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• Για το συντονισμό και τον έλεγχο υλοποίησης των αναγκαίων ενεργειών το 

πρώτο διάστημα λειτουργίας των καταυλισμών και μέχρι τη μεταφορά των 

αστέγων στους οικισμούς με τα λυόμενα, τροχόσπιτα κ.λ.π. προτείνεται το 

ακόλουθο οργανωτικό σχήμα.

1. Λειτουργία του Σ.Δ.Ο. εκτάκτου ανάγκης με επικεφαλή την Υπουργό 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

2. Συντονιστικό όργανο που θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση, με επικεφαλή τον 

Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α. Θα συμμετέχουν σ'αυτό ένας εκπρόσωπος 

από : Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Υγείας -  Πρόνοιας, Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Εργασίας και Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων. Στο συντονιστικό όργανο θα συμμετέχει και ο 

υπεύθυνος πληροφόρησης ( ξεχωριστή δομή).

Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων ( Σύμβουλοι και Διευθυντές ) θα 

παρακολουθούν, θα ενημερώνουν αμφίδρομα και θα επιλύουν άμεσα τα προβλήματα 

αρμοδιότητάς τους.

Το Συντονιστικό όργανο θα υποστηρίζεται στη λειτουργία του από 

Γραμματεία κάθε μέλος της οποίας θα έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες (π.χ. 

τροφοδοσία, θέρμανση, σκηνές, Δ.Ε.Η., υγιεινή, κ.λ.π.).



3. Δημιουργία σε κάθε Δήμο Συντονιστικής ομάδας με επικεφαλή τον Δήμαρχο ή

Δημοτικό Σύμβουλο και την εξής σύνθεση : 1 εκπρόσωπος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α., 1

εκπρόσωπος του ΥΠ.ΕΘ.Α., 1 Αστυνομικός Διευθυντής, 1 εκπρόσωπος της 

Νομαρχίας, 1 εκπρόσωπος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., 1 εκπρόσωπος του Υπουργείου 

Υγείας-Πρόνοιας και 1 εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού.

Το Συντονιστικό των Δήμων θα συνεδριάζει καθημερινά για να εκτιμά την 

κατάσταση και να επιλύει τα προβλήματα που προκύπτουν.

Στη λειτουργία του θα υποστηρίζεται από Εραμματεία που θα αποτελείται από 

υπαλλήλους του Δήμου (εάν δεν επαρκούν, θα πρέπει άμεσα να προσληφθούν νέοι με 

δίμηνες συμβάσεις).

4. Ο Συντονιστής του Κεντρικού Συντονιστικού και οι Δήμαρχοι θα 

συνεδριάζουν τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για να παρακολουθούν την 

πορεία υλοποίησης των διαφόρων ενεργειών και μέτρων και να συντονίζουν την 

δράση τους.

5. Το Κεντρικό Συντονιστικό θα διαμορφώσει άμεσα ένα πρόγραμμα ενεργειών 

για δύο (2) μήνες προσδιορισμένο βήμα-βήμα και με καθορισμό υπευθύνων.

Εια τη διαμόρφωση του προγράμματος θα υπάρξει συνεργασία με κάθε Δήμο 

ώστε είναι προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες.

6. Το Σ.Δ.Ο. εκτάκτου ανάγκης και το Σ.Δ.Ο. ανασυγκρότησης συνεργάζονται 

στενά για τον συντονισμό των ενεργειών τους και την όσο το δυνατόν γρηγορότερη 

μετάβαση από τις σκηνές στους οικισμούς με τα λυόμενα, τροχόσπιτα, κ.λ.π.




