας.  

 

Μην κλείζεηε ηο ηηλέθυνο αν καλέζαηε καηά λάθορ ηο 112! Πείηε ζηελ 

ηειεθσλεηή όηη δελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα, δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα ζηαιεί 

βνήζεηα έθηαθηεο αλάγθεο επηηόπνπ γηα λα ην επηβεβαηώζεη. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΝΣΤΠΟ ΣΟΗΥΟΚΟΛΛΖΖ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΤΠΟΓΟΥΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΣΔΓΧΝ Δ ΑΚΡΑΗΔ ΚΑΗΡΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ
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Α ΔΝΖΜΔΡΧΝΟΤΜΔ ΟΣΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΠΔΡΥΟΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟ : ΑΠΟ ………………….ΔΩ …………………… 
ΘΑ ΖΜΔΗΧΘΟΤΝ ΙΓΙΑΙΣΔΡΑ ΥΑΜΗΛΔ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΔ. 

 

 

ΓΗΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΑΤΣΟ, ΣΟ ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ –ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ,  ΘΑ ΠΑΡΑΜΔΗΝΟΤΝ ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΣΔ ΠΟΤ ΥΡΖΕΟΤΝ ΒΟΖΘΔΗΑ, ΟΗ ΥΧΡΟΗ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

  

 

 

  

Α/Α Υώξνη Τπνδνρήο Γηεύζπλζε Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

    

    


