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 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

1.1.  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ. 

    Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3013/2002, στο σκοπό της Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνεται και η 

προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.     

    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.  

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) καθίσταται σαφές ότι το 

όργανο που αποφασίζει για την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης είναι ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της 

Κοινότητας, 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 Νομάρχης, όταν η 

εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο ή Κοινότητα, κλπ.  



 

Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ.3 (δηλαδή σε περιπτώσεις γενικής καταστροφής, ή περιφερειακής 

καταστροφής μικρής ή μεγάλης έντασης, ή σε τοπικές καταστροφές μικρής ή μεγάλης έντασης) σε 

συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β΄, γ΄και δ΄ του Ν.3013/2002/ΦΕΚ102/τευχ.Α, (περί 

αρμοδιοτήτων του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τον χαρακτηρισμό μιας καταστροφής και την 

έκδοση σχετικής απόφασης), η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας ή το Γεν. Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας αντίστοιχα και εκτελείται από τους αρμόδιους 

Νομάρχες, Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων. 

Η λήψη της απόφασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 άρθ. 18 Ν 3613/2007, πρέπει να βασίζεται στις 

εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την 

εξέλιξη της καταστροφής.  

     Στην περίπτωση των δασικών πυρκαγιών ο έλεγχος του φαινομένου και κατ΄ επέκταση η ευθύνη 

περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξή του ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώμα (N3511/2006).  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. 

      Η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, ως δράση Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών από καταστροφές, όπως στην περίπτωση των δασικών πυρκαγιών, υποστηρίζεται 

θεσμικά από την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα. (Ν.2800/2000 ΦΕΚ 41/τευχ.Α, 

Ν.3511/2006 ΦΕΚ258/τευχ Α, ΚΥΑ12030/ Φ109.1/1999, ΦΕΚ 713/τευχ Β). Ειδικότερα, η Ελληνική 

Αστυνομία στα πλαίσια εφαρμογής της παρ 3 του αρθ 4 της ΚΥ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 και του αρθ. 8 

του Ν 2800/2000, έχει σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση της απόφασης για την απομάκρυνση πολιτών. 

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 με 

σημαντική βαρύτητα. 

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, λόγω αρμοδιότητας (Ν 1579/85 ΦΕΚ 

217/τευχ Α). Επίσης στις περιπτώσεις που για την απομάκρυνση των πολιτών, κρίνεται αναγκαία η χρήση 

πλωτών θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση (Π.Δ. 242/30-9-1999/ΦΕΚ 201).  

    Με την παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007, πέραν των άλλων, εξασφαλίζεται και η πληρότητα των 

σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που συντάσσονται κατ' απαίτηση του Γενικού Σχεδίου 
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Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (Υ.Α.1299/7-4-2003, ΦΕΚ423, τευχ. 

Β), όπου αναφέρεται μεταξύ των υποχρεώσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και η συνεργασία με 

τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ για την επιλογή και οργάνωση χώρων υποδοχής των πληγέντων.      

  Η απαίτηση αυτή καθιστά προφανές ότι στις περιπτώσεις που η λήψη της απόφασης λαμβάνεται από τους 

αρμοδίους Δημάρχους ή Πρόεδρους Κοινοτήτων, ο Νομάρχης συμμετέχει στην υλοποίησή της, όταν αυτό 

απαιτείται, με τα μέσα και τις υπηρεσίες που διαθέτει.   

     Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας των ατόμων που 

ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό την εποπτεία ή διέπεται από ειδικότερες 

νομοθεσίες και η απομάκρυνσή τους, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω σχετική (παρ.2 άρθ. 

18 Ν 3613/2007), αποτελεί ευθύνη των διοικήσεών τους (εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 

Ασφάλειας, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων, κλπ).  

    Οι αποφάσεις των ανωτέρω διοικήσεων για την απομάκρυνση ή μη των ατόμων που ευρίσκονται εντός 

των ανωτέρω υποδομών ή εγκαταστάσεων, πρέπει να βασίζεται σε σχετική εισήγηση του εκάστοτε 

Επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του 

πυροσβεστικού έργου για τον έλεγχο μιας δασικής πυρκαγιάς, εξ αιτίας της οποίας ενδέχεται να υπάρξουν 

επιπτώσεις σε άτομα. 

   Ειδικότερα για τις παιδικές εξοχές- κατασκηνώσεις η λήψη της απόφασης για την απομάκρυνση των 

ατόμων που ευρίσκονται και διαβιούν εντός των υποδομών τους, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω 

δασικών πυρκαγιών, καθορίζεται μέσα από τα σχέδια εκκένωσής τους, τα οποία συντάσσονται σύμφωνα με 

τις κατευθύνσεις του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (παρ3, αρθ 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999). 

Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι αποφάσεις των διοικήσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στο 

Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, η περιοχή του οποίου πλήττεται, όπως επίσης και στο Νομάρχη, 

για λόγους καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας, στη διαχείριση των συνεπειών 

και υποστήριξη του έργου των διοικήσεων από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 

1.2. ΒΑΣΙΚΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

   Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, το όργανο που εισηγείται και το όργανο που αποφασίζει κατά 

περίπτωση για την υλοποίηση της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους 

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.  

 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 
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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. Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωμένη 

απομάκρυνση πολιτών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών θα πρέπει να συνδέεται κατά βάση με τους 

ανωτέρω κινδύνους. Στις περιπτώσεις που στην πορεία εξέλιξης μιας πυρκαγιάς υπάρχει εμπλοκή 

και καύση και άλλων ειδών καύσιμης ύλης, πέραν της φυτικής βιομάζας, όπως οικοδομικών 

υλικών, απορριμμάτων, κλπ, ο κίνδυνος μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της 

καύσιμης ύλης.  

 Η έκδοση γενικών οδηγιών προστασίας των πολιτών από παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα 

σωματίδια, κλπ) τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα κατά την εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς, 

αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η εκ των προτέρων 

έκδοση και κοινοποίηση των γενικών οδηγιών (σε κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), προκειμένου 

να τις έχει υπόψη του, ο φορέας που εκτιμά και εισηγείται σε τοπικό επίπεδο, καθώς και το όργανο 

που αποφασίζει την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, κρίνεται απαραίτητη. Νοείται ότι η 

περαιτέρω εξειδίκευση, γύρω από το όλο θέμα, γίνεται μέσω της εμπλοκής του ιατρικού 

προσωπικού του τομέα υγείας σε τοπικό επίπεδο.  

 Η απόφαση για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών από μια 

περιοχή που τεκμηριωμένα απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, λαμβάνεται 

όταν η προσωπική ασφάλεια των πολιτών βρίσκεται σε κίνδυνο που εκτιμάται από τις δυνάμεις 

καταστολής ότι δεν μπορεί να μειωθεί και υπάρχει πρόβλεψη για την εκδήλωση του χειροτέρου 

σεναρίου. Επίσης, η απόφαση για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξαιτίας δασικών 

πυρκαγιών λαμβάνεται και στις περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών πλησίον της 

περιοχής που λόγω της εξέλιξης του φαινομένου αναμένεται να πληγεί, είναι μεγαλύτερος σε σχέση 

με τον κίνδυνο μετακίνησης στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο. 

 Η δράση της απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή 

οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της. Σε αντίθεση 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 (παρ. β, του αρθ 1 του 

Ν3511/2006).  

    Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και επιχείρησης 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 
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και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το 

ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες. 

   Κατά συνέπεια η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο που δρομολογείται 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, σε επαφή, ή εντός της φλεγόμενης ζώνης μιας  δασικής πυρκαγιάς.  

    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 Δήμου ή της Κοινότητας που πλήττεται ή σε όμορους Δήμους ή 

Κοινότητες ή εντός του Νομού, ανάλογα με το εάν η απόφαση έχει ληφθεί από το Δήμαρχο/ Πρόεδρο 

Κοινότητας, ή το Νομάρχη. Η απαίτηση αυτή, εφ όσον είναι εφικτή, αποβλέπει στον καλύτερο συντονισμό 

κατά το στάδιο εκτέλεσης - υλοποίησης της δράσης, δεδομένου ότι δύναται να δρομολογείται από το ίδιο 

τοπικό όργανο που γνωρίζει καλά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Το αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις 

που η απόφαση έχει ληφθεί από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ή και το Γενικό Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι οι αποφάσεις τους εκτελούνται από τα ανωτέρω όργανα (Δήμαρχο/ 

Πρόεδρο Κοινότητας, ή Νομάρχη). 

   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.   

       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 απαραίτητα.  
 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

2.1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 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 
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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 (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, γραφείο Πολιτικής Προστασίας), ή εάν αυτό δεν είναι 

άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. 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 την 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 επικεφαλείς των φορέων που 

εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση,  πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα εξής: 

o 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, τουρίστες, 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). 

o 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 αυτo-απομάκρυνσης των πολιτών με δικά τους μέσα, από καθορισμένα  

δρομολόγια στα οποία  έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας. 

     Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η εξεύρεση μέσων μεταφοράς με την 

διαδικασία της επίταξης, δεν είναι άμεσα εφικτή, εάν δεν προηγηθεί σχετική απόφαση σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο αρθ. 41 του Ν.3536/2007(ΦΕΚ 42, τευχ Α). Δηλαδή απαιτείται απόφαση 

Πρωθυπουργού μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού (παρ3 αρθ41 Ν.3536/2007).  

Οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 5, 18, 19, 22 και 23 του Ν.Δ 17/1974 δεν εφαρμόζονται εφεξής, 

καθώς και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου αρθ. 41 του 

Ν.3536/2007.  

   Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών, μπορεί να γίνει από φορείς 

του δημοσίου (ΕΛΑΣ, ΠΣ, Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ), ή από φορείς του ιδιωτικού τομέα (κατά 

τόπους ΚΤΕΛ, κλπ). Στα πλαίσια αυτά, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων (σε κατάσταση συνήθους 

ετοιμότητας),  τα μέσα που μπορούν να διαθέσουν οι φορείς σε τοπικό επίπεδο, στην περίπτωση 
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έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης. Επίσης 

θα πρέπει να γνωρίζουν τη διαδικασία διάθεσής τους, όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου, 

καθώς και τη διαδικασία διάθεσής τους, μέσω ενός μνημονίου συνεργασίας, όταν πρόκειται για 

φορείς του ιδιωτικού τομέα. 

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

οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.  

    Στις περιπτώσεις που υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών που χρειάζονται μεταφορά 

(τουρίστες, κλπ), κρίνεται απαραίτητο, εφ όσον είναι εφικτό, να καθορισθεί ιδιαίτερο σημείο 

συγκέντρωσής τους, για την εν συνεχεία απομάκρυνσή τους, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία 

τους με τις Αρχές και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών υποστήριξής τους. Στις περιπτώσεις 

αυτές όταν ληφθεί η απόφαση, ο κατά τόπους υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει το 

Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το 

όποιο εν συνεχεία ενημερώνει το Υπ. Εξωτερικών (Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων) προκειμένου να 

ενημερώσει αρμοδίως τις Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών.  

o 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 κλπ). Στις 

περιπτώσεις που υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών (τουρίστες, κλπ), θα πρέπει να υπάρξει 

μέριμνα για ανάλογη ξενόγλωσση ανακοίνωση. 

o 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, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση 

των πολιτών. Η δυνατότητα αυτή αφορά δρομολόγια που θα χρησιμοποιηθούν τόσο από τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς των πολιτών, όσο και από τα μέσα που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι  

πολίτες που αυτο-απομακρύνονται μετά τη λήψη και δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης.   

     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).  

o 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. 

 7



 

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

χώρους συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

o Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή (π.χ. για 6 ώρες) 

μέχρι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον οποίο απομακρύνονται. Η εκτίμηση αυτή αφορά 

κυρίως τους πολίτες που διαμένουν στη περιοχή.  

o Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαβιούν στην περιοχή,  

εφόσον χρειάζονται μεταφορά. 

    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 και οι Νομάρχες το Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο (ΣΝΟ). 

   Εξάλλου, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο υπ αρθ 2706/7-4-2008  έγγραφό μας, η σύγκληση των ανωτέρω 

οργάνων έχει ως κύριο στόχο στην περίπτωση των δασικών πυρκαγιών, το συντονισμό των φορέων για την 

άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών που προκαλούνται από αυτές, καθώς και τη διάθεση μέσων, προς 

ενίσχυση του έργου της καταστολής, που ενεργείται με ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος.    

  Νοείται ότι όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση της δράσης, συμβάλλουν και συνεργάζονται, 

με βάση την αποστολή τους και τα οριζόμενα από το θεσμικό τους πλαίσιο, χωρίς να αποκλείεται η 

υποστήριξη του ενός φορέα από τον άλλο για την υλοποίηση κάποιων επιμέρους δράσεων, υπό το γενικό 

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

   Υπενθυμίζεται ότι η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης εξ αιτίας των δασικών πυρκαγιών υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας, μέσω των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, όταν συντρέχει περίπτωση, για την κάλυψη των πρώτων 

αναγκών (διαμονή – διατροφή) και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη συνέχεια, 

δια των αρμοδίων Διευθύνσεων Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.  
 

2.2.  ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

  Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών περιγράφονται ως 

εξής : 

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

του Πυροσβεστικού Σώματος προς τον αρμόδιο Δήμαρχο/ Πρόεδρο Κοινότητας, ή Νομάρχη κλπ. 

2.  Άμεσος καθορισμός σημείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, 

ΕΚΑΒ)  από το αρμόδιο όργανο που έχει την ευθύνη για τη λήψη της απόφασης (Δήμαρχος/ 

Πρόεδρος Κοινότητας, ή Νομάρχης, κλπ).  Επισημαίνεται ότι η ενέργεια αυτή, δεν αποκλείει την 

επιτόπου σύγκληση, εφόσον η εξέλιξη του φαινόμενου το επιτρέπει, των κατά τόπους αρμόδιων 

Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ), ή Συντονιστικών Νομαρχιακών Οργάνων (ΣΝΟ).  
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3. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, από τον αρμόδιο Δήμαρχο/ 

Πρόεδρο Κοινότητας, ή Νομάρχη ή το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ή το Γενικό 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθ.18 του Ν 

3613/2007 και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω (Μέρος Δεύτερο, 

παράγραφος 2.1). 

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 οργάνου που 

έλαβε την απόφαση. Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες : 

 Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της. 

 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 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 αυτο-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. 

    Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μ.Μ.Ε. που θα δεχτούν να αναμεταδώσουν την 

ανακοίνωση, να επιτευχθεί η δημιουργία μίας και μοναδικής συνολικής εικόνας αντιμετώπισης της 

κατάστασης προς το κοινό.  

   Ωστόσο πέραν των Μ.Μ.Ε. τοπικής ή πανελλαδικής εμβελείας που θα αναμεταδώσουν την 

ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη απόφασης και την έναρξη 

της διαδικασίας απομάκρυνσής του, θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μεθόδους και 

πρακτικές που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερο τον εντοπισμό και εν συνεχεία την 

ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο που διατρέχουν στην περίπτωση που παραμείνουν στην 

περιοχή (πόρτα–πόρτα, ενημέρωση με διερχόμενο όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες 

πληροφορίες, συνδυασμός και των δυο μεθόδων). Στην περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την 

υλοποίηση της δράσης έχουν  οι κατά τόπους Αστυνομικές  Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να 
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υποστηριχτεί από υπαλλήλους της Κοινότητας, ή από δημοτικούς υπάλληλους, ή και από τη 

Δημοτική Αστυνομία, όταν αυτή υφίσταται. Ένα άλλο πλεονέκτημα που παρέχει η ενημέρωση με 

τις μεθόδους αυτές, είναι και η δυνατότητα άμεσης καταγραφής των πολιτών που επιθυμούν να 

απομακρυνθούν αλλά δεν διαθέτουν δικά τους μέσα, ή χρειάζονται ειδική μετακίνηση (ασθενείς, 

άτομα με κινητικά προβλήματα, κλπ). Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν σε ορθολογικότερη 

εκτίμηση των μέσων που απαιτούνται για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών. 

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. 

   Επισημαίνεται ότι δράσεις που αφορούν την τήρηση της τάξης, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας 

κατά την απομάκρυνση, καθώς και την πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκλημάτων κατά της 

περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή, αποτελούν αρμοδιότητα των κατά 

τόπους Αστυνομικών Αρχών. 

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

αναγγελία, του οργάνου που έχει το γενικό συντονισμό.   

7. Καταγραφή και αποτίμηση έργου, από τον υπεύθυνο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας 

    Είναι προφανές ότι η επιλογή του σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, 

αποτελεί διαδικασία που υπαγορεύεται κυρίως από την αναμενόμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς, τις 

ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την υλοποίηση της δράσης.     

    Οι πολίτες και τα όργανα των φορέων που εμπλέκονται, πρέπει σαφώς να καταλάβουν ποιος αποφασίζει ή 

έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της ανωτέρω δράσης (Δήμαρχος/Πρόεδρος Κοινότητας, ή Νομάρχης) 

και κατ’ επέκταση έχει το γενικό συντονισμό των επιμέρους ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίησή 

της. 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  

    Η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών σε περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από 

εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, ως δράση Πολιτικής Προστασίας, εντάσσεται στις δράσεις 

προστασίας του κοινού. 

   Οι δράσεις προστασίας του κοινού εντάσσονται στο σχεδιασμό για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών που 

προκύπτουν από την εκδήλωση πάσης φύσεως καταστροφών μέσω των  Ειδικών Σχεδίων που έχουν την 

υποχρέωση να συντάξουν οι φορείς που αναφέρονται στο Παράρτημα Α, Προσθήκη 2 του εγκεκριμένου 

Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" (ΥΑ 1299/2003/ΦΕΚ 

423,τευχ.Β).   

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της με το υπ αρθ 2033/3-

4-2007 καθόρισε τη δομή και περιέγραψε το περιεχόμενο των Ειδικών Σχεδίων έκτακτης ανάγκης, έτσι 
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ώστε να είναι τυποποιημένα και εναρμονισμένα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας 

με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης". Επίσης με το ανωτέρω έγγραφο διευκρίνισε ότι η έκδοση 

κατευθυντήριων οδηγιών που περιγράφουν και αναλύουν την ενδεδειγμένη μεθοδολογία για την 

υλοποίηση δράσεων Πολιτικής Προστασίας που προβλέπονται στα ειδικά σχέδια, κατά κανόνα, αποτελούν 

αρμοδιότητα της Κεντρικής Διοίκησης. 

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε το παρόν έγγραφο να ενσωματωθεί ως κατευθυντήρια οδηγία 

για την υλοποίηση δράσεων που συνδέονται με την προστασία του κοινού, σε όλα τα υφιστάμενα 

ειδικά σχέδια διαχείρισης εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από την εκδήλωση δασικών 

πυρκαγιών των φορέων που αναφέρονται στο Παράρτημα Α, Προσθήκη 2 του εγκεκριμένου Γενικού 

Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" (Υπ. Εθνικής Άμυνας, ΠΣ, ΕΛΑΣ, 

Περιφέρειες Κράτους, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις).   

Επίσης στα πλαίσια αυτά, παρακαλούμε τα γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, καθώς και τους 

Πρόεδρους των Κοινοτήτων να αναβαθμίσουν το μνημόνιο ενεργειών τους, το οποίο έχουν συντάξει 

σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο υπ. αρθ. 2706/7-4-2008 έγγραφό μας, συμπεριλαμβάνοντας και τη δράση 

της  οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα κατευθυντήρια οδηγία. 

Από την υποχρέωση αυτή, εξαιρούνται οι Δήμοι των όποιων τα πολεοδομικά τους συγκροτήματα δεν 

κινδυνεύουν από πυρκαγιές που εκδηλώνονται στην ύπαιθρο. 

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας παρακαλείται να συμβάλει στην εφαρμογή της παρούσας με 

την έκδοση σχετικής διαταγής προς τις υφιστάμενες μονάδες. 

Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος παρακαλείται να συμβάλει στην εφαρμογή της παρούσας με 

την έκδοση σχετικής διαταγής προς τις υφιστάμενες μονάδες. 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ, Γενική Δ/νση Πρόνοιας) 

παρακαλείται να συμβάλει στην εφαρμογή της παρούσας με την έκδοση σχετικών οδηγιών  κατά το μέρος 

που εμπλέκεται και έχει αρμοδιότητα, καθώς και σχετικών εντολών προς τις υφιστάμενες μονάδες του.  

  Στους φορείς που δεν εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση της ανωτέρω δράσης, η παρούσα κοινοποιείται 

προς ενημέρωση. 

 

 

                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ             

  

 

                                              ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΟΥΖΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. Περιφέρειες Κράτους 

α.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
β. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας με την παράκληση για την άμεση αναπαραγωγή της παρούσας 

και την αποστολή της: 
• σε όλους τους Δημάρχους και στους Προέδρους των Κοινοτήτων της οικείας Περιφέρειας  
• στα γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της οικείας Περιφέρειας, τα όποια 

παρακαλούνται εν συνεχεία να κοινοποιήσουν προς ενημέρωσή τους την παρούσα σε όλα 
τα μέλη που συγκροτούν το ΣΤΟ του Δήμου τους. 

   
2. Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Κράτους, έδρες 

3. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις του Κράτους 
α.  Γραφεία κ.κ. Νομαρχών  
β. Γραφεία Πολιτικής Προστασίας με την παράκληση για την άμεση αναπαραγωγή της παρούσας 

και κοινοποίηση της σε όλα τα μέλη του ΣΝΟ τους προς ενημέρωσή τους, καθώς και σε όλους 
τους υπευθύνους λειτουργίας οργανωμένων χώρων κατασκηνώσεων (παιδικές εξοχές, κάμπινγκ 
κλπ). 

 
4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

  ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ 
 

5. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) 
α.  Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης 
β.  Δ/νση Τροχαίας 
 

6. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 
α.  Δ/νση Δασοπυρόσβεσης 
β.  Δ/νση Πυρόσβεσης - Διάσωσης 

 
7. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
      α. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) 

             β. ΕΚΑΒ 
             γ. Γενική Δ/νση Πρόνοιας 

 
8. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής 

 Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος 
 

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Υπουργείο Εσωτερικών 
        α.  Γραφείο κ.. Υφυπουργού Π. Χηνοφώτη 

β.  Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας  
γ.  Γραφείο Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος 
δ.  Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Αγροφυλακής 
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2. Υπουργείο Εξωτερικών 
         Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων 
3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
         Γραφείο κ. Α΄ Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ 
 
4. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

α.  Γραφείο κ. Υπουργού 
β.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  

  γ. Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
        δ.  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 
5. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
        α. Γενική Δ/νση Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος 
        β. Δ/νση Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος  

 
6. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής 

α.  Γραφείο κ. Υπουργού 
β.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  
γ.  Γραφείο Αρχηγού Λιμενικού Σώματος 
 

7. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης 
 

8. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  Επικοινωνίας  
 
9. Επαρχεία του Κράτους (Γραφεία κ.κ. Επάρχων) 

10. Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) 

11. Κεντρική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ) 

12. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις του Κράτους 
Δ/νσεις Πρόνοιας 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφεία κ. Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών  
3. Γραφείο κ Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Πολικής Προστασίας 
4. Κ.Ε.Π.Π.   
5. Δ/νσεις Γ.Γ.Π.Π. 

 


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                          Αθήνα      10  -  7  – 2008           
	                                                                                          Αριθ. Πρωτ.   5843 
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
	ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
	ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ



