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ΘΕΜΑ

Προς:
Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας
Περιφερειών του Κράτους
(με την παράκληση για κοινοποίηση
στα γραφεία των κ.κ. Περιφερειαρχών
και τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες
και Εντεταλμένους Συμβούλους)

Μετάδοση τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού μηνύματος «Η φωτιά έχει δύναμη»

Με κεντρικό σύνθημα «Η φωτιά έχει δύναμη - Μην την υποτιμάς», το Υπουργείο
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα παρουσιάζουν το νέο
ενημερωτικό (τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό) spot με οδηγίες πρόληψης και προστασίας ώστε να
θωρακίσουν οι πολίτες το σπίτι τους έναντι πυρκαγιάς, κατά τους κρίσιμους μήνες Μάιο και
Ιούνιο, στην αρχή δηλαδή της αντιπυρικής περιόδου. Το μήνυμα έχει λάβει έγκριση δωρεάν
μετάδοσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 80 – 18.05.2022 απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης.
1. Παρακαλούμε για την προώθηση του:
- τηλεοπτικού μηνύματος (διάρκειας 45 δευτ.) προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς της
περιοχής σας και
- ραδιοφωνικού μηνύματος (διάρκειας 52 δευτ.) προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς
της περιοχής σας ώστε να μεταδίδεται ως κοινωνικό από 21 Μαΐου έως και 30 Ιουνίου.
Η ΓΓΠΠ έχει ήδη στείλει τα μηνύματα στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας
καθώς και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς του Νομού Αττικής. Το τηλεοπτικό αρχείο, το
ραδιοφωνικό, η απόφαση του ΕΣΡ και το διαβιβαστικό έγγραφο έχουν τοποθετηθεί σε link του
wetransfer (λήγει σε 7 ημέρες) που αναγράφεται στο συνοδευτικό κείμενο του email.
Τα στοιχεία της υπηρεσίας για την έκδοση μηδενικού τιμολογίου είναι:
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Επάγγελμα: Δημόσιο
ΔΟΥ: Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι

ΑΦΜ: 996673084
Τηλ. 213 1510 146

Κατά την περαιτέρω αποστολή, παρακαλούμε όπως μας συμπεριλάβετε στους
αποδέκτες κοινοποίησης.
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2. Παρακαλούμε για την ανάρτηση του τηλεοπτικού μηνύματος στην ιστοσελίδα της
υπηρεσίας σας ή για περαιτέρω ηλεκτρονική προώθηση.
Για το λόγο αυτό, επιλέγετε το σποτ πλήρους διάρκειας (1.16 min) το οποίο βρίσκεται
αναρτημένο στο κανάλι youtube της ιστοσελίδας www.civilprotection.gr στο link
https://youtu.be/eEFM3G2vPD4 ή στην αρχική σελίδα στο πεδίο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ /
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΠΟΤ.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ζαφειρία Κόλλια

Συνημμένη: Η απόφαση του ΕΣΡ
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
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