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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υπ/ξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Δημοτικό Συμβούλιο Χίου 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

Εκ της υπ' αριθμ. 20 της 06/10/2017 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου 
Αριθμός απόφασης 

677/2017 
4ο θέμα Η.Δ. 

Περίληψη απόφασης 
Έγκριση χώρων καταφυγής και καταυλισμού σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών. 
Στη Χίο και στην αίθουσα «Ανδρέας Λοϊζος» Δ. Χίου σήμερα την 6η Οκτωβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας 
Παρασκευή και ώρα 17:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. 
Γεωργιάδης Β. Ιωάννης , ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  με ημερομηνία 02/10/2017, που δόθηκε σε 
κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι 
υφίσταται η νόμιμη απαρτία. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Γεωργιάδης Β. Ιωάννης           2 Βεργίτσης Ι. Ανδρέας (1)(3)    
 3 Γδύσης Ν. Ευστράτιος            4 Ζουμίδης Ν. Σταμάτιος          
 5 Ζώας Σ. Γεώργιος                6 Καλκούνη Ν. Ευαγγελία          
 7 Καράλης Ι. Δημήτριος (2)        8 Καρασούλης Γ. Νικόλαος         
 9 Καρατζάς Γ. Κωνσταντίνος        10 Κερμπάτσος Ν. Γεώργιος (3)     

 11 Λυμπέρης Φ. Νεκτάριος (4)       12 Μπελέγρης Μ. Γεώργιος (8)      
 13 Νεαμονίτης Ν. Παντελής          14 Παπαδόπουλος Φ. Γεώργιος       
 15 Τζιώτης Γ. Απόστολος            16 Τσάκος Σ. Γεώργιος             
 17 Φαφαλιός Ν. Ματθαίος (1)        18 Λαμπρινούδης Ε. Πολύδωρος (6)  
 19 Αφενδούλης Δ. Κυριάκος (7)      20 Καλαγκιάς Ν. Αντώνιος (5)      
 21 Καμπούρης Ι. Στυλιανός          22 Μαρτάκης Ε. Νικόλαος (9)       
 23 Μυριαγκός Π. Βασίλειος (3)      24 Νύκτας Α. Νικόλαος             
 25 Στεφάνου Σ. Παντελής (1)(7)     26 Τσατσαρώνης Δ. Θεόδωρος        
 27 Φρεζούλη Δ. Ερμιόνη             28 Τσαρδάκα Α. Δέσποινα           
 29 Σκούφαλος Ι. Μάρκος (1)(9)            

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Αμύγδαλος Ν. Ιάκωβος            2 Καραμανής Κ. Γεώργιος          
 3 Μπελέγρης Γ. Μιχαήλ             4 Παππής Ν. Παναγιώτης           
 5 Ποταμούση Η. Παρασκευή          6 Σμυρνιούδης Ν. Ηλίας           
 7 Συριώδης Γ. Σωκράτης            8 Χρύσης Αλ. Κλέαρχος            
 9 Αποστολίδης Ε. Παντελής         10 Κλεισσάς Κ. Ηλίας              

 11 Λιγνός Ε. Γεώργιος              12 Κοντούδης Σ. Μιχαήλ            
    

Ακολούθως o κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και 
υπογράφονται. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος 
 

---- Απαρτία – Αποχωρήσεις – Προσελεύσεις ---- 
Η απαρτία που διαπιστώθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης, (23 μέλη), διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης με τις παρακάτω μεταβολές που παραπέμπουν στον ανωτέρω πίνακα των παρόντων.  
 
(1)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης  των ερωτήσεων πριν την έναρξη της Ημερήσιας Διάταξης.  
(2)   Ήταν απών κατά την διάρκεια συζήτησης των θεμάτων από το 8ο έως και το 42ο της Ημερήσιας Διάταξης.  
(3)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 12ου θέματος των εκτός Ημερήσιας Διάταξης.  
(4)   Ήταν απών κατά την διάρκεια συζήτησης των θεμάτων από το 25ο έως και το 42ο της Ημερήσιας Διάταξης.  
(5)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 25ου θέματος των εκτός Ημερήσιας Διάταξης.  
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(6)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 26ου θέματος των εκτός Ημερήσιας Διάταξης.  
(7)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 29oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(8)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης 30oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(9)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 42oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
 
Το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης μετατέθηκε και συζητήθηκε μετά το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  
Το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  
Τα 36ο, 37ο και 38ο θέματα της ημερήσιας διάταξης μετατέθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 42ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης.  
 
 
Τέθηκαν 2 θέματα για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία μετά από ομόφωνη απόφαση συζητήθηκαν 
στην αρχή της συνεδρίασης.  
1ο: Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την μη έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ. της Χίου.  
2ο: Έκδοση ψηφίσματος-επιστολής διαμαρτυρίας για την μη διεξαγωγή στη Χίο των εξετάσεων πιστοποίησης 
του ΕΟΠΠΕΠ.  
Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι,  
Για το 1ο θέμα: Επιβάλλεται να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές των τμημάτων 
των ΕΠΑΛ που δεν θα λειτουργήσουν.  
Για το 2ο θέμα:  Επιβάλλεται να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. 
που υποχρεούνται να μετακινούνται εκτός Χίου για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης των σπουδών 
τους. 
 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα: 
Ζ.Έγκριση χώρων καταφυγής και καταυλισμού σε περίπτωση εκτάκτων 
αναγκών. 
 
Από το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας κατατέθηκε η παρακάτω εισήγηση, αριθ. 33920/26-9-2017: 
Σχετ: 1. Το υπ  ́αριθ. 2450/9-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΗΙ-ΤΞ3) «Σχεδιασμός και δράσεις 

Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 
σεισμικών φαινομένων» 

 
<<Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό στο πλαίσιο της Ετοιμότητας των Δήμων, πρέπει  να προσδιοριστούν οι 
υπαίθριοι χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού μετά από σεισμό (χώροι καταφυγής) καθώς και οι χώροι 
καταυλισμού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. και εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές. 
Το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε συνεργασία με τον υπάλληλο της πολεοδομίας 
Χίου Σταματουλάκη Μιχαήλ, προχώρησε στον προσδιορισμό και στον έλεγχο υπαίθριων χώρων 
συγκέντρωσης του πληθυσμού μετά από σεισμό (χώροι καταφυγής, μεικτοί χώροι και χώροι καταυλισμού) 
στον κυρίως αστικό ιστό του Δήμου (Περιοχές Βροντάδου, πόλη Χίου, Θυμιανά, Νεοχώρι, Καλλιμασιά και 
Χαλειός).  
 
Προδιαγραφές Χώρων Καταφυγής Πληγέντων από Καταστροφικό Σεισμό 
Α. Χώροι Καταφυγής 
Ως χώροι καταφυγής (ή συγκέντρωσης ή συνάθροισης) θεωρούνται ανοιχτοί ελεύθεροι χώροι μέσα στην 
πόλη που αποσκοπούν στην ασφαλή εκτόνωση του πληθυσμού, που εκδηλώνεται ως πρώτη αντίδραση σ 
ένα σεισμικό γεγονός.  
Β. Μεικτοί Χώροι 
Οι χώροι καταφυγής δύναται να χρησιμοποιηθούν και ως χώροι άμεσης στέγασης (πχ με σκηνές, 
τροχόσπιτα), με διάρκεια παραμονής ωρών έως λίγων ημερών (μεικτοί χώροι), δηλαδή μέχρι την επάνοδο 
των πληγέντων στις κατοικίες τους ή την μετεγκατάσταση τους σε χώρους προσωρινής στέγασης (πχ σε 
οργανωμένους χώρους καταυλισμού με μεταφερόμενους οικίσκους) 
Γ. Χώροι για τη Στέγαση των Πληγέντων (Χώροι Καταυλισμού)  
Η στεγαστική αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων διακρίνεται στην άμεση, την προσωρινή και την μόνιμη 
στέγαση. Οι χώροι καταφυγής μπορούν και να χρησιμοποιηθούν ως χώροι άμεσης στέγασης (πχ με σκηνές, 
τροχόσπιτα), με διάρκεια παραμονής έως λίγων ημερών (περίπου δύο), δηλαδή μέχρι την επάνοδο των 
πληγέντων στις κατοικίες τους ή την μετεγκατάσταση τους σε χώρους προσωρινής στέγασης (πχ σε 
οργανωμένους χώρους καταυλισμού με μεταφερόμενους οικίσκους) και εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές. Οι χώροι καταφυγής αξιολογήθηκαν και για την καταλληλότητά τους ως χώροι προσωρινής 
στέγασης (καταυλισμού). Ο χρόνος παραμονής στους χώρους καταυλισμού καλύπτει το διάστημα έως τους 
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πρώτους 3 μήνες. Κάτω από ιδιαίτερες προϋποθέσεις μπορεί να παραταθεί έως και 9 μήνες (μέχρι την 
αποκατάσταση των κατεστραμμένων κατοικιών και άλλων κτιρίων, δηλαδή τη μόνιμη στέγαση των 
πληγέντων). 
Η Χρήση των χώρων σε κανονικές συνθήκες 

 Περιοχές αστικού πρασίνου (άλση, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές) 
 Περιοχές περιαστικού πρασίνου 
 Δασική ή αγροτική γη. 
 Κενά οικόπεδα ή άλλοι αδόμητοι κοινόχρηστοι χώροι 
 Ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα, γυμναστήρια κλπ) 
 Προαύλια εκκλησιών και γενικότερα Περιβάλλοντες ασκεπείς χώροι κοινοχρήστων ή κοινωφελών 

εγκαταστάσεων (πχ αύλειοι χώροι εκκλησιών, ανοικτά θέατρα και χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων 
και ψυχαγωγίας κλπ.) 

 Περιοχές με μεγάλης συγκέντρωση πληθυσμού (π.χ. εστίες Πανεπιστημίου, ΣΟΑ). 
 Προαύλια σχολείο μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και στην περίπτωση που υπάρχει πλησίον άλλος 

ανοικτός χώρος. 
Η Θέση των χώρων  
Εσωτερικά στον αστικό ιστό όπου η πρόσβαση γίνεται από το πεζοδρομιακό δίκτυο εκκένωσης και είναι 
γρήγορη. 
Περιφερειακά εκτός αστικού ιστού για πρόσβαση και παραμονή είτε με τα πόδια είτε με το αυτοκίνητο 
μέσω του οδικού δικτύου εκκένωσης.  
Κριτήρια Επιλογής. 
Διοικητική Μέριμνα πληγέντων: Οι επιλεγμένοι χώροι προσεγγίζονται εύκολα από τα συνεργεία του 
Δήμου ή άλλων υπηρεσιών εάν παραστεί ανάγκη για ιατροφαρμακευτική βοήθεια, διανομή τροφίμων, 
νερού και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, ψυχολογικής υποστήριξης ακόμη και να ενημερώσεων 
πληροφόρησης  των πολιτών, κλπ.  
Περιαστικοί χώροι: Οι περιαστικοί χώροι θα χρησιμοποιηθούν από όσους ο σεισμός βρίσκει μέσα στα 
αυτοκίνητα και πιθανό να μην μπορούν να προσεγγίσουν τους ανοιχτούς χώρους που βρίσκονται κοντά στις 
οικίες τους ή αυτούς που δεν είναι πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους. 
Κρίσιμες υπηρεσίες: 
Αποφύγαμε στο σημεία υπερσυγκέντρωσης δραστηριοτήτων κατά την έκτακτη περίοδο (σταθμοί Α΄ 
Βοηθειών, επιχειρησιακά – συντονιστικά κέντρα όπως π.χ. Δημαρχεία, δρόμοι που προγραμματίζεται ή 
αναμένεται να δεχθούν κυκλοφορία εκκένωσης ή οχήματα έκτακτης ανάγκης, κλπ.) και ζωτικά για τη 
διεξαγωγή άλλων κρίσιμων λειτουργιών μετασεισμικών ή μη (δρόμοι, υπηρεσίες κλπ.)  
Επάρκεια χώρων: Στο μέτρο του δυνατού για των αριθμών  του πληθυσμού της πόλης με δυναμικότητα 
του χώρου 2τμ/άτομο. 
Μέγιστη απόσταση: Προσπαθήσαμε ώστε η διαδρομή μετάβασης να μην υπερβαίνει τα 300- 500 μέτρα 
προς τους χώρους καταφυγής και τα 5 χλμ. προς τους χώρους καταυλισμού. 
Προσβασιμότητα: Ασφαλής μετακίνηση μέσω του πεζοδρομιακού δίκτυου έκτακτης ανάγκης ή του οδικού 
δικτύου (για περιαστικούς χώρους, μετακινήσεις ΑΜΕΑ κτλ) 
Προσπέλαση: Στα πλαίσια του δυνατού αποφύγαμε φυλασσόμενοι ή ασφαλισμένοι χώροι λόγω αδυναμίας 
άμεσης και ελεύθερης προσπέλασης τις κρίσιμες ώρες καθώς και για λόγους προσβασιμότητας ευαίσθητων 
ομάδων πληθυσμού κλπ.. 
Άλλες ευκολίες:  Ύπαρξη WiFi και άλλων Υποδομών π.χ. Νοσοκομεία, κλινικές κλπ.  
Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Η επιλογή των χώρων έγινε με κριτήριο να είναι ελεγχόμενοι από δημόσιους 
φορείς. Όπου αυτό δεν ήταν εφικτό επιλέχθηκαν ιδιωτικοί χώροι και συνιστάται η κατάρτιση μνημονίων 
συνεργασίας ή η συντήρηση των χώρων αυτών να ανήκει σε φορείς που έχουν την αρμοδιότητα, τις 
οικονομικές δυνατότητες αλλά και το συμφέρον να εγκαταστήσουν τις απαιτούμενες σε έκτακτη ανάγκη 
υποδομές. Να ληφθεί υπ’ όψη πως οι χώροι καταυλισμού διακρίνονται από τους χώρους καταφυγής ως προς 
το γεγονός ότι καλούνται να καλύψουν μια σειρά από ανάγκες όπως παροχή βοήθειας, μακροχρόνια 
παραμονή, να μην παρεμποδίζονται άλλες λειτουργίες που είναι κρίσιμες για την περιοχή κυρίως λόγω της 
πολύμηνης παραμονής (σχολεία, δημαρχεία, κρίσιμες υπηρεσίες, προνοιακά ιδρύματα, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, κλπ.), είναι κυρίως εκτεταμένες ελεύθερες περιοχές, κλπ.  
Προδιαγραφές Ασφαλείας: 
Μακριά από γεωλογικά επικίνδυνα εδάφη, επιρρεπή σε κατολισθητικά φαινόμενα και όχι πάνω από 
αναχώματα ή υπόγειες στοές. 
Να υπάρχει απόσταση από τις περιβάλλουσες οικοδομές τουλάχιστον το μισό του ύψους τους.  
Μακριά από περιοχές διακινδύνευσης από καταστροφή άλλων εγκαταστάσεων ή μεγάλα τεχνικά έργα  
Όχι κάτω από γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας ή που να κινδυνεύει από πτώσεις στοιχείων (στύλοι, φωτεινοί 
σηματοδότες κλπ.) 
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Στις παραθαλάσσιες περιοχές να βρίσκονται σε τέτοια θέση υψομετρικά ώστε να μην κινδυνεύουν από τα 
αναμενόμενα παλιρροϊκά κύματα (tsunamis) 
Υποδομή και εξοπλισμός: 
Πρόσθετους χώρους για στάθμευση σε περίπτωση περιαστικών χώρων  
Ηλεκτροφωτισμό από το δίκτυο της πόλης. Σε περίπτωση βλάβης πρόβλεψη για εξοπλισμό (γεννήτρια, 
φορητές λάμπες θυέλλης κλπ.)  
Υδροδότηση με προ – καταστροφική εγκατάσταση   
Χώρους υγιεινής και σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης. (1 wc για 40 άτομα)  
Χώρος για αποθήκευση υλικών  
Κάδους αποκομιδής απορριμμάτων 
Επισυνάπτουμε πίνακα με τους προτεινόμενους χώρους καταφυγής και των οικοπέδων αυτών με τα 
χαρακτηριστικά τους. Επίσης οι χώροι με τις παραπάνω πληροφορίες έχουν αναρτηθεί: 

1. Στην ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση http://www.chioscity.gr/dimotes/prostasia-tou-
politi#seismoi και 

2. Στην εφαρμογή GIS του Δήμου στην διεύθυνση 
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=66af79c01404444998cf67ea83b03428&
extent=2884030.9842%2C4619353.1048%2C2936199.256%2C4642284.2132%2C102100   

Παρακαλούμε το Δημοτικό συμβούλιο για τυχόν παρατηρήσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία και τέλος την 
έγκριση των παραπάνω χώρων ώστε  αυτοί να ενταχθούν στον αντισεισμικό σχεδιασμό του Δήμου.  
Έπειτα από την έγκρισή τους θα πρέπει να σηματοδοτηθούν και να γίνουν έργα βελτίωσής τους ώστε να 
πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές. Στους ιδιωτικούς χώρους συνιστάται η κατάρτιση μνημονίων 
συνεργασίας με του ιδιοκτήτες των οικοπέδων και θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για την 
υπογραφή των μνημονίων συνεργασίας.>>  
 
Στη συνέχεια ο κ.Σκούφαλος κατέθεσε ότι καλό θα ήταν το σχέδιο για τους χώρους καταφυγής, να αποσταλεί 
στα σχολεία καθώς και σε όλες οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να ενημερωθούν .  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, το υπ'αριθ. 2450/9-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΗΙ-ΤΞ3) 
σχετικό, καθώς και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010. 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
Εγκρίνει τους χώρους καταφυγής και καταυλισμού του Δ. Χίου σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. και όπως τους προτείνει η υπηρεσία.  
Οι χώροι αυτοί θα ενταχθούν στον αντισεισμικό σχεδιασμό του Δήμου και έχουν αναρτηθεί, 

1. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου στην διεύθυνση  
http://www.chioscity.gr/dimotes/prostasia-tou-politi#seismoi και 

2. Στην εφαρμογή GIS του Δήμου στην διεύθυνση 
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=66af79c01404444998cf67ea83
b03428&extent=2884030.9842%2C4619353.1048%2C2936199.256%2C4642284.2132%2
C102100 

 
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στο Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, στον Εντεταλμένο Σύμβουλο 
για θέματα πολιτικής προστασίας κ.Ζώα Γεώργιο, στα Μ.Μ.Ε., στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση. 
Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δ. Χίου. 
 

H απόφαση αυτή πήρε α/α 677/2017 
O Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη 
Υπογραφή                                                                           Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 16/10/2017 

Η επί των πρακτικών 
 

Κούτσουρα Νίκη 

ΑΔΑ: Ω2Μ0ΩΗΝ-Γ4Χ
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