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Το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο της Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών

εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών

 

1. Γενικά

Ο θεσμός της Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών, που κατά το άρθρο 1, περίπτωση 13

του  Ν.  4662/2020  <<Εθνικός  Μηχανισμός  Διαχείρισης  Κρίσεων  και  Αντιμετώπισης  Κινδύνων,

αναδιάρθρωση  της  Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής  Προστασίας,  αναβάθμιση  συστήματος

εθελοντισμού  πολιτικής  προστασίας,  αναδιοργάνωση  του  Πυροσβεστικού  Σώματος  και  άλλες

διατάξεις>> (Α΄ 27), ορίζεται ως ΄΄Οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών (Evacuation)

περιλαμβάνει  το  σύνολο  των  ενεργειών  για  την  προληπτική  απομάκρυνση  των  πολιτών  που

βρίσκονται σε κίνδυνο εξαιτίας της παραμονής τους πλησίον  περιοχής που απειλείται από ένα

καταστροφικό  φαινόμενο  που  είναι  σε  εξέλιξη΄΄,  έχει  ρυθμιστεί  στο  νέο  σύστημα  πολιτικής

προστασίας στο άρθρο 27 του ως άνω νόμου. Πιο αναλυτικά στο άρθρο αυτό παρ. 1 ορίζεται, ότι

<<Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών από μια περιοχή (ολική ή μερική) αποτελεί

προληπτικό μέτρο πολιτικής  προστασίας  και  οργανώνεται  για  την προστασία της ζωής και  της

υγείας των πολιτών, όταν τεκμηριωμένα μία περιοχή εκτιμάται ότι, απειλείται από εξελισσόμενη ή

επικείμενη  καταστροφή  και  ο  κίνδυνος  λόγω  της  παραμονής  των  πολιτών  σε  αυτή  είναι

σοβαρός>>,  ενώ  στην  παρ.  2  ορίζεται  ότι  <<Η  απόφαση  για  την  οργανωμένη  προληπτική

απομάκρυνση πολιτών λαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 29 και σύμφωνα με το κείμενο θεσμικό

πλαίσιο,  τις  κατευθυντήριες  οδηγίες,  εγκυκλίους   και  κανονιστικές  πράξεις  της  διοίκησης

αναφορικά με αυτή και το οποίο παραμένει σε ισχύ και μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμους.

Τυχόν ειδικότερα  ζητήματα,  που  δεν  συμπεριλαμβάνονται  στα  ανωτέρω,  ρυθμίζονται  με  κοινή

απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και των εκάστοτε συναρμόδιων Υπουργών, μετά

από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας>>.
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Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4, περίπτωση (στ) στις αρμοδιότητες της ΓΓΠΠ,

μεταξύ  άλλων,  ορίζεται ότι:  <<στ.  Μεριμνά,  σε  περίπτωση  εξελισσόμενης  ή  επικείμενης

καταστροφής,  για  την  οργανωμένη  απομάκρυνση  των  πολιτών  από  μία  περιοχή  για  λόγους

προστασίας της ζωής ή της υγείας τους. Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση

των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν τον συντονισμό του

έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. Όταν η

εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από έναν (1) Δήμο, η απόφαση

λαμβάνεται  από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη,  ο οποίος μπορεί  να εξουσιοδοτήσει  σχετικώς τον

οικείο  χωρικό  Αντιπεριφερειάρχη.  Όταν  η  εξελισσόμενη  ή  επικείμενη  καταστροφή  μπορεί  να

επηρεάσει πάνω από μία Περιφέρεια, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα

Πολιτικής Προστασίας, ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον νόμιμο Αναπληρωτή

του στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, τον Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου

Πολιτικής Προστασίας, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους. Η λήψη

των  ως  άνω  αποφάσεων  οργανωμένης  απομάκρυνσης  πολιτών,  βασίζεται  στις  εισηγήσεις  των

φορέων που, κατά περίπτωση, έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της

καταστροφής>>. 

2. Το ισχύον σήμερα θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο

 Στο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την

κωδική  ονομασία  <<ΙΟΛΑΟΣ>>  (4η  Έκδοση),  που  εκδόθηκε  από  την  ΓΓΠΠ  και  ισχύει  έως

σήμερα ρυθμίζεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών και προσδιορίζεται

ακολούθως:

<<Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των

πολιτών, είναι και η οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται

ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.

Στα  πλαίσια  αυτά  εκδόθηκε  το  άρθρο  18  του  Ν.  3613/2007  προκειμένου  να  υπάρξει

θεσμοθετημένη  διαδικασία  στη  λήψη  της  απόφασης  που  συνδέεται  με  την  οργανωμένη

απομάκρυνση των πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή. 

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 108 του Ν. 4249/2014 αναφέρεται πλέον ρητά ότι:

● Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη

των  κατά  τόπους  Δημάρχων,  οι  οποίοι  έχουν  το  συντονισμό  του  έργου  πολιτικής

προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο.
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●  Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο,

η  απόφαση  λαμβάνεται  από  τον  αρμόδιο  Περιφερειάρχη,  ο  οποίος  μπορεί  να

εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.

● Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β', γ'

και δ' του Ν. 3013/2002 (Α' 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον

Γενικό  Γραμματέα  Πολιτικής  Προστασίας  ή  από  το  Συντονιστή  της  οικείας

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  κατόπιν  σχετικής  εξουσιοδότησης,  και  εκτελείται  από τους

αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους.

 Η ΓΓΠΠ έχει εκδώσει σχετική Εγκύκλιο με θέμα <<Κατευθυντήριες οδηγίες για την

οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη

καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών>>. Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων

και ειδικότερα στις περιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα

ακόλουθα θέματα:

● Η  οργανωμένη  προληπτική  απομάκρυνση  πολιτών  εξετάζεται  ως  μέτρο  προληπτικής

προστασίας τους, που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε

εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων

μπορεί να γίνει μόνο σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις

που  στις  περιοχές  που  αναμένεται  να  πληγούν  λόγω  της  εξέλιξης  του  καταστροφικού

φαινομένου,  ο  κίνδυνος  παραμονής  των  πολιτών  σε  οικισμούς,  τμήματα  πολεοδομικών

συγκροτημάτων, κλπ, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο

δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο

● Ο κίνδυνος που διατρέχουν οι πολίτες εξαιτίας δασικών πυρκαγιών προέρχεται κατά βάση,

από την έκθεση του ανθρωπίνου οργανισμού σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες εξ αιτίας της

θερμότητας που παράγεται από την καύση της φυτικής βιομάζας, καθώς και από την έκθεση

του  ανθρωπίνου  οργανισμού  σε  παράγωγα  καύσης  (καπνός,  αιωρούμενα  σωματίδια,

καύτρες, κλπ) τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα.

● Η δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για

την  προληπτική  προστασία  των πολιτών,  έχει  χαρακτήρα  μη υποχρεωτικό,  βασιζόμενη

στην ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους

στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.

● Αρμόδιος για την εισήγηση του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης των

πολιτών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος

ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου. Στα πλαίσια αυτά και
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με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς

στο αρμόδιο όργανο (Δήμαρχος, κλπ) τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί

η δράση.

● Η  δράση  της  οργανωμένης  προληπτικής  απομάκρυνσης  πραγματοποιείται  μόνον  όταν

εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της.  Σε αντίθετη

περίπτωση η δράση αυτή εύκολα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες - απώλειες

και να μετατραπεί σε επιχείρηση διάσωσης, την ευθύνη της οποίας στο χερσαίο χώρο, έχει

το Πυροσβεστικό Σώμα (Ν. 4662/2020).  

● Η  ειδοποιός  διαφορά  μεταξύ  οργανωμένης  απομάκρυνσης  πολιτών  και  επιχειρήσεων

απεγκλωβισμού  και  διάσωσης  βασίζεται  στο  γεγονός  ότι  στη  μεν  πρώτη  περίπτωση  οι

πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραμονής τους πλησίον της περιοχής που

εξελίσσεται μια δασική πυρκαγιά, ή σε κάποια απόσταση από την πορεία εξέλιξής της, ενώ

στη δεύτερη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του φλεγόμενου χώρου και

η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή

βοήθειας, το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες.

● Οι  χώροι  που  επιλέγονται  για  να  συγκεντρωθούν  οι  πολίτες  που  απομακρύνονται  με

οργανωμένο  τρόπο  πρέπει  να  εξασφαλίζουν  εκ  των  προτέρων  όλες  τις  προϋποθέσεις

υγιεινής  και  ασφάλειας  και  να  αποκλείουν  το  ενδεχόμενο  της  ανάγκης  για  εκ  νέου

απομάκρυνσή τους από το χώρο ή τους χώρους αυτούς. 

● Στις περιπτώσεις που για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, κρίνεται

αναγκαία η χρήση πλωτών θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά τόπους

Λιμενικών Αρχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (Ν. 4150/2013 ΦΕΚ 102/Α΄/2013 και

ΠΔ 13/2018, ΦΕΚ 26/Α΄/2018).

 3.  Κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη απόφασης

Ο  μόνος  αρμόδιος  να  εισηγηθεί  την  οργανωμένη  προληπτική  απομάκρυνση  στις

περιπτώσεις  των  δασικών  πυρκαγιών  είναι  ο  εκάστοτε  Επικεφαλής  Αξιωματικός  του

Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού

έργου, έχοντας την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής σε

τοπικό επίπεδο.  

Ο  Δήμαρχος,  έχοντας  υπόψη  την  ανωτέρω σχετική  εισήγηση,  καθορίζει  άμεσα,  σημείο

συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των φορέων

που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας), ή εάν αυτό δεν

είναι άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να
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εξασφαλιστεί,  η  μεταξύ τους  επικοινωνία,  η  συλλογή πληροφοριών σχετικών με  την  τρέχουσα

κατάσταση, καθώς και ο συντονισμός τους. Επίσης παρέχει την δυνατότητα για την άμεση επιλογή

σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για

οργανωμένη  προληπτική  απομάκρυνση.  Εν  συνεχεία  ο  Δήμαρχος,  πλαισιωμένος  από  τους

επικεφαλής των φορέων που εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει

ή εξασφαλίσει τα εξής:

● Τον  αριθμό  των  ατόμων  που  πρέπει  να  απομακρυνθούν,  με  βάση  τα  δημογραφικά

στοιχεία ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αριθμό των ατόμων που διαβιούν ή

βρίσκονται στην περιοχή αυτή για διαφόρους λόγους (παραθεριστές, κλπ). Η απομάκρυνση,

με βάση τον κίνδυνο,  ενδεχομένως να μην αφορά το σύνολο των πολιτών,  αλλά μέρος

αυτών (άτομα παιδικής ή τρίτης ηλικίας, άτομα με προβλήματα υγείας, κλπ).

● Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς με βάση τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να

απομακρυνθούν  και  τη  διαθεσιμότητά  τους  κατά  το  χρόνο  που  θα  δοθεί  η  εντολή

υλοποίησης της δράσης, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. Η έγκαιρη εξασφάλιση των μέσων

απομάκρυνσης αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στη λήψη της απόφασης . Επίσης μια άλλη

παράμετρος που πρέπει να εξεταστεί είναι και η δυνατότητα απομάκρυνσης των πολιτών με

δικά τους μέσα, από καθορισμένα δρομολόγια στα οποία έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της

κυκλοφορίας.

● Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών μπορεί να γίνει με τα

μέσα Δημοτικής  συγκοινωνίας  που  διαθέτει  ο  Δήμος,  ή  με  τη  συνδρομή μέσων άλλων

φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα σε τοπικό

επίπεδο (παράγραφος 4.6 του παρόντος -  μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς  –

κατάρτιση μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών).

● Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης) για την εν συνεχεία

οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.

● Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών εντός των ορίων

της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, καθώς και τον τρόπο εντοπισμού και

ειδοποίησής  τους  (πόρτα–πόρτα,  ανακοινώσεις  σε  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης,  τοπικούς

ραδιοφωνικούς σταθμός, κλπ).

● Τη  δυνατότητα  ελέγχου  και  διαχείρισης  της  κυκλοφορίας,  σε  όλα  τα  εναλλακτικά

δρομολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, ότι μπορούν να

χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς από τον

εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος ενεργεί σε τοπικό
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επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατά την

απομάκρυνση των πολιτών. 

Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα δρομολόγια που έχουν επιλεγεί, σε καμιά περίπτωση

δεν πρέπει να παρενοχλούν την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και οχημάτων άλλων

φορέων  που  σπεύδουν  να  ενισχύσουν  το  έργο  της  καταστολής  και  αντιμετώπισης  έκτακτων

αναγκών (υδροφόρες, ασθενοφόρα ΕΚΑΒ, κλπ).

● Τη  διασφάλιση  επικοινωνιών  μεταξύ  των  αρμόδιων  φορέων  που  εμπλέκονται  στην

υλοποίηση  της  δράσης  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  ο  συντονισμός  τους,  καθώς  και  η

παροχή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη της πυρκαγιάς.

● Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφαλείς

● χώρους συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

● Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή 

● Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν μόνιμα

ή προσωρινά στην περιοχή.

Με δεδομένη τη δυσκολία λήψης και υλοποίησης τέτοιων αποφάσεων, οι κατά περίπτωση

αρμόδιοι  Δήμαρχοι,  οι  περιοχές  των  οποίων  πλήττονται,  όταν  αυτό  είναι  εφικτό  στα  χρονικά

περιθώρια που επιτρέπει η εξέλιξη του φαινόμενου, μπορούν να συγκαλούν άμεσα το Συντονιστικό

Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) προς υποβοήθηση του έργου τους . 

4. Σχέδιο δράσης

Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση

πολιτών περιγράφονται ως εξής:

1. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του

Πυροσβεστικού Σώματος

2. Άμεσος καθορισμός από το Δήμαρχο σημείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια εμπλέκονται

(ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ). 

3. Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, από τον

αρμόδιο Δήμαρχο,  

4.  Ενημέρωση  κοινού,  όταν  έχει  ληφθεί  απόφαση  για  την  απομάκρυνσή  του. Η  δημόσια

ανακοίνωση της απόφασης προς  ενημέρωση του κοινού πρέπει  να συντάσσεται  με ευθύνη του

Δημάρχου που έλαβε την απόφαση. Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές

πληροφορίες :

● Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της.
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●  Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής μέσα από την οποία θα πρέπει να

απομακρυνθούν,  καθώς και  τον κίνδυνο που διατρέχουν οι  πολίτες εάν παραμείνουν σε

αυτή.

●  Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής οργανωμένης προληπτικής

απομάκρυνσης όλων των πολιτών, ή συγκεκριμένων ομάδων τις  οποίες θα προσδιορίζει

κατά  προτεραιότητα  (άτομα  με  αναπνευστικά  προβλήματα,  άτομα  παιδικής  ηλικίας,

ηλικιωμένοι, κλπ).

● Να  προσδιορίζει  πού  και  πότε  θα  συγκεντρωθούν  (σημεία  συγκέντρωσης)  οι  πολίτες,

εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν να έχουν

μαζί τους.

● Να  προσδιορίζει  την  προβλεπόμενη  διάρκεια  της  απομάκρυνσης,  καθώς  και  τον  τόπο

προορισμού.

● Να  κατονομάζει  τα  ασφαλή  οδικά  δρομολόγια  καθώς  και  τυχόν  μονοδρομήσεις  που

μπορούν να ακολουθήσουν σε περίπτωση απομάκρυνσης με δικά τους μέσα.

● Να αναφέρει την διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού.

● Να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται.

5. Εκτέλεση/δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να

ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης, υπό το γενικό

συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της.

6. Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκομένων φορέων, μετά από σχετική

απόφαση του Δημάρχου.

 

 5. Ειδικότερες δράσεις

● Σε  περιοχές  που  υπάρχει  παρουσία  αλλοδαπών  πολιτών  (τουριστικά  θέρετρα,  κλπ),  θα

πρέπει να υπάρξει μέριμνα από το Δήμαρχο ξενόγλωσσης ανακοίνωσης για την ενημέρωσή

τους σχετικά με τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση και τις ασφαλείς

διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν όσοι θέλουν να απομακρυνθούν με ίδια μέσα.

● Για την μεταφορά αλλοδαπών πολιτών που δεν διαθέτουν ίδια μέσα μετακίνησης, κρίνεται

απαραίτητο, εφόσον είναι εφικτό, να καθορισθεί ιδιαίτερο σημείο συγκέντρωσης τους, για

την εν συνεχεία απομάκρυνσή τους, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους με τις Αρχές

και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών υποστήριξής τους.  

 

6.  Μνημόνια  ενεργειών  για  την  υλοποίηση  της  δράσης  της  οργανωμένης  απομάκρυνσης

πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών
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Οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, καθώς και τα Γραφεία Πολιτικής

Προστασίας των Δήμων, να προχωρήσουν στη σύνταξη μνημονίου ενεργειών σχετικά με τη δράση

της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών (ονομαστική κατάσταση των

υπευθύνων με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που

διαθέτει  ο  φορέας,  μνημόνια  συνεργασίας  με  ιδιωτικούς  φορείς  για  την  εξασφάλιση  επιπλέον

πόρων, κλπ.)>>.

Τέλος, πιστεύω ότι το προεκτεθέν ισχύον σήμερα θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο για την

Οργανωμένη  Απομάκρυνση  Πολιτών  που  απειλούνται  από  ένα  καταστροφικό  φαινόμενο,

επιβάλλεται  άμεσα να αναθεωρηθεί,  γιατί  στην πράξη προκαλεί προβλήματα δυσλειτουργίας κι

αυτό ενδεχομένως κάποια στιγμή στοιχίσει την απώλεια ανθρώπινης ζωής.
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