ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σύµφωνα µε το άρθρο 108 του Ν. 4249/2014 καθίσταται σαφές ότι το όργανο που
αποφασίζει για την υλοποίηση της οργανωµένης αποµάκρυνσης του πληθυσµού λόγω
αρµοδιότητας είναι ο ∆ήµαρχος, η περιοχή του οποίου πλήττεται και ο οποίος έχει και το
συντονισµό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση της καταστροφής σε
τοπικό επίπεδο ή ο αρµόδιος Περιφερειάρχης, όταν η εξελισσόμενη ή επικείµενη καταστροφή
µπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα ∆ήµο κλπ.
1.

Η

λήψη

της

απόφασης

για

την

οργανωµένη

προληπτική

αποµάκρυνση,

ή

µη

αποµάκρυνση,από τον αρµόδιο ∆ήµαρχο, λαµβάνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθ. 6
παρ.5στ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό ισχύει), βάσει της παρ. 2 του αρ.18 του Ν.3613/2007,
του αρ.108 του Ν.4249/2014 αλλά και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Σχεδίου δράσεων
Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών.(Α∆Α:
ΩΞΧΦ465ΧΘ7- ΣΚΗ) και βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν
την ευθύνη περιορισµού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής. Στην
προκειµένη περίπτωση, που αφορά δασικές πυρκαγιές, ο έλεγχος του φαινοµένου και κατ’
επέκταση η ευθύνη περιορισµού των επιπτώσεων από την εξέλιξή του, ανήκει στο
Πυροσβεστικό Σώµα ( άρθρο 63 του Ν.4249/2014). Στα πλαίσια αυτά αρµόδιος για την
εισήγηση της οργανωµένης αποµάκρυνσης των πολιτών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής
Αξιωµατικός

του

Πυροσβεστικού

Σώµατος,

ο

οποίος

ενεργεί

ως

συντονιστής

του

πυροσβεστικού έργου (άρθρο 108, παρ.5, εδ.στ, του Ν.4249/2014).
2. Η οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών, υποστηρίζεται θεσµικά από την Ελληνική
αστυνοµία. ( άρθρ.11 παρ.2 του Ν.4249/2014, εγκύκλιος 3752/25-5-2018 της Γ.Γ.Π.Π.).
Ειδικότερα, η Ελληνική Αστυνοµία στα πλαίσια εφαρµογής της παρ 3 του αρθ. 4 της
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3. Θέµατα που συνδέονται µε τον εντοπισµό και ειδοποίηση των πολιτών για την
αποµάκρυνσή τους, όταν έχει ληφθεί σχετική απόφαση , µε την τήρηση της τάξης , µε τη
ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την αποµάκρυνση , καθώς και πρόληψη και καταστολή τυχόν
εγκληµάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που αποµακρύνονται από την περιοχή ,
αποτελούν αρµοδιότητα των κατά τόπους Αστυνοµικών Αρχών.
4.Στις περιπτώσεις που η δράση αυτή αφορά πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες ή
περιλαµβάνει άτοµα µε προβλήµατα υγείας , πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίζεται η
παρουσία µονάδων του ΕΚΑΒ , για λόγους παροχής άµεσης προνοσοκοµειακής ιατρικής
βοήθειας.

Νοείται ότι στις περιπτώσεις που η λήψη της απόφασης λαµβάνεται από τους

αρµόδιους ∆ηµάρχους, ο Περιφερειάρχης ή ο αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης συµµετέχει στην
υλοποίησή της, µε τα µέσα και τις υπηρεσίες που διαθέτει . Η ενέργεια αυτή δεν έχει
εφαρµογή σε εγκαταστάσεις των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας ή όταν
αυτές διέπονται από ειδικότερες ρυθµίσεις όπως, νοσηλευτικά ιδρύµατα, παιδικές εξοχές,
κατασκηνώσεις, κ.τ.λ. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις των διοικήσεών τους θα πρέπει
να γνωστοποιούνται άµεσα στο ∆ήµαρχο, η περιοχή του οποίου πλήττεται, για λόγους
καλύτερου συντονισµού του έργου της Πολιτικής Προστασίας, στη διαχείριση των συνεπειών
και υποστήριξη του έργου των διοικήσεων από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης .
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα , το όργανο που εισηγείται και το όργανο που
αποφασίζει κατά περίπτωση για την υλοποίησή της οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών, για
λόγους

προστασίας

από

εξελισσόµενη

ή

επικείµενη

καταστροφή

εξαιτίας

δασικών

πυρκαγιών, θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τα εξής : Η οργανωµένη 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 . Η δράση της
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 , έχει το Πυροσβεστικό Σώµα ( παρ. β, του αρθ. 1 του Ν3511/2006).
Κατά συνέπεια η οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως µέτρο που δροµολο- 13
γείται για την προστασία τους , κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις και περιορισµούς, ενώ η
διάσωση είναι δράση υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά µικρές οµάδες πολιτών , ή
µεµονωµένα άτοµα σε συγκεκριµένο και περιορισµένο χώρο, πλησίον ή εντός της φλεγόµενης
περιοχής. Η δράση της οργανωµένης 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. Η αποµάκρυνση πρέπει να
πραγµατοποιείται κατά προτίµηση εντός των διοικητικών ορίων του οργάνου που έλαβε την
απόφαση , δηλαδή εντός του ∆ήµου που πλήττεται . 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 αποµάκρυνση τους από το χώρο ή τους
χώρους αυτούς . Η καταγραφή και ταυτοποίηση των πολιτών που έχουν µεταφερθεί στους
χώρους αυτούς και ο έλεγχος της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει εξ αιτίας της
καταστροφής

(απώλεια

συγγενικών

προσώπων,

κλπ)

κρίνονται

κατά

περίπτωση

απαραίτητες .
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις και περιορισµούς και έχοντας υπόψη τη διεθνή
εµπειρία και πρακτική στο σχεδιασµό για την εκτέλεση της οργανωµένης αποµάκρυνσης
πολιτών από µια περιοχή, κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθούν τα ακόλουθα . Ο εκάστοτε
Επικεφαλής Αξιωµατικός του Πυροσβεστικού Σώµατος , ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής
του πυροσβεστικού έργου έχοντας την ευθύνη περιορισµού των επιπτώσεων από την εξέλιξη
της καταστροφής, είναι ο µόνος αρµόδιος να εισηγηθεί την οργανωµένη αποµάκρυνση . Στα
πλαίσια αυτά , προτείνει εγκαίρως και επακριβώς τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να
υλοποιηθεί η δράση , µε βάση την αναµενόµενη συµπεριφορά της πυρκαγιάς .
Το όργανο που αποφασίζει , έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση , καθορίζει
άµεσα σηµείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στο οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι
επικεφαλής των φορέων που κύρια εµπλέκονται ( ΕΛ.ΑΣ, Π.Y, Ε.Κ.Α.Β, υπεύθυνος Πολιτικής
Προστασίας κ.τ.λ. ). Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να εξασφαλιστεί η
µεταξύ τους επικοινωνία , η συλλογή πληροφοριών σχετικών µε την τρέχουσα κατάσταση ,
καθώς και ο συντονισµός τους . Επίσης παρέχει την δυνατότητα για άµεση επιλογή σχεδίου
δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς , στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για
αποµάκρυνση . Εν συνεχεία το όργανο που αποφασίζει , πλαισιωµένο από τους επικεφαλής
των φορέων που εµπλέκονται , πριν λάβει την απόφαση , πρέπει εγκαίρως να εκτιµήσει και
εξασφαλίσει τα εξής :
• Τον αριθµό των ατόµων που πρέπει να αποµακρυνθούν.
• Τον προσδιορισµό των µέσων µεταφοράς.
• Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών.
• Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών , καθώς και τον
τρόπο εντοπισµού και ειδοποίησης τους.
• Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας
.• Τη διασφάλιση επικοινωνιών µεταξύ των αρµόδιων φορέων.
• Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που αποµακρύνονται.
• Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται να αποµακρυνθούν από την περιοχή.

• Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που αποµακρύνθηκαν. Με δεδοµένη τη
δυσκολία λήψης και υλοποίησης τέτοιων αποφάσεων , οι κατά περίπτωση αρµόδιοι ∆ήµαρχοι,
οι περιοχές των οποίων πλήττονται , όταν αυτό είναι εφικτό στα χρονικά περιθώρια που
επιτρέπει η εξέλιξη του φαινοµένου, µπορούν να συγκαλούν άµεσα το Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π προς
υποβοήθηση του έργου τους .
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Σε περίπτωση απόφασης της οργανωµένης αποµάκρυνσης πληθυσµού το Αυτοτελές Τµήµα
Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Παγγαίου , ακολουθώντας πάντα το σχέδιο δράσης , είναι
το καθ΄ύλην αρµόδιο για το συντονισµό των ενεργειών που κρίνονται απαραίτητες για την
υλοποίηση της δράσης . Συγκεκριµένα προτείνεται η µετάβαση υπαλλήλων του Τµήµατος για
να συντονίζουν επί τόπου τις επί µέρους δράσεις , βοηθώντας ταυτόχρονα τους λοιπούς
υπαλλήλους του ∆ήµου στην αποµάκρυνση του πληθυσµού.
Οι

Υπηρεσίες

του

∆ήµου

που

θα

συµµετέχουν

στην

διαδικασία

της

οργανωµένης

αποµάκρυνσης πληθυσµού είναι :
Α)
Β)
Γ)
∆)
Ε)
ΣΤ)
θεωρείται σκόπιµο να δηµιουργηθούν στο χώρο στον οποίο θα λάβει χώρα η οργανωµένη
εκκένωση:
1. Ένα συντονιστικό κέντρο.
2.

Ένας

ή

περισσότεροι,

σταθµοί

παροχής

Α'

Βοηθειών

για

τους

πολίτες

που

αποµακρύνονται .
3. Σταθµοί πληροφόρησης των πολιτών κατά µήκος της ή των διαδροµών που θα
χρησιµοποιηθούν για την αποµάκρυνσή τους, σε κοµβικά σηµεία, για να κατευθύνουν τα
οχήµατα και τους πολίτες προς τους προεπιλεγµένους χώρους συγκέντρωσης.
4. ∆ίκτυο τηλεπικοινωνιών για την άµεση και απρόσκοπτη επικοινωνία όλων των
εµπλεκόµενων στην υλοποίηση της αποµάκρυνσης του πληθυσµού.

● Η αποµάκρυνση του πληθυσµού θα γίνει και µε την συνδροµή λεωφορείων που θα διαθέσει
του ΚΤΕΛ. ● Ο ∆ήµος Παγγαίου

θα συνδράµει στην υλοποίηση της αποµάκρυνσης του

πληθυσµού µε λεωφορεία και δύο (2) ειδικά διαµορφωµένα οχήµατα µεταφοράς Α.Μ.Ε.Α από
το ΘΧΠ Ελευθερούπολης.
● Η Ελληνική Αστυνοµία µε την συνδροµή και της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας , θα ελέγξουν εάν
υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος, για τυχόν εναποµείναντες κατοίκους και θα φροντίσουν για
την καταγραφή τους, εφόσον αρνηθούν τη διαδικασία της προληπτικής αποµάκρυνσής για
λόγους προστασίας τους.
● Η τροχαία θα µεριµνήσει ώστε να χρησιµοποιηθούν οι προεπιλεγµένοι οδοί για την
αποµάκρυνση του πληθυσµού. Για τις παραπάνω δράσεις είναι απαραίτητος εξοπλισµός, ο
οποίος υπάρχει ήδη διαθέσιµος ή είναι στις υποχρεώσεις του ∆ήµου να προµηθευτεί και να
φυλάσσεται σε χώρο ασφαλή, εύκολα και γρήγορα προσβάσιµο, για την έγκαιρη µεταφορά
αλλά και ανάπτυξή του στο χώρο που χρειάζεται.
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Από το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας του Δήμου θα δίνονται πληροφορίες στους δηµότες για
την εξέλιξη της έκτακτης ανάγκης ,την οργανωµένη αποµάκρυνση, την αποφυγή πανικού,
την αποσυµφόρηση της κυκλοφορίας, τους χώρους καταφυγής, τους σταθµούς Α´ Βοηθειών,
κλπ. Η ενηµέρωση των δηµοτών γίνεται µε κάθε δυνατό τρόπο, αναλόγως των συνθηκών που
επικρατούν (µε δελτία τύπου και ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
∆ήµου ή σε διάφορα σηµεία της πόλης, µε ανακοινώσεις σε ΜΜΕ κλπ).
Λόγω της φύσης του δήμου ορίζονται ως χώροι προσωρινής εγκατάστασης, οι αθλητικές
υποδομές αλλά και οι κατασκηνώσεις που υπάρχουν σε όλη την επικράτεια του δήμου καθώς
και ξενοδοχειακές μονάδες.

