
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ Ή 
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  
(αρθ.18 του Ν.3613/2007 και 2795/29‐4‐2011 έγγραφο της ΓΓΠΠ)  
 
1.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
Σύμφωνα  με  την  παρ. 2  του  άρθρου 18  του Ν.3613/2007  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. Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να 
επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη. Η 
λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την 
ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής. 
 
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.  Θέματα  που  συνδέονται  με  τον  εντοπισμό  και  ειδοποίηση  των  πολιτών  για  την 
απομάκρυνση  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.  
Η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας των ατόμων που ευρίσκονται εντός υποδομών ή 
εγκαταστάσεων  φορέων  όπως  των  Ενόπλων  Δυνάμεων,  των  Σωμάτων  Ασφαλείας,  των 
Νοσηλευτικών  Ιδρυμάτων,  κ.λ.π.,  τελεί  υπό  την  εποπτεία  ή  διέπεται  από  ειδικότερες 
νομοθεσίες  και  η απομάκρυνσή  τους αποτελεί  ευθύνη  των διοικήσεών  τους.  Η απόφαση 
της διοίκησης για την απομάκρυνση ή μη των προαναφερόμενων, πρέπει να βασίζεται σε 
σχετική  εισήγηση  του  εκάστοτε  Επικεφαλής  Αξιωματικού  του  Π.Σ.  (ως  συντονιστής  του 
πυροσβεστικού έργου).  
Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  ,οι  αποφάσεις  των  διοικήσεων  θα  πρέπει  να  γνωστοποιούνται 
άμεσα  στο  Δήμαρχο,  η  περιοχή  του  οποίου  πλήττεται,  όπως  επίσης  και  στον  αρμόδιο 
Αντιπεριφερειάρχη,  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 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.  
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  χειρότερου  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  των  πολιτών  πραγματοποιείται  μόνον  όταν  εξασφαλίζεται 
εγκαίρως  η  καλή  οργάνωση  για  την  ασφαλή  υλοποίηση  της,  έχει  χαρακτήρα  μη 
υποχρεωτικό,  βασιζόμενη  στην  ενημέρωση  του  κοινού  για  τον  κίνδυνο  και  τις  πιθανές 
συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο νια τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της 
απομάκρυνσης.  Αν  δεν  εξασφαλισθεί  η  έγκαιρη  και  καλά  οργανωμένη  απομάκρυνση,  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 Ν.3511/2006).  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  εξέλιξης  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.  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  απομάκρυνση  πρέπει  να 
πραγματοποιείται κατά προτίμηση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που πλήττεται ή 
σε  όμορους  Δήμους  ή  εντός  της  οικείας  Περιφερειακής  Ενότητας,  (ανάλογα  με  το  εάν  η 
απόφαση  έχει  ληφθεί  από  τον  Δήμαρχο,  ή  τον  Περιφερειάρχη  ή  τον  εξουσιοδοτημένο 
αρμόδιο  Αντιπεριφερειάρχη)  όταν  η  εξελισσόμενη  ή  επικείμενη  καταστροφή  μπορεί  να 
επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο. 
 
2.1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
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.  Ο Δήμαρχος  έχοντας  υπόψη  την  ανωτέρω  σχετική  εισήγηση,  αποφασίζει  και 
καθορίζει  άμεσα,  σημείο  συγκέντρωσης  (σε  ασφαλή  χώρο),  στο  οποίον  οφείλουν  να 
προσέλθουν  οι  επικεφαλείς  των  φορέων  που  κύρια  εμπλέκονται  (ΕΛ.ΑΣ,  Π.Σ,  ΕΚΑΒ, 
υπεύθυνος  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.  



Για την απομάκρυνση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα εξής:  
•  Τον  αριθμό  των  ατόμων  που  πρέπει  να  απομακρυνθούν,  με  βάση  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) .  
• Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς με βάση τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να 
απομακρυνθούν  και  τη  διαθεσιμότητα  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  αυτο‐απομάκρυνσης  των 
πολιτών με δικά τους μέσα, από καθορισμένα δρομολόγια στα οποία έχει εξασφαλιστεί ο 
έλεγχος  της  κυκλοφορίας  (Τροχαία).  Επισημαίνεται  ότι,  η  εξασφάλιση  μέσων  για  την 
μετακίνηση  πολιτών,  μπορεί  να  γίνει  από  φορείς  του  δημοσίου  (ΕΛ.ΑΣ,  Π.Σ,  Ένοπλες 
Δυνάμεις, κλπ), ή από φορείς του ιδιωτικού τομέα (κατά τόπους ΚΤΕΛ, κλπ). Επισημαίνεται 
ότι η εξεύρεση μέσων μεταφοράς με την διαδικασία της επίταξης, δεν είναι άμεσα εφικτή, 
εάν δεν προηγηθεί σχετική απόφαση του Πρωθυπουργού μετά από σχετική εισήγηση του 
αρμόδιου Υπουργού (παρ.3 αρθ.41 Ν. 3536/2007).  
• Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης) για την εν συνεχεία 
οργανωμένη  απομάκρυνση  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 συγκέντρωσης 
τους, για την εν συνεχεία απομάκρυνση τους, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους με 
τις  Αρχές  και  τη  δημιουργία  καλύτερων  συνθηκών  υποστήριξης  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.  
• To 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 
ειδοποίησης  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.  

 
•  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.  
•  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  
• To 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 στην περιοχή  



•  Τη  φροντίδα  για  την  επιστροφή  των  πολιτών  που  απομακρύνθηκαν  και  διαβιούν  στην 
περιοχή, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.  
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).  
Με δεδομένη τη δυσκολία λήψης και υλοποίησης τέτοιων αποφάσεων, ο Δήμαρχος, όταν 
αυτό είναι εφικτό στα χρονικά περιθώρια που επιτρέπει η εξέλιξη του φαινόμενου, μπορεί 
να συγκαλέσει άμεσα το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) προς υποβοήθηση του έργου 
του.  
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  Δήμων  και  των  Περιφερειών,  όταν  συντρέχει  περίπτωση,  για  την 
κάλυψη  των  πρώτων  αναγκών  (διαμονή  ‐  διατροφή)  και  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη συνέχεια, δια των αρμοδίων Υπηρεσιών Πρόνοιας των ΟΤΑ 
 
2.2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  
Οι  δράσεις  που  προοδευτικά  υλοποιούνται  σε  μια  οργανωμένη  απομάκρυνση  πολιτών 
περιγράφονται ως εξής:  

 Εκτίμηση  της  κατάστασης  και  σχετική  εισήγηση  από  τον  εκάστοτε  Επικεφαλής 
Αξιωματικό  του  Πυροσβεστικού  Σώματος  προς  τον  αρμόδιο  Δήμαρχο  ή 
Περιφερειάρχη ή εξουσιοδοτημένο Αντιπεριφερειάρχη.  

 Άμεσος καθορισμός σημείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛ.ΑΣ, 
Π.Σ, ΕΚΑΒ) από τον Δήμαρχο, ως αρμόδιο όργανο που έχει την ευθύνη για τη λήψη 
της απόφασης.  

 Λήψη  απόφασης  για  την  απομάκρυνση,  ή  μη  απομάκρυνση,  από  τον  Δήμαρχο  ή 
Περιφερειάρχη  (ή  αρμόδιο  εξουσιοδοτημένο  Αντιπεριφερειάρχη)  ή  το  Γενικό 
Γραμματέα  της  οικείας  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  ή  το  Γενικό  Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας,(  σύμφωνα με  τα οριζόμενα στην παρ.2  του άρθ. 18  του Ν 
3613/2007).  

 Ενημέρωση  κοινού,  όταν  έχει  ληφθεί  απόφαση  για  την  απομάκρυνση  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.  
> 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.  
 



Πέραν των Μ.Μ.Ε. τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας που θα δεχτούν να αναμεταδώσουν 
την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη της 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 Αστυνομικές 
Αρχές, το έργο των οποίων μπορούν να υποστηρίξουν οι δημοτικοί υπάλληλοι ή η Δημοτική 
Αστυνομία εφόσον υφίσταται (Δεν υπάρχει στον Δήμο Αρριανών).  
Η καταγραφή και ταυτοποίηση των πολιτών που έχουν μεταφερθεί στους ανωτέρω χώρους 
και  ο  έλεγχος  της  κατάστασης  στην  οποία  έχουν  περιέλθει  εξ  αιτίας  της  καταστροφής 
(απώλεια συγγενικών προσώπων, κλπ) κρίνονται κατά περίπτωση απαραίτητα.  
Όσον αφορά τη δυναμικότητα των μέσων του Δήμου , σε περίπτωση που δεν επαρκούν και 
απαιτείται  ενίσχυση,  ζητείται  επιπλέον  διάθεση  σε Μέσα  και  Προσωπικό,  από  τη  Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  
Εάν  δημιουργηθεί  άμεση  ανάγκη  ενισχύσεως  των  μεταφορικών  μέσων  του  Δήμου  με 
μεταφορικά  μέσα  ιδιωτών  της  περιοχής  για  την  απομάκρυνση  πολιτών  τότε  ο  Δήμος 
προχωρά σε μίσθωση οχημάτων από το Κ.Τ.Ε.Λ Κομοτηνής .  
 
ΤΕΛΙΚΈΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
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.  
Τερματισμός  επιμέρους  δράσεων  και  αποκλιμάκωση  εμπλεκομένων  φορέων,  μετά  από 
σχετική αναγγελία, του οργάνου που έχει το γενικό συντονισμό.  
Καταγραφή και αποτίμηση έργου, από τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας 
 
 
Οι αρχικοί χώροι συγκέντρωσης των πολιτών του Δήμου Αρριανών  (σημεία συγκέντρωσης) 
για  την εν συνεχεία οργανωμένη απομάκρυνσή τους  ,  εφόσον  χρειάζονται μεταφορά  ,για 
την προστασία τους από δασικές πυρκαγιές, έχουν οριστεί ως εξής ανά οικισμό : 
 
Δ.Ε.  ΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

/ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

2011 

ΧΩΡΟΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΕΜΒΑΔΟ 
ΧΩΡΟΥ 
(Τ.Μ.) 

ΕΝΕΡΓΟ 
ΕΜΒΑΔΟ 
(ΜΕΙΩΣΗ 
30%) 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

(2Τ.Μ. / 
ΑΤΟΜΟ) 

ΑΡΡΙΑΝΑ  1146  ΓΗΠΕΔΟ  9700,00  6790,00  3395 

ΛΥΚΕΙΟ  990  ΠΛΑΤΕΙΑ  3800,00  2660,00  1330 

ΜΙΚΡΟ ΠΙΣΤΟ  415  ΓΗΠΕΔΟ  8500,00  5950,00  2975 

ΜΥΣΤΑΚΑΣ  417  ΓΗΠΕΔΟ  8250,00  5775,00  2888 

ΝΙΚΗΤΕΣ  93  ΠΛΑΤΕΙΑ  2500,00  1750,00  875 

ΠΛΑΓΙΑ  316  ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 

4400,00  3080,00  1540 

ΚΙΝΥΡΑ  171  ΠΛΑΤΕΙΑ  1600,00  1120,00  560 

ΣΤΡΟΦΗ   338  ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 

6000,00  4200,00  2100 

ΑΓΙΟΧΩΡΙ  225  ΓΗΠΕΔΟ  6800,00  4760,00  2380 

∆
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ΝΕΔΑ  246  ΠΛΑΤΕΙΑ  1000,00  700,00  350 



ΗΠΙΟ  265  ΣΧΟΛΕΙΟ  3800,00  2660,00  1330 

ΣΚΑΛΩΜΑ  307  ΣΧΟΛΕΙΟ  1500,00  1050,00  525 

ΔΕΙΛΙΝΑ  314  ΠΛΑΤΕΙΑ  3500,00  2450,00  1225 

ΔΑΡΜΕΝΗ  314  ΠΛΑΤΕΙΑ  7000,00  4900,00  2450 

ΦΙΛΛΥΡΑ  893  ΓΗΠΕΔΟ  8250,00  5775,00  2888 

ΠΑΣΣΟΣ  718  ΓΗΠΕΔΟ  8500,00  5950,00  2975 

ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ  365  ΠΛΑΤΕΙΑ  2100,00  1470,00  735 

ΑΡΑΤΟΣ  1148  ΠΛΑΤΕΙΑ  7300,00  5110,00  2555 

ΑΓΡΑ  197  ΠΛΑΤΕΙΑ  1200,00  840,00  420 

ΣΚΙΑΔΑ  88  ΠΛΑΤΕΙΑ  1000,00  700,00  350 

ΠΑΤΕΡΜΑ  109  ΠΛΑΤΕΙΑ  900,00  630,00  315 

ΔΟΚΟΣ  947  ΓΗΠΕΔΟ  4250,00  2975,00  1488 

ΟΜΗΡΙΚΟ  303  ΠΛΑΤΕΙΑ  4900,00  3430,00  1715 

ΛΑΜΠΡΟ  487  ΠΛΑΤΕΙΑ  3800,00  2660,00  1330 

ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟ  235  ΠΛΑΤΕΙΑ  2000,00  1400,00  700 

ΔΡΥΜΗ  296  ΠΛΑΤΕΙΑ  1200,00  840,00  420 

ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗ  104  ΠΛΑΤΕΙΑ  2100,00  1470,00  735 

ΚΑΤΩ 
ΔΡΟΣΙΝΗ 

65  ΠΛΑΤΕΙΑ  800,00  560,00  280 

ΡΑΓΑΔΑ  262  ΓΗΠΕΔΟ  4000,00  2800,00  1400 

ΕΣΟΧΗ  318  ΠΛΑΤΕΙΑ  1100,00  770,00  385 

ΒΡΑΓΙΑ  496  ΠΛΑΤΕΙΑ  1700,00  1190,00  595 

ΝΕΥΡΑ  158  ΠΛΑΤΕΙΑ  2400,00  1680,00  840 

ΑΡΔΕΙΑ  27  ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 

1500,00  1050,00  525 

∆
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ΔΡΟΣΙΑ  197  ΠΛΑΤΕΙΑ  700,00  490,00  245 

ΚΕΧΡΟΣ  191  ΓΗΠΕΔΟ  800,00  560,00  280 

ΆΝΩ ΚΑΜΠΗ  16  ΠΛΑΤΕΙΑ  1600,00  1120,00  560 

ΒΟΥΡΛΑ  30  ΠΛΑΤΕΙΑ  3500,00  2450,00  1225 

ΚΑΜΠΟΣ  76  ΠΛΑΤΕΙΑ  625,00  437,50  219 

ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΗ 
‐ ΚΑΜΠΟΣ 

76  ΠΛΑΤΕΙΑ  1000,00  700,00  350 

ΚΕΡΑΣΙΑ  123  ΠΛΑΤΕΙΑ  1500,00  1050,00  525 

ΜΙΚΡΟΣ 
ΚΕΧΡΟΣ 

94  ΣΧΟΛΕΙΟ  1000,00  700,00  350 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟ  69  ΠΛΑΤΕΙΑ  800,00  560,00  280 

ΤΣΟΥΚΑ  62  ΠΛΑΤΕΙΑ  1000,00  700,00  350 

ΧΑΜΗΛΟ  78  ΠΛΑΤΕΙΑ  2500,00  1750,00  875 

ΧΑΡΑΔΡΑ  113  ΤΕΜΕΝΟΣ  1200,00  840,00  420 
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ΧΛΟΗ  299  ΠΛΑΤΕΙΑ  1300,00  910,00  455 

ΟΡΓΑΝΗ  475  ΠΛΑΤΕΙΑ  2000,00  1400,00  700 

ΆΝΩ 
ΚΑΡΔΑΜΟΣ 

51  ΠΛΑΤΕΙΑ  800,00  560,00  280 

ΒΥΡΣΙΝΗ  305  ΠΛΑΤΕΙΑ  1800,00  1260,00  630 

ΔΡΑΝΙΑ  161  ΠΛΑΤΕΙΑ  700,00  490,00  245 

ΚΑΛΥΒΙΑ  50  ΠΛΑΤΕΙΑ  2000,00  1400,00  700 ∆
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ΚΑΡΔΑΜΟΣ  174  ΠΛΑΤΕΙΑ  900,00  630,00  315 



ΚΑΤΩ 
ΒΥΡΣΙΝΗ 

76  ΠΛΑΤΕΙΑ  1200,00  840,00  420 

ΚΟΒΑΛΟΣ  57  ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 

2500,00  1750,00  875 

ΚΥΜΗ  272  ΓΗΠΕΔΟ  2000,00  1400,00  700 

ΜΥΡΤΙΣΚΗ  355  ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 

3000,00  2100,00  1050 

ΣΜΙΓΑΔΑ  101  ΠΛΑΤΕΙΑ  800,00  560,00  280 

 

Στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β,  εμφανίζεται  η  απεικόνιση  των  ανωτέρω  σημείων  του  πίνακα  σε 
ορθοφωτοχάρτη. 
  
Καταστήματα διατροφής 
 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί λόγω εκτάκτου ανάγκης, διατροφή των πληγέντων, ο δήμος σε 
συνεργασία με τους ιδιοκτήτες θα έχει στην διάθεσή του τα παρακάτω καταστήματα: 
 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ‐ ΤΑΒΕΡΝΕΣ 

  ΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΒΡΑΓΙΑ  DAVENA IVELINA  6997 611417 

ΣΚΙΑΔΑ  ΑΧΜΕΤ ΤΣΙΑΟΥΣ ΜΕΜΕΤ  25310 32760 

ΛΥΚΕΙΟ  ΛΑΤΗΦ ΧΑΙΡΕΤΙΝ  6936 441218 

ΑΡΡΙΑΝΑ  ΧΑΣΑΝ ΧΑΤΙΤΖΕ  6973 382653 

ΑΡΡΙΑΝΑ  ΑΜΕΤ ΧΑΙΡΕΤΙΝ  6937 822222 

ΑΡΑΤΟΣ  ΑΡΕΝ ΣΑΛΗΟΓΛΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ  25310 41760 

ΑΡΑΤΟΣ  ΤΖΑΓΚΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  25320 23466 

ΜΙΚΡΟ ΠΙΣΤΟ  ΕΣΑΤ ΑΙΣΕ  6946 076294 

ΦΙΛΛΥΡΑ  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΜΕΤ   6993 492074 

ΠΑΣΣΟΣ  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΡΦΑΝ  6946 947568 

ΟΡΓΑΝΗ  ΙΣΜΑΗΛ ΧΑΣΑΝ   

ΔΟΚΟΣ  ΣΑΛΗ ΚΙΑΜΗΛ ΦΑΡΟΥΚ  6995 062233 

 
 
Φαρμακεία Δήμου 
 
Τα φαρμακεία στον Δήμο είναι τα παρακάτω: 
 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

     

ΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΛΥΚΕΙΟ  ΑΜΕΤ ΤΖΟΥΝΕΪΤ   25320‐21941 

ΑΡΡΙΑΝΑ  ΧΟΥΣΕΪΝ ΕΡΤΖΑΝ  25320‐41789 

ΑΡΑΤΟΣ  ΜΕΜΕΤ ΜΕΜΕΤ ΜΙΝΕ  25310 42070 

ΠΑΣΣΟΣ  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΕΒΔΑ  25310 42252 

ΜΙΚΡΟ ΠΙΣΤΟ ΜΕΜΕΤ ΦΑΤΜΕ  25320 41779 

ΔΟΚΟΣ  ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ ΓΟΥΛΔΕΝ  25310 61700 

ΦΙΛΛΥΡΑ  ΧΟΥΣΕΙΝ ΣΑΛΗ  25310 61316 

ΟΡΓΑΝΗ  ΧΟΥΣΕΙΝ ΝΕΤΖΑΤ  2531022750 

 



Οδηγίες προστασίας του πολίτη από δασικές πυρκαγιές 
 
Δασικές πυρκαγιές  
Τι πρέπει να προσέχετε για να αποτρέψετε την εκδήλωση πυρκαγιάς 
 

                          
 
 
• Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά την διάρκεια των θερινών μηνών.  

•  Μην  ανάβετε  τους  θερινούς  μήνες  υπαίθριες  ψησταριές  στα  δάση  ή  σε  χώρους  που 
υπάρχουν ξερά χόρτα.  

•  Αποφύγετε  τις  υπαίθριες  εργασίες  που  ενδέχεται  να  προκαλέσουν  πυρκαγιά 
(οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).  

• Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεσθε σε υπαίθριους χώρους.  

• Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.  

• Σεβασθείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.  
 
Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση  
•  Δημιουργήστε  μια  αντιπυρική  ζώνη  γύρω  από  το  σπίτι  σας  καθαρίζοντας  και 
απομακρύνοντας  σε  ακτίνα  τουλάχιστον  10  μέτρων  τα  ξερά  χόρτα,  τις  πευκοβελόνες,  τα 
ξερά φύλλα, τα κλαδιά κλπ.  
•  Κλαδέψτε  τα δένδρα μέχρι  το ύψος  των 3  μέτρων, ανάλογα με  την ηλικία  τους και  την 
κατάσταση των κλαδιών τους.  
• Απομακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους.  
•  Μην  αφήνετε  τα  κλαδιά  των  δένδρων  να  ακουμπούν  στους  τοίχους  τη  στέγη  και  τα 
μπαλκόνια.  Κλαδέψτε  τα  έτσι  ώστε  να  υπάρχει  απόσταση  τουλάχιστον  5  μέτρων  από  το 
σπίτι σας.  
•  Αραιώστε  γύρω  από  το  κτίσμα  την  δενδρώδη  βλάστηση  έτσι  ώστε  τα  κλαδιά  του  ενός 
δένδρου  να  απέχουν  τουλάχιστον  3  μέτρα  από  τα  κλαδιά  του  άλλου.  Για  λόγους  ακόμη 
μεγαλύτερης ασφάλειας και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, απομακρύνετε την δενδρώδη 
και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων.  
 
Μην  τοποθετείτε  πλαστικές  υδρορροές  ή  πλαστικούς  οχετούς  νερού  στους  τοίχους  του 
κτίσματος.  
Προφυλάξετε, εξωτερικά, τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας παντζούρια 
από μη εύφλεκτα υλικά.  
Καλύψτε  τις  καμινάδες  και  τους  αγωγούς  εξαερισμού  του  κτίσματος  με  ειδικό,  μη 
εύφλεκτο,  συρμάτινο  σύρμα  έτσι  ώστε  οι  σπίθες  να  μην  μπορούν  να  διεισδύσουν  στο 
εσωτερικό του κτιρίου.  



Μην  αποθηκεύετε  εύφλεκτα  αντικείμενα  κοντά  στο  σπίτι.  Αποφύγετε  την  κατασκευή 
ακάλυπτων  δεξαμενών  καυσίμου  κοντά  στο  σπίτι  σας.Τοποθετείστε  τα  καυσόξυλα  σε 
κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.  
• Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνήστε για τη συντήρηση τους.  

•  Εξοπλιστείτε  με  σωλήνα  ποτίσματος  με  μήκος  ανάλογο  της  περιοχής  που  θέλετε  να 
προστατεύσετε σε περίπτωση πυρκαγιάς.  

• Μία δεξαμενή  νερού,  μια απλή αντλία που  λειτουργεί  χωρίς  ηλεκτρικό  ρεύμα  και  ένας 
σωλήνας νερού, μπορεί να σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά.  
 
Πώς πρέπει να ενεργήσετε μόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά  
•  Τηλεφωνήστε  ΑΜΕΣΩΣ  στο  Κέντρο  της  Πυροσβεστικής  (στον  αριθμό  κλήσης  199)  και 
δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεσθε, καθώς 
και πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βλέπετε την πυρκαγιά.  

• Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.  
• Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.  

• Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες  
 
Αν η πυρκαγιά πλησιάζει 
 
Τι πρέπει να κάνετε έξω από το σπίτι σας  
• Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.  

•  Απομακρύνετε  αμέσως  όλα  τα  εύφλεκτα  υλικά  από  τον  περίγυρο  του  κτίσματος  και 
μεταφέρετέ  τα  σε  κλειστούς  και  προφυλαγμένους  χώρους.  Η  ανάφλεξή  τους  μπορεί  να 
συμβάλει στην μετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο.  

• Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες, κλπ) έτσι ώστε να εμποδίσετε τις 
καύτρες να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.  

•  Κλείστε όλες  τις παροχές στις συσκευές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και 
έξω από το κτίσμα.  

• Μαζέψτε άμεσα όλες τις  τέντες που έχετε ανοίξει στα μπαλκόνια και  τα παράθυρα του 
κτίσματος.  

•  Ανοίξτε  την  πόρτα  του  κήπου  για  να  διευκολύνετε  την  πρόσβαση  των  πυροσβεστικών 
οχημάτων.  

•  Τοποθετείστε  σκάλα  στην  εξωτερική  πλευρά  του  κτιρίου  έτσι  ώστε  να  ανέβει  κάποιος 
άμεσα  στη  στέγη  του.  Η  σκάλα  θα  πρέπει  να  τοποθετηθεί  στην  πλευρά  του  κτιρίου  που 
βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση που έρχεται η πυρκαγιά.  

• Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος με τις βρύσες που έχετε στο εξωτερικό του κτίσματος 
και απλώστε τους σωλήνες έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η περίμετρος του.  

• Εάν η ορατότητα είναι μειωμένη ανάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά φώτα 
του κτιρίου για να γίνει περισσότερο ορατό μέσα από τους καπνούς.  
 
Αν η πυρκαγιά είναι στο κατώφλι σας  
Μην επιχειρείτε  την εγκατάλειψη του χώρου σας,  εκτός εάν η διαφυγή σας είναι πλήρως 
εξασφαλισμένη.  
Η  πιθανότητα  επιβίωσης  σε  ένα  οικοδόμημα  κατασκευασμένο  από  άφλεκτα  υλικά  είναι 
μεγάλη, ενώ αντίθετα είναι μικρή μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται σε καπνούς και 
φλόγες.  
• Μπείτε μέσα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια σας και τα κατοικίδια ζώα σας.  

•  Κλείστε  καλά  όλες  τις  πόρτες  και  τα  παράθυρα  και  φράξτε  όλες  τις  χαραμάδες  με 
βρεγμένα πανιά για να μην μπει καπνός στο εσωτερικό του κτιρίου.  

• Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.  



•  Απομακρύνετε  προς  το  εσωτερικό  των  δωματίων  τα  έπιπλα  που  βρίσκονται  κοντά  στα 
παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες.  

• Κλείστε όλες τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στο 
εσωτερικό του κτιρίου.  

•  Γεμίστε  τις  μπανιέρες,  τις  λεκάνες  και  τους  κουβάδες  έτσι  ώστε  να  υπάρχει  άμεσα 
εφεδρικό νερό.  

• Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα χώρο.  

•  Προβλέψτε  να  έχετε  ένα  φακό  και  εφεδρικές  μπαταρίες  δίπλα  σας  σε  περίπτωση  που 
διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.  

• Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε καταφύγιο σε γειτονικό κτιστό σπίτι.  

•  Αν  διαταχθεί  εκκένωση  της  περιοχής  ακολουθήστε  πιστά  τις  οδηγίες  και  τις  διαδρομές 
που θα σας δοθούν.  
 
Μόλις περάσει η πυρκαγιά  
• Μόλις περάσει η πυρκαγιά βγείτε έξω από το σπίτι σας και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες 
που παραμένουν.  
•  Ελέγχετε  για  τουλάχιστον  48  ώρες,  ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα,  την  περίμετρο  και 
όλους  τους  εξωτερικούς  χώρους  του  κτίσματος  για  πιθανές  μικροεστίες  και 
αναζωπυρώσεις.  
 
 
 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
 
Πίνακας απαραίτητων τηλεφώνων : 
 

Α/α  ΦΟΡΕΑΣ  ΑΡ. ΤΗΛ. 

1 
Ενιαίος Ευρωπαϊκός 
Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης  

112 

2 
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 
ΡΟΔΟΠΗΣ  

25313‐53960 

3 
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής   25310‐22222 

Επείγοντα 25310 
25252 

4  Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)   166 

5  Περιφερειακό Ιατρείο Αρριανών  25320 42006 

6  Περιφερειακό Ιατρείο Κέχρου  25310 30592 

7  Περιφερειακό Ιατρείο Οργάνης  25310 30866 

8  Περιφερειακό Ιατρείο Φιλλύρας  25310 61210 

9  Κέντρο υγείας Σαπών   25323 50000‐1 

10  Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής  199 ή 2531022199 

11  Πυροσβεστικό κλιμάκιο Σαπών  25320 22304 

12  Άμεση Δράση Αστυνομίας   100 ή 2531022100 

13  Αστυνομικό Τμήμα Σαπών  25320 22100 

14  Αστυνομικό τμήμα Φιλύρας  25310 61602 

15 
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου 
Αρριανών (Δημοτικό κατάσταημα 
Φιλλύρας) 

25313 52807 
52827 
52801‐5 

16 
Δήμος Αρριανών‐ Δημοτικό κατάστημα 
Αρριανών (ΔΕ Αρριανών) 

25323 50203 
50216 
502017 



17 
Δήμος Αρριανών‐ Δημοτικό κατάστημα 
Φιλλύρας  (ΔΕ Φιλλύρας) 

25313 50800 

18 
Δήμος Αρριανών‐ Δημοτικό κατάστημα 
Οργάνης (ΔΕ Οργάνη) 

25310 29953 

19 
Δήμος Αρριανών‐ Δημοτικό κατάστημα 
Κέχρου (ΔΕ Κέχρου) 

25310 34934 

20  Κέντρο Δηλητηριάσεων   210 7793777 

21  Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)   210‐9699101‐3 

22  ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ   2531022681 

23  ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ   25310 ‐ 22912 

24 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας Κέντρο Επιχειρήσεων 
(ΚΕΠΠ)  

210 3359002‐3 

25 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
θράκης  

2313309409,9609 

26 
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής 
Προστασίας  

25313‐53911 

27 
Δ/νση Δασών Ν. Ροδόπης  25310 23326 

25310 22894 

 
 

 
 

To 112 είναι ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  
•  Δημιουργήθηκε  για  να  εξυπηρετεί  σε  24ωρη  βάση  τους  πολίτες  σε  περιπτώσεις  που 
χρειαστούν βοήθεια  

•  Σε  όποια  χώρα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  χρειαστείτε  βοήθεια  όπως  π.χ.  αστυνομίας, 
πυροσβεστικής, ασθενοφόρου ΕΚΑΒ ή λιμενικού καλέστε το 112.  

• Στην τηλεφωνική σας κλήση θα απαντήσει αμέσως εξειδικευμένο προσωπικό με το οποίο 
μπορείτε να επικοινωνήσετε σε μια από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες.  

• Η κλήση στο 112 από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, από τηλεφωνικό θάλαμο ή υπαίθρια 
τηλεφωνική συσκευή με κερματοδέκτη ή καρτοδέκτη είναι χωρίς χρέωση.  

•  Ο  Ευρωπαϊκός  Αριθμός  Έκτακτης  Ανάγκης  112  λειτουργεί  και  στην  Ελλάδα  για  να 
εξυπηρετεί τους πολίτες που επισκέπτονται τη χώρα μας.  

•  Ο  αριθμός  112  λειτουργεί  εντός  της  εμβέλειας  οποιουδήποτε  δικτύου  κινητής 
τηλεφωνίας.  Δηλαδή  ακόμη  κι  αν  το  δικό  σας  δίκτυο  δεν  λειτουργεί  σε  συγκεκριμένη 
τοποθεσία, μπορείτε να καλέσετε το 112 αρκεί να υπάρχει κάλυψη από άλλο δίκτυο.  

• Λειτουργεί με κάρτα SIM ή χωρίς κάρτα SIM στο κινητό σας.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν καλέσετε κατά λάθος τον αριθμό 112 ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΤΕ TO ΤΗΛΕΦΩΝΟ! Πείτε 
στον  τηλεφωνητή  ότι  δεν  υπάρχει  κανένα  πρόβλημα,  διαφορετικά  θα  πρέπει  να  σταλεί 
βοήθεια έκτακτης ανάγκης επιτόπου για να το επιβεβαιώσει. 
 



 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
Σημεία Συγκέντρωσης πολιτών ανά οικισμό 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 


