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Αιτιολογικι Ζκκεςθ 

ςτο Σχζδιο Νόμου «Εκνικό Σφςτθμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ» 

Προσ τθ Βουλι των Ελλινων 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ – ΕΠΙ ΣΗ ΑΡΧΗ 

 

Α. Σο υφιςτάμενο ςφςτθμα πολιτικισ προςταςίασ κεςμοκετικθκε με το ν. 2344/1995 (Α’ 

212) περί «Οργάνωςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ και άλλεσ διατάξεισ». Σροποποιικθκε με το ν. 

3013/2002 (Αϋ 102) περί «Αναβάκμιςθσ τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και 

ςυμπλθρϊκθκε από το π.δ. 151/2004 (Α’ 107). Με το Γενικό χζδιο Πολιτικισ Προςταςίασ 

«Ξενοκράτθσ» δε επιδιϊχκθκε θ διαμόρφωςθ ενόσ ςυςτιματοσ αντιμετϊπιςθσ 

καταςτροφικϊν φαινομζνων και προςταςίασ τθσ ηωισ, τθσ υγείασ, τθσ περιουςίασ, και του 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Θ τελικι κεςμικι διαμόρφωςθ του ςυςτιματοσ επιλκε με το ν. 

4249/2014 (Α’ 73) περί «Αναδιοργάνωςθσ τθσ Ελλθνικισ αςτυνομίασ, του Πυροςβεςτικοφ 

ϊματοσ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ, αναβάκμιςθ Τπθρεςιϊν του 

Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ και ρφκμιςθ λοιπϊν κεμάτων 

αρμοδιότθτασ Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ και άλλεσ 

διατάξεισ», ο οποίοσ μεταξφ άλλων ςτόχευε και ςτθν αναδιοργάνωςθ τθσ πολιτικισ 

προςταςίασ.  

 

Ωςτόςο, το ανωτζρω πλαίςιο αυτό, όπωσ μοιραία αποδείχκθκε από τισ καταςτροφικζσ 

πυρκαγιζσ που ζπλθξαν τθ Χϊρα τόςο το ζτοσ 2007 όςο και από τθν πλζον πρόςφατθ τθσ 

23θσ Λουλίου 2018 ςτθν Ανατολικι Αττικι, χρίηει ριηικισ ανακεϊρθςθσ, αναβάκμιςθσ και 

ενίςχυςθσ τόςο ςε λειτουργικό, οργανωτικό, επιχειρθςιακό αλλά και ςε εφαρμοςτικό 

επίπεδο. 

 

Ιδθ με τθν από 09.08.2018 εξαγγελία του Πρωκυπουργοφ, Αλζξθ Σςίπρα, ανακοινϊκθκε θ 

δρομολόγθςθ τθσ ριηικισ αναδιάρκρωςθσ του ςυςτιματοσ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ 

χϊρασ ςτα πρότυπα των πλζον προθγμζνων κρατϊν ςτον τομζα αυτό. Σο νζο ςφςτθμα, το 

οποίο δια του παρόντοσ νομοκετείται, προβλζπεται να είναι ενιαίο, με λειτουργικι, 

επιχειρθςιακι και επιςτθμονικι αναβάκμιςθ που να εξαςφαλίηει τθν ικανότθτα 

αποτελεςματικισ ανταπόκριςθσ ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, που προκαλοφνται από 

φυςικζσ ι ανκρωπογενείσ καταςτροφζσ, κακϊσ και ςτισ προκλιςεισ τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ, θ οποία χαρακτθρίηεται από ακραία καιρικά φαινόμενα, κλιμακοφμενθσ ζνταςθσ 

και μεγαλφτερθσ ςυχνότθτασ. 

 

Πυρινα τθσ πρωτοβουλίασ που ανακοίνωςε ο Πρωκυπουργόσ, ςυνιςτά θ κεςμοκζτθςθ 

Εκνικισ Αρχισ Πολιτικισ Προςταςίασ (Εκνικι Αρχι), θ οποία κεςπίηεται ωσ αυτοτελισ 

δθμόςια Τπθρεςία, υπαγόμενθ ςτον Τπουργό Προςταςίασ του Πολίτθ. Θ Εκνικι Αρχι, 

αναλαμβάνει επιτελικό ρόλο ςτο αναβακμιςμζνο Εκνικό φςτθμα Πολιτικισ Προςταςίασ 

(Εκνικό φςτθμα), που περιλαμβάνει τθν οργάνωςθ, ετοιμότθτα, κινθτοποίθςθ και 

ςυντονιςμό των δράςεων του Εκνικοφ υςτιματοσ, ςε όλεσ τισ φάςεισ του κφκλου 

διαχείριςθσ  εκτάκτων αναγκϊν, από τθν πρόλθψθ ζωσ και τθν αποκατάςταςθ. Σο μοντζλο 

διαχείριςθσ εκτάκτων αναγκϊν προβλζπεται να είναι ενιαίο, ανεξάρτθτα από το είδοσ, τθν 
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ζκταςθ, τθν πολυπλοκότθτα, τθν αιτία και τθν περιοχι εκδιλωςθσ των ςχετικϊν 

ςυμβάντων, με εφαρμογι ςε όλα τα επίπεδα διοίκθςθσ, το κεντρικό, περιφερειακό και 

τοπικό και  όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. 

Σθσ Εκνικισ Αρχισ,  προΐςταται Διοικθτισ εγνωςμζνου κφρουσ, με επιχειρθςιακι εμπειρία, 

ικανότθτα και επιςτθμονικι επάρκεια ςτον τομζα τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ. Κα επιλζγεται 

για οριςμζνθ κθτεία από ανεξάρτθτθ επιτροπι εμπειρογνωμόνων, με κριτιρια διαφάνειασ 

και αξιοκρατίασ και κα υποςτθρίηεται ςτο ζργο του από μόνιμο και διαρκζσ Επιςτθμονικό 

υμβοφλιο, απαρτιηόμενο από εκπροςϊπουσ ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων, ερευνθτικϊν 

κζντρων και φορζων που εξειδικεφονται ςτον τομζα διαχείριςθσ εκτάκτων αναγκϊν. 

 

Πιο ςυγκεκριμζνα οι ελλείψεισ του ςυςτιματοσ Πολιτικισ Προςταςίασ που 

αντιμετωπίηονται με το παρόν ςχζδιο νόμου είναι ιδίωσ οι κάτωκι: 

 

Τποςτθρίηεται κακοριςμζνο μοντζλο διαχείριςθσ εκτάκτων αναγκϊν, που διζπεται από 

ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ. Αποδίδονται ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ ςτθ Εκνικι Αρχι Πολιτικισ 

Προςταςίασ κακϊσ και ςε φορείσ, που εκτείνονται από το επίπεδο τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ 

ζωσ και το επίπεδο του διμου, οι οποίεσ μζχρι ςιμερα, ςτο βακμό που προβλζπονταν, 

πάντωσ δεν ςυγκροτοφςαν οργανωμζνο πλαίςιο που να απορρζει από ςυγκεκριμζνο 

πρότυπο διαχείριςθσ εκτάκτων αναγκϊν.  

 

Πλζον, υπάρχουν ρθτζσ προβλζψεισ για τθν οργάνωςθ του εκνικοφ δυναμικοφ, με 

κεςμοκζτθςθ για πρϊτθ φορά απτϊν μζςων ςυντονιςμοφ και ςυγκεκριμζνα των 

«Πρωτοκόλλων υντονιςμοφ», τα οποία κα αποτελζςουν καίρια εργαλεία για τθν παροχι 

των επίςθσ για πρϊτθ φορά κεςμοκετοφμενων «Λειτουργιϊν Ζκτακτθσ Ανάγκθσ», οι οποίεσ 

κα διζπουν πια ολόκλθρο το ςφςτθμα Πολιτικισ Προςταςίασ. 

 

Επιπλζον, εξειδικεφονται τα όργανα ςυντονιςμοφ κακϊσ και οι υντονιςτζσ ‘Εκτακτθσ 

Ανάγκθσ, οι οποίοι κα υποςτθρίηουν τον ςυντονιςτικό-επιχειρθςιακό ρόλο τθσ πολιτικισ 

προςταςίασ με λειτουργίεσ εκτίμθςθσ κατάςταςθσ, ςχεδιαςμοφ, ανάκεςθσ δράςεων και 

παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςισ τουσ.  

 

Επιπλζον, προβλζπεται ο διαλειτουργικόσ ςχεδιαςμόσ πολιτικισ προςταςίασ των διαφόρων 

επιπζδων διοίκθςθσ, θ κατάλλθλθ ροι πλθροφοριϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ 

λιψθσ αποφάςεων, κακϊσ και για τθν καταγραφι και παρακολοφκθςθ  των διακζςιμων 

πόρων και μζςων πολιτικισ προςταςίασ.  

 

ε ό,τι αφορά τον εκελοντιςμό, αναγνωρίηεται ότι ςυμβάλλει ςτο ςφςτθμα πολιτικισ 

προςταςίασ ενϊ προςδιορίηεται περαιτζρω ο τρόποσ εμπλοκισ του.  

 

Επίςθσ, με τθ κζςπιςθ κατάλλθλων εργαλείων ςυντονιςμοφ που αναφζρκθκε 

προθγοφμενα, αποςαφθνίηεται ο ρόλοσ και οι αρμοδιότθτεσ του μζχρι πρότινοσ Κζντρου 

Επιχειριςεων Πολιτικισ Προςταςίασ (Κ.Ε.Π.Π.), πλζον «Εκνικοφ υντονιςτικοφ Κζντρου 

Πολιτικισ Προςταςίασ» (Ε..ΚΕ.Π.Π.), το οποίο ςυνιςτά νευραλγικισ ςθμαςίασ όργανο 

ςυντονιςμοφ των δράςεων πολιτικισ προςταςίασ επιπζδου Κεντρικισ Διοίκθςθσ. 
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Ασ ςθμειωκεί ότι με το ν. 4249/2014 το Κ.Ε.Π.Π. είχε αποςπαςτεί από τθν Γενικι 

Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ και είχε ενταχκεί επιχειρθςιακά ςτο Πυροςβεςτικό 

ϊμα, γεγονόσ που δθμιοφργθςε ςφγχυςθ τόςο ωσ προσ τον επιτελικό ρόλο τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ, όςο και ωσ προσ τον ρόλο και τθν αποςτολι του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, 

που υπάγεται ςε αυτι. Από επιχειρθςιακι άποψθ, το μζχρι πρότινοσ Κ.Ε.Π.Π. παρζμενε μια 

αςκενικι δομι περιοριςμζνθσ αρμοδιότθτασ, εςτιαςμζνθ ςτθ διεκπεραίωςθ αιτθμάτων 

υποςτιριξθσ και δεν περιλάμβανε λειτουργίεσ, όπωσ αυτζσ τθσ εκτίμθςθσ κατάςταςθσ, 

επιχειριςεων, επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ πόρων - μζςων πολιτικισ 

προςταςίασ, που προχποκζτει ζνασ πλιρθσ ςυντονιςτικόσ-επιχειρθςιακόσ κφκλοσ. 

 

Επιπροςκζτωσ, διαπιςτωνόταν ςφγχυςθ αρμοδιοτιτων ςε όλεσ τισ φάςεισ του κφκλου 

διαχείριςθσ εκτάκτων αναγκϊν, γεγονόσ που δθμιουργοφςε ςθμαντικζσ δυςλειτουργίεσ, 

ιδιαίτερα ςτθν κρίςιμθ φάςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ.  

 

Ειδικότερα, αποδίδονταν ετερόκλθτεσ μεταξφ τουσ αρμοδιότθτεσ ςε ποικίλουσ φορείσ για 

όλεσ τισ δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ, από τθν πρόλθψθ ζωσ και τθν αποκατάςταςθ, χωρίσ 

να γίνεται διάκριςθ κφριων και υποςτθρικτικϊν, ανάλογα με το είδοσ του κινδφνου.  

 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι οι Διμαρχοι, για τουσ οποίουσ ο ν. 3013/2002 ορίηει ότι 

«υντονίηουν και επιβλζπουν το ζργο τθσ πολιτικισ προςταςίασ για τθν πρόλθψθ, 

ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν, εφόςον ςυμβαίνουν εντόσ 

των διοικθτικϊν ορίων των αντίςτοιχων Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.)». Θ 

πρόβλεψθ αυτι δθμιουργεί ςοβαρι ςφγχυςθ, λόγου χάρθ, ςτον πλζον διαδεδομζνο 

κίνδυνο, ιτοι αυτόν τθσ πυρκαγιάσ, τθν ευκφνθ αντιμετϊπιςθσ τθσ οποίασ ζχει το 

Πυροςβεςτικό ϊμα ενϊ οι Διμοι διαδραματίηουν κατά βάςθ υποςτθρικτικό ρόλο.  

 

Σθ ςφγχυςθ επζτεινε και το γεγονόσ ότι δεν προβλεπόταν εκνικόσ κατάλογοσ κινδφνων και 

απειλϊν, που να ορίηει τουσ υπεφκυνουσ φορείσ διαχείριςθσ για κάκε κίνδυνο με ςαφι 

διάκριςθ των φορζων που ζχουν κφριο και υποςτθρικτικό ρόλο.  

 

Ανάλογο πρόβλθμα εντοπιηόταν και αναφορικά με τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ για τθν οποία οριηόταν ότι: «υντονίηει όλεσ τισ δράςεισ πρόλθψθσ, 

ετοιμότθτασ, αντιμετϊπιςθσ και αποκατάςταςθσ των καταςτροφϊν». Οι φάςεισ τθσ 

πρόλθψθσ και τθσ αποκατάςταςθσ για παράδειγμα, περιλαμβάνουν και ζργα δομικοφ 

χαρακτιρα, όπωσ είναι τα αντιπλθμμυρικά και εγγειοβελτιωτικά ζργα, ωσ ζργα πρόλθψθσ, 

για τθν αντιμετϊπιςθ του πλθμμυρικοφ κινδφνου και ζργα αποκατάςταςθσ ςυγκοινωνιακϊν 

και άλλων υποδομϊν ςτθ φάςθ τθσ αποκατάςταςθσ, για τα οποία είναι προφανζσ ότι θ 

Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ δεν ζχει αρμοδιότθτα. 

 

Θ πλθμμελισ διάκριςθ αρμοδιοτιτων, οι επικαλφψεισ και θ αδυναμία αποςαφινιςθσ του 

ρόλου που επιτελοφν όλα τα επίπεδα διοίκθςθσ, αποτζλεςε μείηον πρόβλθμα του 

υφιςτάμενου ςυςτιματοσ, κακϊσ ςτον κρίςιμο χρόνο αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων 

ζκτακτθσ ανάγκθσ οδθγοφςε ςε ςφγχυςθ ακόμα και ςε αδράνεια. 
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Ωσ προσ το καίριο ηιτθμα του εκελοντιςμοφ, επιλφονται οι χρόνιεσ αγκυλϊςεισ ςτθ 

δυνατότθτα πραγματικισ αξιοποίθςθσ των εκελοντϊν πολιτικισ προςταςίασ ςτο ςφνολο 

των δράςεων διαχείριςθσ εκτάκτων αναγκϊν. Ειδικότερα, κεςπίηεται πλαίςιο παροχισ 

πιςτοποιθμζνθσ εκπαίδευςθσ που επιτρζπει τθν επιχειρθςιακι και ουςιαςτικι ςυμβολι 

των εκελοντϊν ςτισ ανωτζρω δράςεισ, κακϊσ και πρόβλεψθ για τθ ςυμπερίλθψθ ςτο 

δυναμικό των εκελοντικϊν οργανϊςεων και μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων ι/και άλλων 

τφπων νομικϊν προςϊπων, πζραν όςων είναι ςωματειακοφ χαρακτιρα ι αποτελοφν 

δθμοτικζσ ομάδεσ. Επίςθσ, προβλζπεται δυνατότθτα οικονομικισ ενίςχυςθσ εκελοντικϊν 

οργανϊςεων, με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια, επιλφοντασ τθν μζχρι ςιμερα πρακτικι 

αδυναμία ςυνδρομισ τουσ ςε δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ, λόγω ελλείψεων ςε μζςα και 

πόρουσ.  

 

Επίςθσ, για πρϊτθ φορά διαμορφϊνεται ςε ενιαίο επίπεδο οργανωμζνθ λειτουργία 

ανάλυςθσ κινδφνου και εκτίμθςθσ τθσ επικινδυνότθτασ ςε κεντρικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, ϊςτε να αποτελεί τθ βάςθ για το ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ.  

 

Μζχρι πρότινοσ, θ διοικθτικι πρακτικι που εφαρμοηόταν ιταν απλά και μόνο θ κατάρτιςθ 

Γενικϊν χεδίων Αντιμετϊπιςθσ Κινδφνου και των υνεπειϊν τουσ, τα οποία αναπόφευκτα 

αδυνατοφςαν να καλφψουν ειδικότερεσ ανάγκεσ από πλευράσ ςχεδιαςμοφ, όπωσ για 

παράδειγμα τισ περιοχζσ που εμφανίηουν ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω αυξθμζνθσ τρωτότθτασ 

(ηϊνεσ μίξθσ δαςϊν – οικιςμοφ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ) ι περιοχζσ που αντιμετωπίηουν 

περιςςότερουσ του ενόσ κινδφνουσ (πυρκαγιάσ, ςειςμικό, πλθμμυρικό κλπ.). 

 

Επίςθσ, πλζον προβλζπεται οργανωμζνο πλαίςιο για τθν διαςφνδεςθ του ςυςτιματοσ 

πολιτικισ προςταςίασ με τθν επιςτθμονικι - ερευνθτικι κοινότθτα, με ςκοπό τθν 

ενςωμάτωςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και προϊόντων εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και 

καινοτομίασ ςτισ δραςτθριότθτζσ τθσ. υγκεκριμζνα, προςδιορίηεται ειδικό πλαίςιο 

ςυνεργαςίασ με τθν επιςτθμονικι-ερευνθτικι κοινότθτα που κζτει τα κριτιρια 

(επιςτθμονικά, διακεςιμότθτασ κ.α.) κακϊσ και τισ κεςμικζσ προχποκζςεισ για τθν παροχι 

τουσ.  

 

Πζραν των ανωτζρω και όπωσ καταδεικνφει θ διεκνισ πρακτικι, υφίςταται ευρφ πεδίο για 

τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με τθν επιςτθμονικι και ερευνθτικι κοινότθτα που εκτείνεται 

από το επίπεδο τθσ πολιτικισ ζωσ και το επίπεδο τθσ επιχειρθςιακισ δράςθσ και το οποίο 

δυςτυχϊσ δεν είχε μζχρι ςιμερα αξιοποιθκεί. 

 

υνοψίηοντασ, ο Ετιςιοσ Εκνικόσ χεδιαςμόσ Πολιτικισ Προςταςίασ, για τον 

προγραμματιςμό και τθν χρθματοδότθςθ προγραμμάτων και δράςεων πολιτικισ 

προςταςίασ, που προζβλεπε ο ν. 3013/2002, κακϊσ και θ κατανομι πιςτϊςεων από τθν 

Κεντρικι Διοίκθςθ για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ των ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ και οι 

όμοιεσ προβλζψεισ του ν. 4249/2014 αποδείχκθκε πλθμμελισ κατά τθν εφαρμογι του, με 

αποτζλεςμα να υπάρχουν ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςε εξοπλιςμό και μζςα πολιτικισ 

προςταςίασ. 
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το πλαίςιο τθσ Πρωκυπουργικισ εξαγγελίασ και για τθν κατάρτιςθ του παρόντοσ ςχεδίου 

νόμου αναλφκθκαν ςε βάκοσ μοντζλα χωρϊν με προθγμζνο τομζα πολιτικισ προςταςίασ, 

όπωσ των Θνωμζνων Πολιτειϊν τθσ Αμερικισ, τθσ Λταλίασ, τθσ Ρουμανίασ, πολιτειϊν τθσ 

Αυςτραλίασ *Κουίνςλαντ («Queensland») και Βικτόρια («Victoria»)] κ.α.. Θ ανάλυςθ αυτι 

ζγινε ςε επίπεδο κεςμικϊν προβλζψεων, μοντζλου λειτουργίασ, οργανωτικό, ςχεδιαςμοφ, 

επιχειρθςιακϊν οργάνων και διαδικαςτικό. Οι χϊρεσ αυτζσ επιλζχκθκαν εν όψει τθσ ριηικισ 

αναμόρφωςθσ που επιχείρθςαν πρόςφατα ςτα ςυςτιματα πολιτικισ προςταςίασ τουσ 

ζπειτα από μεγάλεσ καταςτροφζσ τισ οποίεσ κλικθκαν να διαχειριςτοφν. 

 

Για τον εμπλουτιςμό του ςυςτιματοσ πολιτικισ προςταςίασ, που κα ςυγκροτθκεί, είναι ςε 

εξζλιξθ ςχετικό πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από το πρόγραμμα τεχνικισ βοικειασ των 

διαρκρωτικϊν ταμείων τθσ Ε.Ε., για τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ από χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ και κυρίωσ από τθ Γαλλία ςε επιμζρουσ τομείσ.  

 

Σζλοσ, αναλφκθκαν ςε βάκοσ οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του Οργανιςμοφ Θνωμζνων 

Εκνϊν, του Ευρωπαϊκοφ Μθχανιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ κακϊσ επίςθσ και οι προτάςεισ 

και τα πορίςματα τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του Κοινοφ 

Κζντρου Ερευνϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ («Joint Research Center») ςε κζματα 

διαχείριςθσ κρίςεων και καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ, ςυνεπεία καταςτροφϊν. 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ – ΕΠΙ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 

 

ΜΕΡΟ Α’: ΕΚΝΛΚΟ ΤΣΘΜΑ ΠΟΛΛΣΛΚΘ ΠΡΟΣΑΛΑ 

 

Α. ΚΕΦΑΛΑΛΟ Α' : ΓΕΝΛΚΕ ΑΡΧΕ –ΑΠΟΣΟΛΘ 

το κεφάλαιο αυτό ορίηεται το Εκνικό φςτθμα Πολιτικισ Προςταςίασ (Εκνικό φςτθμα), 

αναλφεται ο ςκοπόσ του, παρατίκενται οι ζννοιεσ και οι οριςμοί οι ςχετικοί με τθ διαχείριςθ 

εκτάκτων αναγκϊν, κακορίηονται οι αρχζσ του νζου ςυςτιματοσ και εξειδικεφεται θ 

αποςτολι του. Ειδικότερα: 

 

Ορίηεται ότι ςκοπόσ του Εκνικοφ υςτιματοσ, είναι θ προςταςία τθσ ηωισ, υγείασ και 

περιουςίασ των πολιτϊν, των υποδομϊν και υπθρεςιϊν ηωτικισ ςθμαςίασ, υλικϊν και 

πολιτιςτικϊν αγακϊν και του περιβάλλοντοσ κακϊσ και ςτθ μείωςθ του κινδφνου 

καταςτροφϊν, που προκαλοφν καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ανεξάρτθτα από τθν αιτία. 

κακϊσ και θ ελαχιςτοποίθςθ των ςυνεπειϊν από καταςτροφζσ, που προκαλοφν 

καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ανεξάρτθτα από τθν αιτία. 

Σο Εκνικό φςτθμα καλφπτει ολόκλθρο τον κφκλο διαχείριςθσ καταςτροφϊν, μζςα 

από ζνα ςφνολο δράςεων που εξειδικεφονται ςτθν αποςτολι του και ςυμβάλλει ςτθν 

επίτευξθ των ςκοπϊν του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν πολιτικι 

προςταςία. 

Ωσ προτεραιότθτεσ του Εκνικοφ υςτιματοσ ορίηονται θ προςταςία τθσ ηωισ, τθσ 

περιουςίασ των πολιτϊν, των υποδομϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ και του περιβάλλοντοσ, οι οποίεσ κα πρζπει να κακοδθγοφν τον επιχειρθςιακό 

ςχεδιαςμό. 
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Οι αρχζσ που χαρακτθρίηουν το Εκνικό φςτθμα, το μοντζλο λειτουργίασ και τισ 

δραςτθριότθτζσ του είναι οι εξισ: 

α. Θ διαχείριςθ εκτάκτων αναγκϊν είναι ενιαία, ανεξάρτθτα από το είδοσ, το 

μζγεκοσ, τθν πολυπλοκότθτα και τθν αιτία που τισ προκαλεί («all hazards approach») και 

ζχει εφαρμογι ςε όλα τα επίπεδα διοίκθςθσ και ςτο ςφνολο των εμπλεκόμενων φορζων. Θ 

υιοκζτθςθ ενιαίου μοντζλου διαχείριςθσ, που χαρακτθρίηει προθγμζνα ςυςτιματα 

πολιτικισ προςταςίασ, βαςίηεται ςτθ διαπίςτωςθ ότι όλοι οι τφποι των κινδφνων, φυςικά 

φαινόμενα, ανκρωπογενείσ, τεχνολογικοί, ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά υπό τθν ζννοια ότι 

προκαλοφν ανκρϊπινεσ απϊλειεσ, υλικζσ ηθμίεσ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, οπότε και 

οι απαιτιςεισ διαχείριςισ τουσ είναι κοινζσ. το ενιαίο μοντζλο, το δυναμικό και τα μζςα 

πολιτικισ προςταςίασ παρζχονται μζςω διακριτϊν Λειτουργιϊν Ζκτακτθσ Ανάγκθσ, ο 

ςυνδυαςμόσ των οποίων καλφπτει τισ απαιτιςεισ πρόλθψθσ, ετοιμότθτασ, αντιμετϊπιςθσ, 

αποκατάςταςθσ και μετριαςμοφ τθσ επικινδυνότθτασ για όλουσ του τφπουσ κινδφνων. Θ 

οργάνωςθ και ενεργοποίθςθ των Λειτουργιϊν Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

αποτελεί αντικείμενο ρφκμιςθσ του επόμενου κεφαλαίου.  

β. Σο Εκνικό φςτθμα περιλαμβάνει το ςφνολο του κρατικοφ μθχανιςμοφ, 

εκελοντικζσ και μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ Πολιτικισ Προςταςίασ, κακϊσ και φορείσ του 

ιδιωτικοφ τομζα που ζχουν ςχζςθ με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ και 

απαιτεί τθν ενεργό ςυμμετοχι του ςυνόλου τθσ κοινωνίασ. 

γ. Οι δράςεισ του υλοποιοφνται μζςω ευζλικτων, δυναμικϊν και 

διαλειτουργικϊν επιχειρθςιακϊν δομϊν όλων των επιπζδων διοίκθςθσ (κεντρικό, 

περιφερειακό, τοπικό), οι οποίεσ παρζχουν τθ δυνατότθτα κλιμάκωςθσ του επιπζδου 

ανταπόκριςθσ αναλόγωσ των αναγκϊν. Δθλαδι, οι δομζσ αυτζσ μποροφν να 

προςαρμόηονται για τθν αντιμετϊπιςθ όλου του φάςματοσ των καταςτάςεων ζκτακτθσ 

ανάγκθσ, από καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ χαμθλοφ κινδφνου ζωσ και μεγάλεσ 

καταςτροφζσ. 

δ. Θ αξιοποίθςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και προϊόντων εφαρμοςμζνθσ 

ζρευνασ και καινοτομίασ ςε όλεσ τισ φάςεισ του κφκλου διαχείριςθσ καταςτροφϊν ,από τθν 

πρόλθψθ ζωσ τθν αποκατάςταςθ αποτελεί ουςιαςτικι προχπόκεςθ για τθν 

αποτελεςματικι του λειτουργία. 

ε. Αναγνωρίηεται ότι για όλουσ τουσ ρόλουσ του ςυςτιματοσ απαιτείται θ 

εκπαίδευςθ και πιςτοποίθςθ ϊςτε να ξεπεραςτεί θ χρόνια πακογζνεια ςτον τομζα αυτό.  

ςτ. Ενςωματϊνονται οι αναγκαίεσ δράςεισ και για τθν προςταςία των Τποδομϊν 

Ηωτικισ θμαςίασ. 

η. Θ ανάλυςθ του κινδφνου και τθσ επικινδυνότθτασ ςε κεντρικό, περιφερειακό 

ι/και τοπικό επίπεδο, αποτελεί τθ βάςθ για το ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ και τθν 

υλοποίθςθ δράςεων ςε όλεσ τισ φάςεισ του κφκλου διαχείριςθσ εκτάκτων αναγκϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του πλθκυςμοφ. Με τον 

τρόπο αυτό δίνεται θ δυνατότθτα να ξεπεραςτοφν οι όποιεσ τυχόν δυςλειτουργίεσ του 

επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ και παρζχεται θ δυνατότθτα, τα 

περιφερειακά και τοπικά ςχζδια να εξειδικεφονται ανάλογα με τουσ κινδφνουσ που 

εκδθλϊνονται ανά περιοχι και τισ πικανζσ ςυνζπειεσ τουσ. 

 

ε ό,τι αφορά ςτθν αποςτολι του Εκνικοφ υςτιματοσ, ορίηεται  ότι οι δράςεισ του 

αποςκοποφν ςτθν πρόλθψθ καταςτροφϊν και τον μετριαςμό τθσ επικινδυνότθτάσ τουσ, 
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ςτθν πρόγνωςθ, θ οποία  περιλαμβάνει τθν αναγνϊριςθ και αξιολόγθςθ πικανϊν ςεναρίων 

κινδφνου και υλοποιείται από τουσ αρμόδιουσ φορείσ, ςτθ διαχείριςθ ζκτακτων αναγκϊν 

και ςτθ βραχεία αποκατάςταςθ από καταςτροφζσ.  

 

Με τθ διάταξθ αυτι, προςδιορίηονται  οι αρμοδιότθτεσ του Εκνικοφ υςτιματοσ ςε όλο τον 

κφκλο διαχείριςθσ καταςτροφϊν, προκειμζνου να ξεπεραςτοφν τα προβλιματα ςφγχυςθσ 

αρμοδιοτιτων που χαρακτθρίηουν το υφιςτάμενο ςφςτθμα, ιδιαίτερα ςτισ φάςεισ τθσ 

πρόλθψθσ και τθσ αποκατάςταςθσ. 

α. Για τθν φάςθ τθσ πρόλθψθσ γίνεται διάκριςθ μεταξφ δομικϊν και μθ δομικϊν 

δράςεων. Σο Εκνικό φςτθμα, είναι αρμόδιο για τισ δράςεισ μθ δομικοφ χαρακτιρα όπωσ 

είναι θ οργάνωςθ του τρόπου ενεργοποίθςισ του ςτθ βάςθ προγνϊςεων και πλθροφοριϊν 

εκτίμθςθσ κατάςταςθσ, όπου είναι αυτό δυνατό, το ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ, τθν 

υλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ και ανάπτυξθσ επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων του 

προςωπικοφ πολιτικισ προςταςίασ, τθν υλοποίθςθ δράςεων ενθμζρωςθσ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ του πλθκυςμοφ κακϊσ και τθ διοργάνωςθ αςκιςεων πολιτικισ 

προςταςίασ. 

β. Για τισ δράςεισ πρόλθψθσ δομικοφ χαρακτιρα, όπωσ είναι για παράδειγμα τα 

αντιπλθμμυρικά και εγγειοβελτιωτικά ζργα, τόςο θ Εκνικι Αρχι όςο και οι οργανικζσ 

μονάδεσ πολιτικισ προςταςίασ των περιφερειϊν και των διμων καλοφνται ςε πρότερθ 

διαβοφλευςθ και ςυμμετζχουν ςτθν κατάρτιςθ και ενιαία διαχείριςθ ολοκλθρωμζνων 

ςχεδίων πρόλθψθσ δομικοφ χαρακτιρα με ςκοπό τθν εναρμόνιςθ των ςχεδίων αυτϊν με τα 

ςχζδια πολιτικισ προςταςίασ. Επιπλζον, οι ανωτζρω φορείσ ςυμμετζχουν ςε όργανα και 

επιτροπζσ κακϊσ και ςτο ςχεδιαςμό των φορζων που ζχουν αρμοδιότθτα για τισ δράςεισ 

μεςοπρόκεςμθσ και μακροπρόκεςμθσ αποκατάςταςθσ, ζπειτα από καταςτροφζσ κακϊσ και 

για τθ διαμόρφωςθ κατευκυντιριων γραμμϊν για το μετριαςμό τθσ επικινδυνότθτασ των 

καταςτροφϊν. 

γ. Εξειδικεφεται ακόμα, ο ρόλοσ του Εκνικοφ υςτιματοσ ςτο πλαίςιο 

διαχείριςθσ εκτάκτων αναγκϊν που περιλαμβάνει τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κατάςταςθσ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ ι τθν παροχι υποςτιριξθσ ςτουσ φορείσ αντιμετϊπιςθσ, ανάλογα με το 

είδοσ του κινδφνου, τθν αρωγι και υποςτιριξθ του πλθκυςμοφ που πλιττεται από 

καταςτροφζσ, κακϊσ και τθ μείωςθ του αντίκτυπου των καταςτροφϊν, που μεταξφ άλλων 

περιλαμβάνει τθν υλοποίθςθ επειγουςϊν δράςεων, με χριςθ απλουςτευμζνων 

διαδικαςιϊν. 

δ. το ςκζλοσ τθσ αποκατάςταςθσ, οι δράςεισ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

εςτιάηονται ςτθσ βραχεία αποκατάςταςθ, που περιλαμβάνει τισ αναγκαίεσ δράςεισ για τθν 

άμεςθ ανακοφφιςθ των πλθγζντων, τισ άμεςεσ τεχνικζσ παρεμβάςεισ για τον περιοριςμό 

των επιπτϊςεων των καταςτροφϊν, τθν άμεςθ επαναφορά των βαςικϊν υπθρεςιϊν και 

εγκαταςτάςεων, αναγκαίων για τθν λειτουργία τθσ κοινωνίασ, τθν καταγραφι των ηθμιϊν 

ςε δθμόςιεσ - ιδιωτικζσ εγκαταςτάςεισ υποδομζσ και επιχειριςεισ, κακϊσ και τθσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και του εν γζνει κτιριακοφ αποκζματοσ. 

 

B. ΚΕΦΑΛΑΛΟ Β’: ΟΡΓΑΝΩΘ ΕΚΝΛΚΟΤ ΔΤΝΑΜΛΚΟΤ ΚΑΛ ΜΕΩΝ ΠΟΛΛΣΛΚΘ ΠΡΟΣΑΛΑ 

 

το κεφάλαιο αυτό ορίηονται οι φορείσ του ςυμβάλουν με δυναμικό και μζςα ςτο 

Εκνικό φςτθμα Πολιτικισ Προςταςίασ, προςδιορίηονται οι αναγκαίεσ Λειτουργίεσ Ζκτακτθσ 
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Ανάγκθσ (ΛΕ.Ε.Α.) για τθν υλοποίθςθ του ενιαίου μοντζλου διαχείριςθσ, ορίηεται ότι οι 

ΛΕ.Ε.Α. παρζχονται ςε όλα τα επίπεδα διοίκθςθσ μζςω πρωτοκόλλων ςυντονιςμοφ, 

αποδίδονται κατάλλθλεσ αρμοδιότθτεσ ςτισ οργανικζσ μονάδεσ που ςυντονίηονται μζςω 

των πρωτόκολλων ςυντονιςμοφ για τθν παροχι των ΛΕ.Ε.Α. και ορίηονται οι υντονιςτζσ 

τουσ κακϊσ και οι υντονιςτζσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ ςε όλα τα επίπεδα διοίκθςθσ. 

 

Θ μετάβαςθ του ςυςτιματοσ πολιτικισ προςταςίασ από το κακεςτϊσ των αρμοδιοτιτων ςε 

ςφςτθμα διακριτϊν Λειτουργιϊν Ζκτακτθσ Ανάγκθσ, χαρακτθρίηει τα πλζον προθγμζνα 

ςυςτιματα πολιτικισ προςταςίασ (ΘΠΑ, Αυςτραλία, Λταλία με παραλλαγζσ κ.α). Για τθν 

αποτελεςματικι διαχείριςθ με ενιαίο τρόπο καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ανεξάρτθτα 

τθσ αιτίασ που τισ προκαλεί αναγνωρίηεται ότι απαιτοφνται δεκαεννιά (19) διακριτζσ ΛΕ.Ε.Α. 

(όπωσ τθσ «αναγνϊριςθσ και εκτίμθςθσ κινδφνου και απειλϊν», «ςχεδιαςμοφ πολιτικισ 

προςταςίασ», «πυρόςβεςθσ και διάςωςθσ», «δθμόςιασ υγείασ και υγειονομικϊν 

υπθρεςιϊν», «ζρευνασ και διάςωςθσ», «δθμόςιασ αςφάλειασ και προςταςίασ» κ.α.).  

 

Αναλυτικότερα: 

 

Οι ΛΕ.Ε.Α παρζχονται ςε επίπεδο κεντρικισ διοίκθςθσ, περιφζρειασ, περιφερειακισ 

ενότθτασ και διμου και προκφπτουν από πρωτόκολλα ςυντονιςμοφ, τα οποία ομαδοποιοφν 

ςτο κάκε διοικθτικό επίπεδο οργανικζσ μονάδεσ, φορείσ του δθμοςίου και φορείσ που είναι 

κφριοι/διαχειριςτζσ Τποδομϊν Ηωτικισ θμαςίασ με αρμοδιότθτεσ ςυναφείσ με το 

αντικείμενο τθσ εκάςτοτε ΛΕ.Ε.Α..  

 

Θ  οργανικι μονάδα που βάςει του πρωτοκόλλου ςυντονιςμοφ ζχει τθν βαρφνουςα 

αρμοδιότθτα ορίηεται ωσ επικεφαλισ και από τθν ίδια ορίηεται και ο υντονιςτισ τθσ 

ΛΕ.Ε.Α.. Οι εκελοντικζσ και μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ διαςυνδζονται ςτισ ΛΕ.Ε.Α. των 

τεςςάρων διοικθτικϊν επιπζδων, αναλόγωσ του αντικειμζνου και τθσ εμβζλειασ δράςθσ 

τουσ. 

 

Οι ςυναρμόδιοι φορείσ για τθν παροχι κάκε ΛΕ.Ε.Α. καταρτίηουν ςχζδιο δράςθσ, ζχουν 

οργανωτικι δομι, καταγράφουν το διακζςιμο δυναμικό και μζςα και τισ ελλείψεισ τουσ και 

ςυμμετζχουν ςε αςκιςεισ.  

 

Για να ςυςτακεί ΛΕ.Ε.Α. ςε οποιοδιποτε επίπεδο, κα πρζπει οι οργανικζσ μονάδεσ του 

κακϊσ και οι φορείσ που υπάγονται ςε αυτό να ζχουν αρμοδιότθτεσ ςχετικζσ με το 

αντικείμενο τθσ ΛΕ.Ε.Α. ι να υπάρχουν εκελοντικζσ και μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ με 

ςυναφζσ αντικείμενο που να ζχουν ςυνάψει πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ με το αντίςτοιχο 

διοικθτικοφ επίπεδο. Με τθν πρόβλεψθ αυτι καλφπτεται θ περίπτωςθ των μικρϊν Διμων 

που ζχουν μεν αρμοδιότθτεσ πλθν όμωσ δεν διακζτουν οργανικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ 

αυτζσ να ζχουν αποδοκεί. 

 

Για τισ ΛΕ.Ε.Α. προβλζπεται αξιολόγθςθ του επιπζδου ικανότθτάσ τουσ από τουσ αρμόδιουσ 

φορείσ πολιτικισ προςταςίασ του αντίςτοιχου επιπζδου, με βάςθ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ 

που καταρτίηονται και εκδίδονται από τθν Εκνικι Αρχι. 
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Θ οργάνωςθ του εκνικοφ δυναμικοφ και των μζςων Πολιτικισ Προςταςίασ ςε διακριτζσ 

λειτουργίεσ που εκπροςωποφνται ςε όλα τα διοικθτικά επίπεδα, αποτελεί ουςιαςτικι τομι 

ςτο ςφςτθμα πολιτικισ προςταςίασ τθσ χϊρασ για τουσ εξισ λόγουσ: 

α. Σο κάκε διοικθτικό επίπεδο (κεντρικό, περιφερειακό, περιφερειακισ ενότθτασ 

και Διμου) καλείται πλζον να ςυντονίςει ςυγκεκριμζνο αρικμό λειτουργιϊν, μζςω των 

αντίςτοιχων υντονιςτϊν ΛΕ.ΕΑ που τισ εκπροςωποφν, ανεξάρτθτα από το είδοσ του 

κινδφνου, και όχι το πλικοσ των διαφορετικϊν φορζων που ζχουν αρμοδιότθτεσ ανάλογα 

με τον κίνδυνο. 

β. Οι ΛΕ.Ε.Α. αποτελοφν τθ βάςθ για να υπάρχει ουςιαςτικι δυνατότθτα 

ςυντονιςμοφ του δυναμικοφ και των μζςων πολιτικϊν προςταςίασ. Πάνω ςε αυτι, 

οικοδομείται το επόμενο επίπεδο που είναι τα Κζντρα υντονιςμοφ που λειτουργοφν ςτο 

επίπεδο Περιφζρειασ, Περιφερειακισ Ενότθτασ και Διμου κακϊσ και το Εκνικό 

υντονιςτικό Κζντρο Πολιτικισ Προςταςίασ, που ςυςτινεται και λειτουργεί ςτο επίπεδο 

Κεντρικισ Διοίκθςθσ, μζςω των οποίων υλοποιείται ο ςυντονιςμόσ. 

γ. Παρζχεται θ δυνατότθτα αξιολόγθςθσ του επιπζδου ικανότθτασ τθσ εκάςτοτε 

ΛΕ.Ε.Α. και θ διάγνωςθ των ελλείψεϊν τθσ ςτουσ τομείσ επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ, 

οργάνωςθσ, εκπαίδευςθσ και αςκιςεων. 

δ. Εξαςφαλίηονται διακριτζσ λειτουργίεσ, μζςω πρωτοκόλλων ςυντονιςμοφ 

χωρίσ να τροποποιοφνται οι κεςμικζσ αρμοδιότθτεσ των οργανικϊν μονάδων που 

ςυμμετζχουν ςε αυτά.  

1) ΟιΤποδομζσ Ηωτικισ θμαςίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν Οδθγία 2008/114/ΕΚ, 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του Εκνικοφ υςτιματοσ για το λόγο ότι θ διακοπι τθσ 

λειτουργίασ τουσ ι θ καταςτροφι επθρεάηει λειτουργίεσ ηωτικισ ςθμαςίασ τθσ κοινωνίασ, 

τθσ υγείασ, τθσ αςφάλειασ και τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ευθμερίασ των μελϊν τθσ.Για 

τουσ ανωτζρω λόγουσ εντάςςονται ςτισ ΛΕ.Ε.Α. και ςτισ λοιπζσ λειτουργίεσ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ, με ςκοπό τθν προςταςία τουσ, ςτο μζτρο που αναλογεί ςτο Εκνικό φςτθμα, 

και τθ διαχείριςθ των ςυνεπειϊν ςτθν περίπτωςθ διακοπισ τθσ λειτουργίασ ι καταςτροφισ 

τουσ. Ειδικότερα ορίηονται τα εξισ: 

α. Με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ και του κατά 

περίπτωςθ αρμόδιου Τπουργοφ, υποδομζσ που πλθροφν τα κριτιρια τθσ Οδθγίασ 

2008/114/ΕΚ χαρακτθρίηονται ωσ Τποδομζσ Ηωτικισ θμαςίασ.  Οι Ευρωπαϊκζσ Τποδομζσ 

Ηωτικισ θμαςίασ, που είναι οι υποδομζσ ηωτικισ ςθμαςίασ που βρίςκονται εντόσ τθσ 

ελλθνικισ επικράτειασ ι άλλου κράτουσ μζλουσ και των οποίων θ διακοπι λειτουργίασ ι θ 

καταςτροφι κα είχε ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθ Χϊρα,  ορίηονται με τθ διαδικαςία του π.δ. 

39/2011 (Α’ 104). 

β. Οι κφριοι / διαχειριςτζσ των Τποδομϊν Ηωτικισ θμαςίασ υποβάλλουν ετθςίωσ 

ςτθν Εκνικι Αρχι και ςτο κατά περίπτωςθ αρμόδιο Τπουργείο, ςτθν εποπτεία ι τθ 

ρυκμιςτικι αρμοδιότθτα του οποίου υπάγεται θ υποδομι, Ετιςια Ζκκεςθ Αςφάλειασ, θ 

οποία περιλαμβάνει ςφνοψθ του χεδίου Αςφάλειασ Λειτουργίασ τθσ υποδομισ, 

περιςτατικά αςφάλειασ που ζλαβαν χϊρα κατά το χρόνο για τον οποίο ςυντάςςεται θ 

Αναφορά Αςφάλειασ και τον τρόπο αντιμετϊπιςισ τουσ κακϊσ και τα ςτοιχεία του 

υνδζςμου Αςφάλειασ, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι του χεδίου 

Αςφάλειασ και λειτουργεί ωσ ςθμείο επαφισ με τθν Εκνικι Αρχι, το κατά περίπτωςθ 

αρμόδιο Τπουργείο και τουσ αρμόδιουσ φορείσ για τα ηθτιματα αςφάλειασ τθσ υποδομισ.  
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Επιπλζον των ανωτζρω, οι προϊςτάμενοι των οργανικϊν μονάδων πολιτικισ προςταςίασ ςε 

επίπεδο Περιφζρειασ, Περιφερειακισ Ενότθτασ και Διμου, ορίηονται υντονιςτζσ Ζκτακτθσ 

Ανάγκθσ οι οποίοι αποτελοφν τα ςθμεία επαφισ του Εκνικοφ υςτιματοσ ςτο αντίςτοιχο  

διοικθτικό επίπεδο και επιπλζον προΐςτανται των Κζντρων υντονιςμοφ Πολιτικισ 

Προςταςίασ του αντίςτοιχου επιπζδου. 

 

Γ.ΚΕΦΑΛΑΛΟ Γ’: ΚΕΝΣΡΑ ΤΝΣΟΝΛΜΟΤ ΠΟΛΛΣΛΚΘ ΠΡΟΣΑΛΑ 

 

το κεφάλαιο αυτό περιγράφεται θ λειτουργία, ο τρόποσ οργάνωςθσ και 

ενεργοποίθςισ και οι αρμοδιότθτεσ των οργάνων των Κζντρων υντονιςμοφ Πολιτικισ 

Προςταςίασ, εφεξισ Κζντρα υντονιςμοφ, ςε επίπεδο Διμου, Περιφερειακισ Ενότθτασ και 

Περιφζρειασ.  

Μετά τθν οργάνωςθ του εκνικοφ δυναμικοφ ςε διακριτζσ λειτουργίεσ με επικεφαλισ 

οργανικζσ μονάδεσ και τουσ υντονιςτζσ τουσ, ςτο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται θ 

λειτουργία των Κζντρων υντονιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ, ο τρόποσ οργάνωςθσ και 

ενεργοποίθςθσ τουσ. Αναλυτικότερα: 

1) Σα Κζντρα υντονιςμοφ ζχουν ευζλικτθ δομι, ικανι να προςαρμόηεται ςτισ 

ςυνκικεσ και ανάλογα με τισ ανάγκεσ και ζχουν ωσ αποςτολι: 

α. Σο ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ, το ςυντονιςμό και τθν υλοποίθςθ των δράςεων 

αντιμετϊπιςθσ, ι παροχισ οργανωμζνθσ υποςτιριξθσ ςτο φορζα που ζχει τθν ευκφνθ 

αντιμετϊπιςθσ, καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ, που προκαλοφνται από φυςικζσ και 

ανκρωπογενείσ καταςτροφζσ, και διαχείριςθσ των ςυνεπειϊν τουσ ςτα όρια του 

διοικθτικοφ τουσ επιπζδου. 

β. Σθ ςυλλογι, επεξεργαςία και διακίνθςθ τυποποιθμζνων πλθροφοριϊν που 

αφοροφν εκδθλωκζντα ι επικείμενα καταςτροφικά φαινόμενα για εκτίμθςθ τθσ 

κατάςταςθσ καιυποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων από τα αρμόδια όργανα 

του οικείου και των άλλων διοικθτικϊν επιπζδων.  

2) Σου Κζντρου υντονιςμοφ προΐςταται ο υντονιςτισ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ, ο οποίοσ 

ζχει και τθν ευκφνθ κλιμάκωςθσ τθσ οργάνωςθσ του ανάλογα με τισ ανάγκεσ. 

3) το κάκε Κζντρο υντονιςμοφ εκπροςωποφνται οι ΛΕ.Ε.Α. του αντίςτοιχου 

διοικθτικοφ επιπζδου, αναλόγωσ των αναγκϊν, οι οποίεσ ανάλογα με το αντικείμενο τουσ 

οργανϊνονται ςτισ ομάδεσ: Άμεςθσ Απόκριςθσ, Ανκρωπίνων Αναγκϊν, Επικοινωνιϊν και 

Βραχείασ Αποκατάςταςθσ, καλφπτοντασ με τον τρόπο αυτό ολόκλθρο το φάςμα των 

απαιτιςεων διαχείριςθσ εκτάκτων αναγκϊν. 

4) Σα Κζντρα υντονιςμοφ διαλειτουργοφν μεταξφ τουσ κακϊσ και με το Εκνικό 

Κζντρο υντονιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ επιπζδου κεντρικισ διοίκθςθσ. 

 

Δ.ΚΕΦΑΛΑΛΟ Δ’ ΕΠΛΣΡΟΠΕ ΕΚΣΑΚΣΘ ΑΝΑΓΚΘ 

 

Σα Κζντρα υντονιςμοφ του προθγοφμενου κεφαλαίου λειτουργοφν με βάςθ τον 

υφιςτάμενο ςχεδιαςμό Πολιτικισ Προςταςίασ. Δεδομζνου ότι είναι πικανό να υπάρξουν 

καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τθν αντιμετϊπιςθ των οποίων δεν επαρκοφν τα μζτρα 

και οι δράςεισ που προβλζπονται ςτον ςχεδιαςμό, απαιτείται θ ςφςταςθ και ςυγκρότθςθ 

Επιτροπϊν Ζκτακτθσ Ανάγκθσ ςε όλα τα διοικθτικά επίπεδα για τθν λιψθ αποφάςεων 

επιτελικοφ χαρακτιρα. Ειδικότερα: 
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1) Αναλφεται ςτο κεφάλαιο αυτό ο τρόποσ ςυγκρότθςθσ Εκνικισ Επιτροπισ Ζκτακτθσ 

Ανάγκθσ ςε επίπεδο Κεντρικισ διοίκθςθσ, Περιφερειακισ ςε επίπεδο περιφζρειασ και 

αντίςτοιχθσ Σοπικισ Επιτροπισ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ ςε επίπεδο Διμου, κακϊσ και θ 

ςτελζχωςθ τθσ. Σων επιτροπϊν αυτϊν προεδρεφουν ο Διοικθτισ τθσ Εκνικισ Αρχισ, ο 

Περιφερειάρχθσ και ο Διμαρχοσ αντίςτοιχα.  

2) Με αποφάςεισ των προζδρων τουσ, δφνανται να ςυμμετζχουν εκτόσ των τακτικϊν 

μελϊν, υπθρεςιακοί παράγοντεσ και επιτελικά ςτελζχθ οργανιςμϊν-φορζων ι εταιρειϊν 

κοινισ ωφζλειασ, μεταφορϊν, επικοινωνιϊν, ςυγκοινωνιακϊν και άλλων υποδομϊν, του 

δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα, εκπρόςωποι εκελοντικϊν και μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων 

κακϊσ και ειδικοί επιςτιμονεσ και εμπειρογνϊμονεσ. 

3) Οι Επιτροπζσ αυτζσ αποτελοφν μετεξζλιξθ των υντονιςτικϊν Οργάνων Πολιτικισ 

Προςταςίασ και θ αποςτολι τουσ επικεντρϊνεται ςτθν λιψθ αποφάςεων επιτελικοφ 

επιπζδου και όχι ςε κζματα ςυντονιςμοφ, τα οποία είναι αρμοδιότθτα των υποκείμενων 

Κζντρων υντονιςμοφ.  

4) Θ λειτουργία τουσ χαρακτθρίηεται από ευελιξία, δεδομζνου ότι θ ςφςταςι τουσ 

μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τισ ανάγκεσ, ενϊ οι ςυμμετζχοντεσ φορείσ είναι 

αποκλειςτικά υπεφκυνοι για τθ λιψθ αποφάςεων και τθν υλοποίθςθ των δράςεων 

αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

E.ΚΕΦΑΛΑΛΟ Ε’: ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΛ ΔΟΜΕ ΠΟΛΛΣΛΚΘ ΠΡΟΣΑΛΑ 

 

το κεφάλαιο αυτό ορίηονται οι Περιφερειάρχεσ και οι Διμαρχοι ωσ Αποκεντρωμζνεσ 

Αρχζσ Πολιτικισ Προςταςίασ εντόσ των διοικθτικϊν τουσ ορίων και για τισ διοικθτικζσ δομζσ 

που ανικουν, υπάγονται ι ελζγχονται από τισ περιφζρειεσ και τουσ διμουσ αντίςτοιχα. 

Επιπλζον, ορίηονται οι αρμοδιότθτεσ των Αυτοτελϊν Διευκφνςεων επιπζδου περιφζρειασ 

και των Σμθμάτων πολιτικισ προςταςίασ επιπζδου Διμου. Περιγράφονται επίςθσ οι 

κυριότερεσ αρμοδιότθτεσ που αςκοφν ςτο πλαίςιο του ανωτζρω ρόλου, ςφμφωνα με τισ 

μεκόδουσ οργάνωςθσ, τα όργανα και τθν κατανομι αρμοδιοτιτων που προβλζπονται για 

το επίπεδό τουσ. 

Θ λειτουργία και ςφςταςθ, όπου δεν ζχει γίνει, των μονάδων Πολιτικισ Προςταςίασ 

ςτουσ Διμουσ αποτελεί αναγκαιότθτα που προζκυψε τόςο από τθν μζχρι τϊρα εμπειρία 

αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε τοπικό επίπεδο, όςο και από τθν ανάγκθ 

αναβάκμιςθσ και ενίςχυςθσ του ρόλου τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ ςε τοπικό επίπεδο.  

 

Σ: ΚΕΦΑΛΑΛΟ Σ’ΑΝΑΛΤΘ ΚΛΝΔΤΝΟΤ ΚΑΛ ΧΕΔΛΑΜΟ ΠΟΛΛΣΛΚΘ ΠΡΟΣΑΛΑ 

 

Σο κεφάλαιο αυτό περιγράφει τθν κατάρτιςθ εκνικοφ καταλόγου κινδφνων και 

απειλϊν, τθν ανάλυςθ κινδφνου και επικινδυνότθτασ και το ςχεδιαςμό πολιτικισ 

προςταςίασ. Αναλυτικότερα: 

1) Προβλζπεται θ κατάρτιςθ Εκνικοφ Καταλόγου αναγνωριςμζνων κινδφνων και 

απειλϊν τθσ χϊρασ, με ςκοπό τθν καταγραφι των κινδφνων για τουσ οποίουσ θ χϊρα 

οφείλει να προχωριςει ςε ανάλυςθ κινδφνου και επικινδυνότθτασ αλλά και ςε κατάρτιςθ 

χεδίων Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Διαχείριςθσ υνεπειϊν. Παράλλθλα, 

ορίηεται θ διαδικαςία για τθ ςυμπλιρωςθ ι τροποποίθςθ του Καταλόγου, φςτερα από 
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ειςιγθςθ των αρμόδιων για τθν εκτίμθςθ, ι τθ διαχείριςθ ενόσ κινδφνου, φορζων ι από 

υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ τθσ χϊρασ που απορρζει από ευρωπαϊκό ι διεκνζσ δίκαιο. 

2) Θ φπαρξθ εκνικοφ καταλόγου κινδφνων και απειλϊν, αποτελεί αναγκαία 

παρζμβαςθ προκειμζνου να επιλυκοφν προβλιματα ςφγχυςθσ αρμοδιοτιτων. Για κάκε 

κίνδυνο, απαιτείται ςυγκεκριμζνο πλαίςιο που να ορίηει τουσ φορείσ διαχείριςθσ ςε όλεσ τισ 

φάςεισ(πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ, αποκατάςταςθ) με ςαφι διάκριςθ κφριων και 

υποςτθρικτικϊν ρόλων.  

3) τον κατάλογο αυτό ορίηονται ρθτά μεταξφ άλλων και οι φορείσ που ζχουν 

αρμοδιότθτα για τθν ειςιγθςθ τθσ οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςθσ του 

πλθκυςμοφ προσ τουσ αρμόδιουσ για τθν υλοποίθςισ τθσ φορείσ. 

4) το ίδιο κεφάλαιο ορίηεται θ διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ κινδφνου και 

επικινδυνότθτασ για κάκε κίνδυνο που περιλαμβάνεται ςτον Εκνικό Κατάλογο και 

αναδεικνφεται θ ςπουδαιότθτα τθσ ανάλυςθσ του κινδφνου ωσ ςτοιχείο απαραίτθτο τόςο 

για τθν υλοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ όςο και για τθν ςυνολικι 

διαχείριςι του. Θ διενζργεια τθσ ανάλυςθσ κινδφνου και επικινδυνότθτασ ςε εκνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο κα επιτρζψει τθν ανάδειξθ περιοχϊν που εκτίκενται ςε 

αυξθμζνο κίνδυνο (π.χ. ηϊνεσ μίξθσ δαςϊν-οικιςμϊν) και περιοχϊν που είναι εκτεκειμζνεσ 

ςε πολλαπλοφσ κινδφνουσ (ςειςμικό, πλθμμυρικό, πυρκαγιάσ κ.α.) κακϊσ και τθν 

εξειδίκευςθ του ςχεδιαςμοφ για τισ περιοχζσ αυτζσ.  

5) Προβλζπεται επίςθσ θ ζκδοςθ κατευκυντιριων οδθγιϊν από τθν Εκνικι Αρχι, οι 

οποίεσ κα εξειδικεφςουν επιμζρουσ κζματα που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάλυςθσ 

κινδφνου και επικινδυνότθτασ προκειμζνου να αποτελζςουν τον οδθγό για τθν αντίςτοιχθ 

Λειτουργία Ζκτακτθσ  Ανάγκθσ και τθν οργάνωςθ τθσ αντίςτοιχθσ Δομισ υντονιςμοφ που 

κα τθν παρζχει. 

6) το ίδιο κεφάλαιο, προβλζπεται ςτο επίπεδο του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ θ 

κατάρτιςθ Εκνικισ τρατθγικισ για τθ Μείωςθ του Κινδφνου Καταςτροφϊν και επιπλζον θ 

κατάρτιςθ χεδίων Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Διαχείριςθσ υνεπειϊν για όλουσ 

τουσ κινδφνουσ του εκνικοφ καταλόγου. Σα ςχζδια αυτά για το επίπεδο τθσ κεντρικισ 

διοίκθςθσ εγκρίνονται από το Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ και για το επίπεδο περιφζρειασ 

και διμου από τισ αντίςτοιχεσ Εκτελεςτικζσ Επιτροπζσ. 

7) Σζλοσ, προβλζπεται θ κατάρτιςθ ειδικϊν ςχεδίων για τθν προλθπτικι οργανωμζνθ 

απομάκρυνςθ του πλθκυςμοφ, ςε τοπικό επίπεδο. 

 

Z. ΚΕΦΑΛΑΛΟ Z’: ΕΣΟΛΜΟΣΘΣΑ ΚΑΛ ΑΝΣΑΠΟΚΡΛΘ 

 

ε προθγοφμενα κεφάλαια αναλφκθκαν θ οργάνωςθ του εκνικοφ δυναμικοφ ςε 

διακριτζσ Λειτουργίεσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ κακϊσ και τα Κζντρα υντονιςμοφ ςε επίπεδο 

περιφζρειασ, περιφερειακισ ενότθτασ και διμου, μζςα από τα οποία γίνεται ο ςυντονιςμόσ 

τουσ. το κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ ςτθ βάςθ των 

οποίων γίνεται θ κινθτοποίθςθ των ΛΕ.Ε.Α. και ο ςυντονιςμόσ των δράςεων τουσ, από το 

επίπεδο διμου ζωσ και το επίπεδο κεντρικισ διοίκθςθσ και περιλαμβάνει το φςτθμα 

Ετοιμότθτασ Πολιτικισ Προςταςίασ, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται θ εκτίμθςθ τθσ 

κατάςταςθσ ςε όλα τα επίπεδα και τζλοσ το μθχανιςμό κλιμάκωςθσ των δράςεων από το 

πεδίο των επιχειριςεων (τοπικό επίπεδο) ζωσ και το επίπεδο τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ. 

Ειδικότερα:  
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1. Tο φςτθμα Ετοιμότθτασ Πολιτικισ Προςταςίασ περιλαμβάνει τισ καταςτάςεισ τθσ 

ςυνικουσ ετοιμότθτασ, (πράςινοσ ςυναγερμόσ), αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ (κίτρινοσ 

ςυναγερμόσ), επιφυλακισ (πορτοκαλί ςυναγερμόσ) και ειδικισ κινθτοποίθςθσ. Θ φάςθ τθσ 

κινθτοποίθςθσ αφορά ςε δράςεισ οργάνωςθσ, προετοιμαςίασ και ετοιμότθτασ ςυνολικά του 

μθχανιςμοφ πολιτικισ προςταςίασ. Οι υπόλοιπεσ καταςτάςεισ, πλθν τθσ κινθτοποίθςθσ θ 

οποία αφορά κινδφνουσ που ζχουν ιδθ εκδθλωκεί, ενεργοποιοφνται ανάλογα με τθν 

εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ και τθν διακεςιμότθτα προγνϊςεων και λοιπϊν πλθροφοριϊν για 

επικείμενα καταςτροφικά φαινόμενα και τθν πορεία εξζλιξισ τουσ.  

 Καινοτομία ςτο φςτθμα Ετοιμότθτασ Πολιτικισ Προςταςίασ αποτελεί θ πρόβλεψθ 

τθσ Κατάςταςθσ Ειδικισ Κινθτοποίθςθσ, θ οποία ςυνδζεται με κατεπείγουςα ανάγκθ λιψθσ 

μζτρων πολιτικισ προςταςίασ ςτισ απειλοφμενεσ ι τισ πλθγείςεσ περιοχζσ για τθν 

προςταςία του πλθκυςμοφ, με τθν ανάπτυξθ όλων των διακζςιμων πόρων ςε τοπικό 

επίπεδο, ςυμπεριλαμβανομζνων και ιδιωτικϊν μζςων. 

Αυτό δίνει τθ δυνατότθτα προςφυγισ των φορζων πολιτικισ προςταςίασ ςτον 

ιδιωτικό τομζα μζςω των ςχετικϊν μνθμονίων ςυνεργαςίασ για να προμθκευτοφν μζςα, 

υλικά και υπθρεςίεσ με κατεπείγουςεσ και απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ και επιπλζον τθ 

δυνατότθτα ςυνδρομισ γειτονικϊν διμων ι περιφερειϊν προσ τθν πλθγείςα περιοχι, με 

κάλυψθ των ςχετικϊν δαπανϊν από τθν Εκνικι Αρχι. 

2. Θ εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ, πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά τθν εκδιλωςθ 

καταςτροφικοφ φαινομζνου, αποτελεί κεμελιϊδθ λειτουργία που ειςάγεται ςτο Εκνικό 

φςτθμα κακϊσ κακορίηει τθ ςτρατθγικι, το απαιτοφμενο δυναμικό και τα μζςα για τθν 

αντιμετϊπιςι του φαινομζνου ι/και των επιπτϊςεων του και ωσ εκ τοφτου 

πραγματοποιείται και ανανεϊνεται διαρκϊσ, ςε δφο επίπεδα:  

α)ε τοπικό επίπεδο διενεργείται αρχικά με ευκφνθ των πρϊτων ανταποκριτϊν 

και ςε περίπτωςθ ςυνεχιηόμενων επιχειριςεων από τουσ φορείσ που ζχουν τθν ευκφνθ 

αντιμετϊπιςθσ. 

β) το επίπεδο του Εκνικοφ υντονιςτικοφ Κζντρου Επιχειριςεων με ευκφνθ τθσ 

Ειδικισ Ομάδασ Εκτίμθςθσ Κατάςταςθσ, που ςυγκροτείται ςε μόνιμθ βάςθ από τον Διοικθτι 

τθσ Εκνικισ Αρχισ για το ςκοπό αυτό. Θ εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ γνωςτοποιείται με 

ευκφνθ του Εκνικοφ υντονιςτικοφ Κζντρου Επιχειριςεων ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ 

φορείσ. 

3. Με τισ διατάξεισ για τα επίπεδα κλιμάκωςθσ αποςαφθνίηεται ο ρόλοσ όλων των 

επιπζδων διοίκθςθσ και ο τρόποσ με τον οποίο ενεργοφν ςτθν περίπτωςθ ςυμβάντων. Θ 

ζννοια τθσ κλιμάκωςθσ περιλαμβάνει το ςφνολο των κριτθρίων και διαδικαςιϊν για τθ 

διαδοχικι ενεργοποίθςθ και εμπλοκι των Κζντρων υντονιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ 

επιπζδου Διμου, Περιφερειακισ Ενότθτασ και Περιφζρειασ κακϊσ και του Εκνικοφ 

υντονιςτικοφ Κζντρου Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, για τθν 

αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ι τθν παροχι οργανωμζνθσ υποςτιριξθσ 

ςτουσ φορείσ που είναι αρμόδιοι για τθν αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ. Ειδικότερα: 

α) Οι δράςεισ αντιμετϊπιςθσ και οι δράςεισ παροχισ υποςτιριξθσ, μποροφν 

να κλιμακϊνονται από το τοπικό ςτο περιφερειακό και από το περιφερειακό ςτο κεντρικό 

επίπεδο, ανάλογα με τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ, ωςτόςο υλοποιοφνται ςε τοπικό 

επίπεδο, λόγω εγγφτθτασ με το χϊρο τθσ καταςτροφισ και γνϊςθσ των τοπικϊν ςυνκθκϊν. 

β) τθν περίπτωςθ ςυμβάντων, το κάκε επίπεδο δρομολογεί τισ δράςεισ 

αντιμετϊπιςθσ για τουσ τομείσ που ζχει αποκλειςτικι αρμοδιότθτα ι παρζχει υποςτιριξθ 
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ςτουσ φορείσ που είναι αρμόδιοι για τθν αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ. Σο κάκε επίπεδο 

δφναται να υποβάλλει αιτιματα ςυνδρομισ ςτο αμζςωσ ανϊτερο του. Για να μθν γίνεται 

κατάχρθςθ των αιτθμάτων αυτϊν που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ υποκρφπτουν και αποφυγι 

ανάλθψθσ ευκφνθσ, κακορίηονται ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ: i) όταν δεν ζχουν 

ενεργοποιθκεί ςτο επίπεδό του Λειτουργίεσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για αντικειμενικοφσ λόγουσ ι 

δεν επαρκεί το δυναμικό και τα μζςα που διακζτουν και ii) όταν ζχουν εξαντλθκεί οι 

δυνατότθτεσ άντλθςθσ δυναμικοφ και μζςων από τον ιδιωτικό τομζα.  

γ) Προκειμζνου να διαςφαλίηεται ο ςυντονιςμόσ των δράςεων των ανϊτερων 

επιπζδων διοίκθςθσ (περιφερειακζσ ενότθτεσ, περιφζρειεσ, κεντρικι διοίκθςθ), όταν 

ςυνδράμουν με δυναμικό και μζςα το τοπικό επίπεδο, εκπροςωποφνται μζςω ςυνδζςμων 

ςε ενιαία ομάδα ςυντονιςμοφ υπό τον υντονιςτι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του τοπικοφ επιπζδου.  

δ) ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ.: 

(1) Δφναται να καλφπτονται οι δαπάνεσ για τθν διάκεςθ δυναμικοφ και μζςων 

ςτισ πλθγείςεσ περιοχζσ από άλλουσ Διμουσ και Περιφζρειεσ. 

(2)  Δφναται να κλιμακϊνονται οι δράςεισ απευκείασ ςτο κεντρικό επίπεδο, 

ςτθ βάςθ προγνϊςεων που αφοροφν τθν αναμενόμενθ εξζλιξθ του εκδθλωμζνου κινδφνου 

και όταν θ φφςθ του απαιτεί τθν άμεςθ ενεργοποίθςθ του επιπζδου τθσ Κεντρικισ 

Διοίκθςθσ.  

(3) Σο Κζντρο Επιχειριςεων Πολιτικισ Προςταςίασ μπορεί να μεταφζρεται με 

κατάλλθλθ οργανωτικι δομι ςτθν πλθγείςα περιοχι. 

ε) Όταν από τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ προκφπτει ότι για τθν αντιμετϊπιςθ 

του εκδθλωμζνου κινδφνου και των ςυνεπειϊν του, εκτόσ από τθν κινθτοποίθςθ δυναμικοφ 

και μζςων ςε μεγάλθ κλίμακα, απαιτείται και θ κζςπιςθ ζκτακτων νομοκετικϊν μζτρων 

εφαρμόηεται θ διαδικαςία για τισ καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ εκνικισ ςθμαςίασ που 

προβλζπει προςφυγι ςτο Τπουργικό υμβοφλιο. 

 

H.ΚΕΦΑΛΑΛΟ H’: ΚΑΣΑΣΑΕΛ ΕΚΣΑΚΣΘ ΑΝΑΓΚΘ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΘ ΚΛΝΘΣΟΠΟΛΘΘ 

 

Σο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τθν κατθγοριοποίθςθ των καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ 

πολιτικισ προςταςίασ και τα κριτιρια του χαρακτθριςμοφ τουσ, τθν Κατάςταςθ Ειδικισ 

Κινθτοποίθςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ και τθ ςθμαςία τθσ, κακϊσ και τθν Κατάςταςθ 

Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Εκνικισ θμαςίασ που αφορά μεγάλθσ ζκταςθσ καταςτροφζσ, που 

κθρφςςεται με απόφαςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου ςε ςυνδυαςμό με τθ κζςπιςθ 

ζκτακτων νομοκετικϊν μζτρων. 

 

Θ κιρυξθ μιασ περιοχισ ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ πολιτικισ προςταςίασ με βάςθ το 

υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο, αποτελεί μζτρο κυρίωσ δθμοςιονομικοφ χαρακτιρα, που 

ςυνδζεται αφενόσ με τθ μθ επάρκεια μζςων για τθν αντιμετϊπιςθ των εκτάκτων αναγκϊν 

ςε τοπικό επίπεδο και αφετζρου με τον χαρακτθριςμό τθσ καταςτροφισ. Θ μθ επάρκεια 

των πόρων ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για τθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων 

ζκτακτθσ ανάγκθσ και των ςυνεπειϊν τουσ, που υποδθλϊνει τθν ανάγκθ άμεςθσ 

οικονομικισ ενίςχυςθσ από τθν κεντρικι διοίκθςθ ςε ςυνδυαςμό με τθν ενεργοποίθςθ 

προβλζψεων για τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν προμθκειϊν, είναι ςφμφωνθ με τθ 

διεκνι πρακτικι. Ωςτόςο, θ ςφνδεςθ τθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτο υφιςτάμενο 

πλαίςιο με το χαρακτθριςμό τθσ καταςτροφισ είναι προβλθματικι.  
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Σο μζγεκοσ (ζνταςθ) τθσ καταςτροφισ χαρακτθρίηεται από τισ ςυνζπειζσ τθσ και ειδικότερα 

από τισ ανκρϊπινεσ απϊλειεσ, υλικζσ ηθμιζσ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ που προκαλεί. 

το υφιςτάμενο και πλζον καταργοφμενο κεςμικό πλαίςιο, οι καταςτροφζσ 

κατθγοριοποιοφνταν ςε Σοπικζσ, μικρισ και μεγάλθσ ζνταςθσ, και Περιφερειακζσ, μικρισ 

και μεγάλθσ ζνταςθσ, όχι ςτθ βάςθ των ανωτζρω ςυνεπειϊν αλλά με κριτιριο τθν επάρκεια 

ι μθ των μζςων για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. Επίςθσ, ωσ Γενικζσ Καταςτροφζσ 

,χαρακτθρίηονταν εκείνεσ που εκτείνονται ςε περιςςότερεσ από τρείσ περιφζρειεσ. Οι 

ανωτζρω χαρακτθριςμοί είναι ανεπιτυχείσ και ζχουν δθμιουργιςει ςειρά προβλθμάτων 

όπωσ θ αδυναμία χαρακτθριςμοφ ςθμαντικϊν καταςτροφϊν που ζχουν ςυντελεςτεί. 

Επειδι δε δεν υφίςτανται κοινά αποδεκτά κριτιρια διεκνϊσ για τθν κατθγοριοποίθςθ των 

καταςτροφϊν με βάςθ τισ ςυνζπειεσ τουσ, θ κατθγοριοποίθςθ αυτοφ του τφπου, όπωσ 

προκφπτει από τθν ανάλυςθ των ςυςτθμάτων άλλων χωρϊν, αποφεφγεται. Αναφορικά με 

τισ ειδικότερεσ προβλζψεισ του παρόντοσ κεφαλαίου: 

1. Για τθν άρςθ των ανωτζρω δυςλειτουργιϊν αλλά και τθν ορκολογικότερθ χριςθ 

του μζτρου τθσ κιρυξθσ Κατάςταςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ από τουσ φορείσ τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ, ορίηονται οι ακόλουκεσ δφο κατθγορίεσ Καταςτάςεων Ζκτακτθσ Ανάγκθσ: 

α) Καταςτάςεισ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Πολιτικισ Προςταςίασ που ςυνδζονται με 

ςυντελεςκείςεσ φυςικζσ ι ανκρωπογενείσ καταςτροφζσ, για τθν αντιμετϊπιςθ των οποίων 

δεν επαρκοφν οι άμεςα διακζςιμοι πόροι του διοικθτικοφ επιπζδου, ςτα όρια του οποίου 

ζχει ςυντελεςτεί θ καταςτροφι. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ απόφαςθ κιρυξθσ κατάςταςθσ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ εκδίδεται από το Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ ενϊ οι όροι  και 

προχποκζςεισ για τθν κιρυξθ περιοχϊν ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ  κα ρυκμίηονται 

με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ και των ςυναρμόδιων Τπουργϊν. 

β) Καταςτάςεισ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Εκνικισ θμαςίασ που ςυνδζονται με 

ςυντελεςκείςεσ φυςικζσ ι ανκρωπογενείσ καταςτροφζσ με ευρείεσ δυςμενείσ ςυνζπειεσ 

ςτον πλθκυςμό και τισ υποδομζσ τθσ χϊρασ, για τθν αντιμετϊπιςθ των οποίων από τθν 

εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ προκφπτει ότι απαιτείται ςυντονιςμζνθ ανταπόκριςθ μεγάλθσ 

κλίμακασ, από όλα τα επίπεδα διοίκθςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ λιψθ ζκτακτων νομοκετικϊν 

μζτρων που εφαρμόηονται για προκακοριςμζνθ χρονικι περίοδο. τθν περίπτωςθ αυτι, θ 

κιρυξθ Κατάςταςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Εκνικισ θμαςίασ αποφαςίηεται από το Τπουργικό 

υμβοφλιο και κακορίηονται επείγοντα ηθτιματα όπωσ: μζτρα, δράςεισ και παρεμβάςεισ 

αρωγισ, ανακοφφιςθσ και οικονομικισ ενίςχυςθσ των πλθγζντων, καταγραφισ των πάςθσ 

φφςεωσ ηθμιϊν, αποκατάςταςθσ τθσ λειτουργίασ των υποδομϊν ηωτικισ ςθμαςίασ, 

διαςφάλιςθσ τθσ διοικθτικισ ςυνζχειασ και κάκε αναγκαία δράςθ ι παρζμβαςθ για τθν 

προςταςία του πλθκυςμοφ και αποκατάςταςθ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ ςτισ 

πλθγείςεσ περιοχζσ. 

2. Για τθ διευκόλυνςθ τθσ προετοιμαςίασ και τθσ προλθπτικισ κινθτοποίθςθσ των 

φορζων Πολιτικισ Προςταςίασ ενόψει επαπειλοφμενου κινδφνου καταςτροφϊν, ςτο ίδιο 

κεφάλαιο ειςάγεται θ ζννοια τθσ «Κατάςταςθσ Ειδικισ Κινθτοποίθςθσ Πολιτικισ 

Προςταςίασ», θ οποία ςυνδζεται με τθν κατεπείγουςα ανάγκθ λιψθσ μζτρων πολιτικισ 

προςταςίασ για τθν προςταςία του πλθκυςμοφ, ενόψει επαπειλοφμενου κινδφνου με τθν 

ανάπτυξθ όλων των διακζςιμων πόρων (ςυμπεριλαμβανομζνων και ιδιωτικϊν μζςων) ςε 

τοπικό επίπεδο. Προβλζπεται ότι οι δαπάνεσ που κα προκφπτουν από τθν κινθτοποίθςθ ςτο 

πλαίςιο αυτό δφναται να καλφπτονται μερικϊσ ι ςτο ςφνολο τουσ από τθ Εκνικι Αρχι. 
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3. Σζλοσ, ςτο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται οι ρυκμίςεισ για τθν υλοποίθςθ του 

μζτρου τθσ οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςθσ πλθκυςμοφ από μια περιοχι που 

τεκμθριωμζνα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι και 

αποςαφθνίηεται ότι θ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν υλοποίθςθ του μζτρου εναπόκειται 

ςτουσ κατά τόπουσ Δθμάρχουσ οι οποίοι τθν υλοποιοφν, υπό ςυγκεκριμζνουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ και ςτθ βάςθ ςχετικοφ ςχεδίου που ςυντάςςεται ςτθ φάςθ τθσ εκπόνθςθσ 

του τοπικοφ χεδίου Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Διαχείριςθσ υνεπειϊν, με τθν 

υποςτιριξθ των φορζων που περιλαμβάνονται ςε αυτό.  

 

ΜΕΡΟ Β’ 

ΕΚΝΛΚΘ ΑΡΧΘ ΠΟΛΛΣΛΚΘ ΠΡΟΣΑΛΑ 

 

Α.ΚΕΦΑΛΑΛΟ Α’:ΤΣΑΘ-ΚΟΠΟ-ΑΡΜΟΔΛΟΣΘΣΕ 

 

Σο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τθ ςφςταςθ τθσ Εκνικισ Αρχισ, το ςκοπό, τθν 

αποςτολι και τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ. Ειδικότερα: 

1) H Εκνικι Αρχι ςυςτινεται ωσ αυτοτελισ Τπθρεςία υπαγόμενθ ςτον Τπουργό 

Προςταςίασ του Πολίτθ. τθν Εκνικι Αρχι υπάγεται διοικθτικά το Πυροςβεςτικό ϊμα. 

2) Αποςτολι τθσ Εκνικισ Αρχισ είναι θ χάραξθ τθσ πολιτικισ ςτον τομζα πολιτικισ 

προςταςίασ τθσ χϊρασ, θ οργάνωςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ, ο ςχεδιαςμόσ, οργάνωςθ, 

ςυντονιςμόσ και υλοποίθςθ των δράςεων επιπζδου Κεντρικισ Διοίκθςθσ, για ανάλυςθ των 

κινδφνων και απειλϊν και εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ αυτϊν, πρόλθψθ και μετριαςμό 

των επιπτϊςεων των κινδφνων, διαχείριςθ εκτάκτων αναγκϊν και βραχεία αποκατάςταςθ 

από καταςτροφζσ, θ οργάνωςθ και θ εποπτεία του υςτιματοσ Εκελοντιςμοφ Πολιτικισ 

Προςταςίασ και θ εκπροςϊπθςθ τθσ χϊρασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και διεκνϊσ ςε 

ηθτιματα πολιτικισ προςταςίασ. 

 

Β.ΚΕΦΑΛΑΛΟ Β’:ΟΡΓΑΝΑ ΔΛΟΛΚΘΘ-ΑΡΜΟΔΛΟΣΘΣΕ 

 

1) Σθσ Εκνικισ Αρχισ προΐςταται Διοικθτισ, ο οποίοσ είναι πρόςωπο εγνωςμζνου 

κφρουσ, με επιχειρθςιακι και διοικθτικι εμπειρία και επιςτθμονικι επάρκεια. Επιλζγεται, 

ςτθ βάςθ ςυγκεκριμζνων προςόντων από ανεξάρτθτθ επιτροπι, θ οποία ςυςτινεται με 

απόφαςθ του Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ και διορίηεται από τον ίδιο Τπουργό για 

πενταετι κθτεία με δικαίωμα ανανζωςθσ για μία μόνο πενταετία.  

2) Σον Διοικθτι προβλζπεται να υποςτθρίηουν Τποδιοικθτισ υντονιςμοφ και 

Τποδιοικθτισ Οργάνωςθσ, οι οποίοι επιλζγονται με βάςθ ανάλογα προςόντα, με τον 

Τποδιοικθτι υντονιςμοφ να αναπλθρϊνει τον Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ όταν αυτόσ 

απουςιάηει ι κωλφεται. Οι Τποδιοικθτζσ διορίηονται, με απόφαςθ του Τπουργοφ 

Προςταςίασ του Πολίτθ, για κθτεία τριϊν ετϊν με δυνατότθτεσ ανανζωςθσ αυτισ για μόνο 

μια φορά.  

3) Θ πρόβλεψθ ςυγκεκριμζνθσ κθτείασ για τον Διοικθτι κακϊσ και για τουσ 

Τποδιοικθτζσ τθσ Εκνικισ Αρχισ, αποτελεί τον κανόνα ςτθ διεκνι πρακτικι και ζρχεται να 

επιλφςει το χρόνιο πρόβλθμα τθσ αςυνζχειασ τθσ διοίκθςθσ ςτον κρίςιμο τομζα τθσ 

διαχείριςθσ εκτάκτων αναγκϊν.  
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Γ.ΚΕΦΑΛΑΛΟ Γ’: ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ 

 

το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται τα κζματα κατάρτιςθσ, ζγκριςθσ, εκτζλεςθσ και 

τροποποίθςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Εκνικισ Αρχισ. Ειδικότερα:  

1) Θ Εκνικι Αρχι ζχει ίδιο προχπολογιςμό ωσ ειδικόσ φορζασ του Τπουργείου 

Προςταςίασ του Πολίτθ με πλιρθ αυτοτζλεια και ςυντάςςει ξεχωριςτό προχπολογιςμό, ωσ 

ειδικόσ φορζασ του Τπουργείου Προςταςίασ του Πολίτθ. 

2) Οι απαιτοφμενεσ πιςτϊςεισ για τθ λειτουργία τθσ Αρχισ εγγράφονται ςε χωριςτό 

ειδικό φορζα ςτον τακτικό προχπολογιςμό του Τπουργείου Προςταςίασ του 

Πολίτθ. 

3) Για τθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ δαπανϊν τθσ Εκνικισ Αρχισ 

και των προβλζψεων του Μεςοπρόκεςμου Προγράμματοσ Δθμοςιονομικισ 

τακερότθτασ, κακϊσ και για όλα τα κζματα δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 

δθμοςίου λογιςτικοφ, ιςχφουν οι διατάξεισ του ν. 4270/2014. 

4) Θ Εκνικι Αρχι δφναται να πραγματοποιεί δαπάνεσ που εντάςςονται ςτο ΠΔΕ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014. 

5) Θ Αρχι διαχειρίηεται και ελζγχει τισ οικονομικζσ υποκζςεισ και λειτουργίεσ όλων 

των Τπθρεςιϊν που υπάγονται ςε αυτι, ςχεδιάηει, ςυντονίηει και εποπτεφει όλα τα 

κζματα που άπτονται τθσ οικονομικισ λειτουργίασ τθσ, ςτο πλαίςιο του ν. 

4270/2014. 

6) ε ότι αφορά τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ, αυτι ανικει αποκλειςτικά ςτθν 

Εκνικι Αρχι, ςτο πλαίςιο τθσ πλιρουσ αυτοτζλειάσ τθσ.  

 

Δ. ΚΕΦΑΛΑΛΟ Δ’: ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΣΘ ΕΚΝΛΚΘ ΑΡΧΘ 

 

Για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Εκνικισ Αρχισ και τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ 

προβλζπεται διάρκρωςθ ςτισ εξισ οργανικζσ μονάδεσ: 

1) Γραφείο Διοικθτι, Γραφείο Τποδιοικθτι υντονιςμοφ και Γραφείο Τποδιοικθτι 

Οργάνωςθσ: για τθν υποςτιριξθ του Διοικθτι, του Τποδιοικθτι υντονιςμοφ και του 

Τποδιοικθτι Οργάνωςθσ ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. 

2) Αυτοτελζσ Σμιμα τρατθγικοφ χεδιαςμοφ με αρμοδιότθτεσ που αφοροφν: 

α. Θ κατάρτιςθ, από κοινοφ με τουσ λοιποφσ ςυναρμόδιουσ φορείσ, τθσ Εκνικισ 

τρατθγικισ για τθ Μείωςθ του Κινδφνου Καταςτροφϊν και τθσ ςτρατθγικισ για τθν 

προςταςία των Τποδομϊν Ηωτικισ θμαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαςυνδζςεων 

και αλλθλεξαρτιςεϊν τουσ, κακϊσ και πλαιςίων («frameworks») για τθν οργάνωςθ και 

τυποποίθςθ τομζων δράςθσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ και λοιπϊν ςτρατθγικϊν για τθν 

εκπλιρωςθ των ςτόχων του Εκνικοφ υςτιματοσ. 

β. Θ ςυμμετοχι ςε εκνικζσ επιτροπζσ ομάδεσ εργαςίασ, ςυμβοφλια και όργανα 

κατάρτιςθσ εκνικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν, για τθν ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ και 

μείωςθ τθσ τρωτότθτασ του δομθμζνου περιβάλλοντοσ ςε φυςικζσ ι ανκρωπογενείσ 

καταςτροφζσ και διατυπϊνει τισ απόψεισ και προτάςεισ αναφορικά με ςχετικζσ μελζτεσ. 

γ. Θ μελζτθ των διεκνϊν εξελίξεων ςτθν πολιτικι προςταςία και ο κακοριςμόσ των 

βαςικϊν ποςοτικϊν και ποιοτικϊν ςτόχων ςτουσ οποίουσ πρζπει να οδθγεί θ δράςθ τθσ 

Εκνικισ Αρχισ. 
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δ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν επιτροπϊν ςε 

κζματα αρμοδιότθτά τθσ και θ ςυνεργαςία με υπθρεςίεσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι τρίτεσ χϊρεσ για τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ κακϊσ και για τθν αξιοποίθςθ 

ειδικϊν ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν πόρων. 

3) Αυτοτελζσ Σμιμα Επιςτθμονικϊν Πλθροφοριϊν Πολιτικισ Προςταςίασ με 

αρμοδιότθτεσ που αφοροφν: 

α. Θ ςυνεργαςία με επιςτθμονικοφσ φορείσ και οργανιςμοφσ, ερευνθτικά και 

ακαδθμαϊκά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, με ςκοπό τθν αξιοποίθςθ προϊόντων 

εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και καινοτομίασ για τθν υποςτιριξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ. 

β. Θ ςυγκρότθςθ κοινϊν ομάδων εργαςίασ με ακαδθμαϊκά και ερευνθτικά ιδρφματα, με 

δθμόςιουσ οργανιςμοφσ, ερευνθτικοφσ φορείσ και ςτελζχθ και εμπειρογνϊμονεσ του 

δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα που ζχουν εμπειρία και γνϊςθ ςε κζματα διαχείριςθσ 

εκτάκτων αναγκϊν. 

γ. Θ καταγραφι επιχειρθςιακϊν αναγκϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ που δφνανται να 

ικανοποιθκοφν μζςω τθσ αξιοποίθςθσ προϊόντων εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και τεχνολογίασ 

με ςκοπό τθν ζνταξι τουσ ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Πολιτικισ Προςταςίασ.  

δ. Θ ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με φορείσ του δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα ι με 

επιςτθμονικά και ερευνθτικά ιδρφματα, κζντρα και οργανιςμοφσ, για τθν ωρίμανςθ και 

υποβολι προτάςεων ςε κζματα Πολιτικισ Προςταςίασ για χρθματοδότθςθ από εκνικοφσ, 

ευρωπαϊκοφσ ι άλλουσ πόρουσ.  

ε. Θ ςυμμετοχι, ςτο πλαίςιο ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν, ςτα ςτάδια κατάρτιςθσ, 

υποβολισ και υλοποίθςθσ προγραμμάτων και μελετϊν άλλων φορζων του εςωτερικοφ και 

εξωτερικοφ. 

4) Αυτοτελζσ Σμιμα Νομικισ Τποςτιριξθσ που ζχει ωσ αρμοδιότθτα τθ νομικι 

υποςτιριξθ του διοικθτικοφ και επιχειρθςιακοφ ζργου τθσ Εκνικισ Αρχισ ςυνολικά. 

5) Αυτοτελζσ Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων που είναι αρμόδιο για τθν 

αποδελτίωςθ του ελλθνικοφ θμεριςιου και περιοδικοφ τφπου, ςφνταξθ δελτίων τφπου, 

προβολι του ζργου τθσ Εκνικισ Αρχισ και ενθμζρωςθ του κοινοφ για τισ δραςτθριότθτζσ 

τθσ, μζςω του τφπου, των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ, του διαδικτφου και των μζςων 

κοινωνικισ δικτφωςθσ.  

6) Διεφκυνςθ χεδιαςμοφ Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν. 

Θ Διεφκυνςθ χεδιαςμοφ Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν χειρίηεται τα κζματα 

οργάνωςθσ και ςυντονιςμοφ του ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ για τουσ κινδφνουσ και απειλζσ του εκνικοφ καταλόγου του άρκρου 25, 

ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ ςε ηθτιματα αρμοδιότθτά τθσ ςε 

ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Εκελοντιςμοφ, Εκπαίδευςθσ και Πόρων Πολιτικισ 

Προςταςίασ, διενζργειασ αςκιςεων πολιτικισ προςταςίασ με ςυμμετοχι των 

εμπλεκόμενων φορζων,  υποςτιριξθσ των ΛΕ.Ε.Α. όλων των επιπζδων διοίκθςθσ ςε 

ηθτιματα ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ, λειτουργίασ και αξιολόγθςθσ κακϊσ και διατφπωςθσ 

ειςθγιςεων προσ τον Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ για τθν κατανομι πιςτϊςεων και 

ζκτακτων ενιςχφςεων ςτουσ ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ 

7) Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ χεδιαςμοφ, Διεκνϊν χζςεων  και  Επικοινωνίασ. 

Θ Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ χεδιαςμοφ, Διεκνϊν χζςεων και Επικοινωνίασ χειρίηεται τα 

κζματα κατάρτιςθσ του μεςοπρόκεςμου και τριετοφσ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 
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Πολιτικισ Προςταςίασ, κακϊσ και τα κζματα οργάνωςθσ, λειτουργίασ,  επικοινωνίασ και 

διεκνϊν ςχζςεων τθσ Εκνικισ Αρχισ. 

8) Διεφκυνςθ Εκελοντιςμοφ, Εκπαίδευςθσ  και Πόρων Πολιτικισ Προςταςίασ.  

Θ Διεφκυνςθ Εκελοντιςμοφ, Εκπαίδευςθσ και Πόρων Πολιτικισ Προςταςίασ χειρίηεται τα 

κζματα οργάνωςθσ, αξιοποίθςθσ, προϊκθςθσ και υποςτιριξθσ τθσ εκελοντικισ δράςθσ και 

εποπτείασ του υςτιματοσ Εκελοντιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ, ςχεδιαςμοφ και 

υλοποίθςθσ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ ςτα αντικείμενα τθσ πολιτικισ προςταςίασ, 

τυποποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ των διακζςιμων πόρων του Εκνικοφ υςτιματοσ, 

ςυντονιςμοφ των δράςεων υποςτιριξθσ των επικοινωνιϊν ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων 

αναγκϊν κακϊσ και ςυντονιςμοφ των δράςεων παροχισ υπθρεςιϊν διοικθτικισ μζριμνασ 

ςε πλθγζντεσ από καταςτροφζσ. 

9) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν. 

Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν (Δ.Ο.Τ.) χειρίηεται τα κζματα διαςφάλιςθσ τθσ 

χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ των διαδικαςιϊν που αφοροφν ςτον 

προχπολογιςμό και τθ λογιςτικι αποτφπωςθ των δραςτθριοτιτων τθσ Εκνικισ Αρχισ, 

μζριμνασ για τθ χρθματοδότθςι τθσ από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, 

μιςκοδοςίασ του προςωπικοφ τθσ, εκτζλεςθσ του προγράμματοσ προμθκειϊν, κακϊσ και 

ελζγχου τθσ εκκακάριςθσ και εξόφλθςθσ των δαπανϊν τθσ. 

10) Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν και Τποςτιριξθσ 

Θ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν και Τποςτιριξθσ χειρίηεται τα κζματα υπθρεςιακισ 

κατάςταςθ του πολιτικοφ προςωπικοφ που υπθρετεί με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν 

Εκνικι Αρχι και το Ε..ΚΕ.Π.Π. και εφαρμογισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ, διοικθτικισ 

υποςτιριξθσ των οργανικϊν μονάδων τθσ Εκνικισ Αρχισ, ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων 

Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε), μζριμνασ για τθν καλι λειτουργία, 

υποςτιριξθ και ςυντιρθςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, του εξοπλιςμοφ, των τεχνικϊν 

υποδομϊν, του θλεκτρονικοφ, μθχανολογικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ και των δικτφων τθσ 

Εκνικισ Αρχισ και του Ε..ΚΕ.Π.Π., τιρθςθσ του γενικοφ πρωτοκόλλου ειςερχόμενθσ και 

εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ κακϊσ και μζριμνασ για τθν αςφάλεια των δεδομζνων. 

 

Ε. ΚΕΦΑΛΑΛΟ Ε’: ΕΚΝΛΚΟ ΤΝΣΟΝΛΣΛΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΟΛΛΣΛΚΘ ΠΡΟΣΑΛΑ 

 

το κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το Εκνικό υντονιςτικό Κζντρο Πολιτικισ 

Προςταςίασ (Εκνικό Κζντρο), το οποίο αποτελεί το ςυντονιςτικό-επιχειρθςιακό όργανο 

πολιτικισ προςταςίασ ςτο επίπεδο τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ και ειδικότερα θ αποςτολι του 

Κζντρου, θ διοίκθςθ και θ οργάνωςι του, οι αρμοδιότθτεσ, τα επίπεδα ενεργοποίθςισ του 

και οι αρμοδιότθτεσ των οργάνων του. Αναλυτικότερα: 

1) Σο Εκνικό Κζντρο αποτελεί Μονάδα τθσ Εκνικισ Αρχισ, υπαγόμενθ επιχειρθςιακά 

ςτον Τποδιοικθτι υντονιςμοφ τθσ Εκνικισ Αρχισ, τθσ οποίασ προΐςταται Διοικθτισ. Σο 

Εκνικό Κζντρο λειτουργεί ςε εικοςιτετράωρθ βάςθ ωσ κζντρο διοίκθςθσ, ελζγχου, 

επικοινωνιϊν και ςυντονιςμοφ για όλεσ τισ δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ επιπζδου 

Κεντρικισ Διοίκθςθσ. Σο προςωπικό του Εκνικοφ Κζντρου κα είναι μικτό, αποτελοφμενο 

από πολιτικό προςωπικό, ςτελζχθ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ κακϊσ και ςυνδζςμουσ τθσ 

Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Λιμενικοφ ϊματοσ − Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, του ΕΚΑΒ και των 

Ενόπλων Δυνάμεων.  
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2) Θ φιλοςοφία οργάνωςθσ του Κζντρου είναι αντίςτοιχθ των Κζντρων υντονιςμοφ 

Πολιτικισ Προςταςίασ επιπζδου περιφζρειασ, περιφερειακισ ενότθτασ και διμου με τθ 

διαφορά ότι διατθρεί τισ βαςικζσ του λειτουργίεσ ενεργοποιθμζνεσ ςε εικοςιτετράωρθ 

βάςθ, για ςκοποφσ επαγρφπνθςθσ και διαχείριςθσ ςυμβάντων χαμθλισ επικινδυνότθτασ και 

επιπλζον περιλαμβάνει λειτουργίεσ επιπζδου κεντρικισ διοίκθςθσ, που ενεργοποιοφνται 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ όπωσ, εκτίμθςθσ τθσ κατάςταςθσ, επιχειριςεων, επιχειρθςιακοφ 

ςχεδιαςμοφ, διαχείριςθσ πόρων και μζςων πολιτικισ προςταςίασ, ςυγκζντρωςθσ 

δεδομζνων προγνϊςεων επικίνδυνων φαινομζνων και εκτίμθςθσ τθσ εξζλιξισ τουσ, 

ενθμζρωςθσ και προειδοποίθςθσ πλθκυςμοφ, γεω-χωρικϊν πλθροφοριϊν και κεματικισ 

χαρτογραφίασ κ.α.  

3) Θ βαςικι ςτελζχωςθ του Κζντρου ενιςχφεται με προςωπικό από τισ Διευκφνςεισ 

και τα Σμιματα τθσ Εκνικισ Αρχισ. 

4) Σο ζργο του, υποςτθρίηεται από μόνιμθ και διαρκι Ειδικι Ομάδα Εκτίμθςθσ τθσ 

κατάςταςθσ, που ςυςτινεται με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ, θ οποία 

ςυγκεντρϊνει και επεξεργάηεται πλθροφορίεσ από όλεσ τισ διακζςιμεσ πθγζσ για τθν 

εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ ςε περίπτωςθ εξελιςςόμενων ι επικείμενων καταςτροφϊν. 

5) ε περιπτϊςεισ ςθμαντικϊν καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ι όταν υπάρχει 

βζβαιοσ κίνδυνοσ για τθν εκδιλωςθ καταςτροφικϊν φαινομζνων, θ αντιμετϊπιςθ των 

οποίων απαιτεί παροχι οργανωμζνθσ υποςτιριξθσ από το επίπεδο τθσ Κεντρικισ 

Διοίκθςθσ, τθ διοίκθςθ του Κζντρου αναλαμβάνει ο Διοικθτισ τθσ Εκνικισ Αρχισ. 

6) τισ αρμοδιότθτεσ του Κζντρου περιλαμβάνονται κυρίωσ: 

α. H διαβίβαςθ πλθροφοριϊν, εκτίμθςθσ τθσ κατάςταςθσ ςτα Κζντρα 

υντονιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ επιπζδου Περιφζρειασ και Διμου και ςτθν Εκνικι 

Επιτροπι Εκτάκτων Αναγκϊν, κακϊσ και πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τισ ανάγκεσ 

υποςτιριξθσ, μετά τθν εκδιλωςθ καταςτροφικϊν φαινομζνων τα οποία προκαλοφν 

καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι όταν υφίςταται ζγκαιρθ προειδοποίθςθ για επικείμενθ 

εκδιλωςι τουσ. 

β. Θ οργάνωςθ, ο ςχεδιαςμόσ, θ ενεργοποίθςθ, ο ςυντονιςμόσ και θ 

παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των δράςεων επιπζδου Κεντρικισ Διοίκθςθσ για τθν 

παροχι υποςτιριξθσ ςτουσ φορείσ που ζχουν τθν ευκφνθ αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων 

ζκτακτθσ ανάγκθσ και των ςυνεπειϊν τουσ.  

γ. Θ ενθμζρωςθ και θ προειδοποίθςθ του πλθκυςμοφ και των εμπλεκόμενων 

φορζων ςτισ δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ, όταν υφίςταται ζγκαιρθ προειδοποίθςθ για 

επικείμενθ εκδιλωςθ καταςτροφικϊν φαινομζνων και για τθν εξζλιξι τουσ κακϊσ και για 

τισ δράςεισ αντιμετϊπιςισ του που είναι ςε εξζλιξθ και 

δ. Θ ενεργοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςυνδρομισ του ευρωπαϊκοφ μθχανιςμοφ 

πολιτικισ προςταςίασ. 

 

Σ.ΚΕΦΑΛΑΛΟ Σ’: ΤΝΕΡΓΑΛΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΠΛΣΘΜΟΝΛΚΘ ΚΑΛ ΕΡΕΤΝΘΣΛΚΘ ΚΟΛΝΟΣΘΣΑ 

 

Για τθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ πολιτικισ προςταςίασ απαιτείται 

ςυςτθματικι ςυνεργαςία με τθν επιςτθμονικι-ερευνθτικι κοινότθτα, θ οποία να εκτείνεται 

από το επίπεδο τθσ πολιτικισ ζωσ και το επίπεδο τθσ επιχειρθςιακισ δράςθσ. χετικζσ 

πρωτοβουλίεσ ζχουν ιδθ αναλθφκεί ςτο επίπεδο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όπωσ είναι το 

Κζντρο Γνϊςθσ για τθ Διαχείριςθ των Κινδφνων Καταςτροφϊν («Disaster Risk Management 
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Knowledge Centre»)και το Κοινό Κζντρο Ερευνϊν («Joint Research Center») τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ, που ιδρφκθκε με αρμοδιότθτεσ ςτθν ζρευνα και ςτθν καινοτομία και με ςκοπό 

τθ δθμιουργία, διαχείριςθ και κατανόθςθ τθσ γνϊςθσ για τθν υποςτιριξθ των ευρωπαϊκϊν 

πολιτικϊν ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πολιτικισ για τθ διαχείριςθ του κινδφνου 

καταςτροφϊν. 

 

To κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει το ςφνολο των προβλζψεων για τθν ανάπτυξθ τθσ 

ςυνεργαςίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ με τθν επιςτθμονικι - ερευνθτικι κοινότθτα και 

ειδικότερατο ςκοπό τθσ ςυνεργαςίασ, τθ ςφςταςθ μόνιμου και διαρκοφσ Επιςτθμονικοφ 

υμβουλίου για τθν υποςτιριξθ του ζργου του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ κακϊσ και τθ 

διαδικαςία αναγνϊριςθσ επιςτθμονικϊν-ερευνθτικϊν φορζων και κοινοπραξιϊν τουσ τουσ 

ωσ Κζντρων Λκανοτιτων Πολιτικισ Προςταςίασ («competence centers») με ςκοπό τθ 

ςφναψθ ςχετικϊν ςυμβάςεων και ςυμφωνιϊν εν γζνει με τθν Εκνικι Αρχι. Αναλυτικότερα: 

1) κοπόσ τθσ ςυνεργαςίασ, είναι θ ςυμπερίλθψθ ςτισ Γενικζσ Αρχζσ και τθν 

αποςτολι του Εκνικοφ υςτιματοσ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και 

των προϊόντων εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και καινοτομίασ ςε όλεσ τισ φάςεισ του κφκλου 

διαχείριςθσ καταςτροφϊν, όπωσ επίςθσ ςτθν εκτίμθςθ του κινδφνου και τθσ 

επικινδυνότθτασ. 

2) Προβλζπεται θ ςφςταςθ Επιςτθμονικοφ υμβουλίου Διαχείριςθσ Εκτάκτων 

Αναγκϊν, ωσ μόνιμο ςυμβουλευτικό όργανο του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ ςε κζματα 

πρόβλεψθσ, πρόλθψθσ και διαχείριςθσ ςθμαντικϊν κινδφνων, ςφμφωνα με τα είδθ 

κινδφνων και απειλϊν και ςτο οποίο κα ςυμμετζχουν αμιςκί εκπρόςωποι ακαδθμαϊκϊν και 

ερευνθτικϊν Λδρυμάτων, ερευνθτικϊν κζντρων και οργανιςμϊν, που κατζχουν και 

διακζτουν γνϊςθ και παρζχουν προϊόντα εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και καινοτομίασ .  

3) Κακορίηεται θ διαδικαςία αναγνϊριςθσ, ωσ Κζντρων Λκανότθτασ Πολιτικισ 

Προςταςίασ, ερευνθτικϊν κζντρων και ινςτιτοφτων, ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων και 

κοινοπραξιϊν αυτϊν, που κατζχουν και διακζτουν γνϊςθ και παρζχουν προϊόντα που 

προζρχονται από δραςτθριότθτεσ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και καινοτομίασ, και τα οποία 

μποροφν να ενςωματωκοφν ςτισ δραςτθριότθτεσ του Εκνικοφ υςτιματοσ πολιτικισ 

προςταςίασ.  

 

ΜΕΡΟ Γ’ 

ΤΣΘΜΑ ΕΚΕΛΟΝΣΛΜΟΤ ΠΟΛΛΣΛΚΘ ΠΡΟΣΑΛΑ 

 

Σο μζροσ αυτό περιλαμβάνει το ςφνολο των προβλζψεων για τθν αναβάκμιςθ του 

κεςμοφ των Εκελοντϊν Πολιτικισ Προςταςίασ και τθν ζνταξι τουσ ςτο Εκνικό φςτθμα. 

Ειδικότερα: 

1) Επεκτείνεται το φςτθμα Εκελοντιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ με ςκοπό να 

ςυμπεριλθφκεί θ ςυνεργαςία με μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ και φορείσ τθσ κοινωνίασ των 

πολιτϊν, ιδιωτικοφ δικαίου και μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, ςτθ βάςθ ςφναψθσ 

μνθμονίων ςυνεργαςίασ με τθν Εκνικι Αρχι.  

2) Για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςυςτιματοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται πλζον θ 

κατθγορία των ειδικευμζνων εκελοντϊν πολιτικισ προςταςίασ, κακϊσ μετά από πολυετι 

εφαρμογι δεν απζδωςε τα αναμενόμενα οφζλθ και θ ςυνεργαςία τθσ διοίκθςθσ με 

μεμονωμζνα άτομα αποδείχτθκε αναποτελεςματικι και δυςχερισ.  
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3) Σο ςχζδιο νόμου προςαρμόηει, τυποποιεί και αντιςτοιχίηει τθν εκελοντικι δράςθ 

ςτισ προβλεπόμενεσ Λειτουργίεσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του Εκνικοφ υςτιματοσ, ενϊ 

παράλλθλα ςυμπεριλαμβάνεται νζο πεδίο εκελοντικισ δραςτθριότθτασ και ςυγκεκριμζνα 

αυτό τθσ ψυχολογικισ υποςτιριξθσ.  

4) Απλοποιοφνται οι διαδικαςίεσ για τθν ειςαγωγι των εκελοντϊν ςτο φςτθμα 

Εκελοντιςμοφ, με ανακεϊρθςθ των ςχετικϊν κριτθρίων. Κφριο ςτοιχείο τθσ απλοποιθμζνθσ 

διαδικαςίασ, αποτελεί θ δυνατότθτα ειςαγωγισ ςτο φςτθμα Εκελοντιςμοφ με αποδεικτικά 

πιςτοποιθμζνθσ εκπαίδευςθσ, που οι εκελοντζσ ζχουν ιδθ λάβει από αρμόδιουσ φορείσ, 

ανάλογα με τθν κατθγορία τθσ δράςθσ τουσ.  

5) Όςον αφορά τθν ευχερζςτερθ και αποδοτικότερθ παροχι πιςτοποιθμζνθσ 

εκπαίδευςθσ ςτουσ εκελοντζσ από τθν πολιτεία, ειςάγεται ρφκμιςθ βάςει τθσ οποίασ κα 

παρζχεται πιςτοποιθμζνθ εκπαίδευςθ από τουσ κακ’ φλθν αρμόδιουσ κρατικοφσ και 

ιδιωτικοφσ φορείσ, κακϊσ και από Α.Ε.Λ. ι Σ.Ε.Λ., που ζχουν τθ δυνατότθτα να παρζχουν 

εκπαίδευςθ ςτο αντικείμενο τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ, θ οποία κα βαςίηεται ςε μνθμόνια 

ςυνεργαςίασ με τθν Εκνικι Αρχι. 

6) Επιλφονται κζματα ςυντονιςμοφ τθσ ανταπόκριςθσ των εκελοντϊν με τθν ζνταξι 

τουσ, ανάλογα με το αντικείμενο και τθ εμβζλεια δράςθσ τουσ, ςε Λειτουργίεσ Ζκτακτθσ 

Ανάγκθσ επιπζδου Κεντρικισ Διοίκθςθσ, Περιφζρειασ, Περιφερειακισ Ενότθτασ και Διμου.  

7) Για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του υςτιματοσ Εκελοντιςμοφ Πολιτικισ 

Προςταςίασ και τθν αξιοποίθςθ των εκελοντϊν ςε επιχειρθςιακά κακικοντα επιλφονται 

χρόνια προβλιματα και ρυκμίηονται κζματα οδιγθςθσ πυροςβεςτικϊν οχθμάτων και 

κρατικϊν αυτοκινιτων. Με βάςθ τισ ρυκμίςεισ αυτζσ, οι εκελοντζσ κα μποροφν πλζον να 

λαμβάνουν άδεια οδθγοφ-χειριςτι πυροςβεςτικϊν οχθμάτων-μθχανθμάτων και εν 

ςυνεχεία να οδθγοφν οχιματα του Δθμοςίου και παρζχεται επίςθσ θ δυνατότθτα οδιγθςθσ 

κρατικϊν αυτοκινιτων κακϋ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ και όχι μόνο κατά τθ διάρκεια τθσ 

αντιπυρικισ περιόδου, όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

8) Σζλοσ, ειςάγονται ρυκμίςεισ που παρζχουν τθ δυνατότθτα οικονομικισ ενίςχυςθσ 

των οργανϊςεων εκελοντικισ δράςθσ, για τθν ενίςχυςθ των δυνατοτιτων τουσ ςε 

εξοπλιςμό, μζςα και εφόδια κακϊσ και για τθν υλοποίθςθ δράςεων πολιτικισ προςταςίασ, 

ςτθ βάςθ ςχετικϊν προτάςεων που υποβάλλονται προσ αξιολόγθςθ ςτθν Εκνικι Αρχι. 

 

 

 

Ακινα, ……/4/2019 

 

ΟΙ ΥΡΟΥΓΟΙ 

 

ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ 
Ο ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΚΑΙ 

ΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 
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Αλζξανδροσ Χαρίτςθσ Ιωάννθσ Δραγαςάκθσ 

  

  

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ, 

ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ 
ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

 
 

Νικόλαοσ Ραππάσ Ευάγγελοσ Αποςτολάκθσ 

  

  

ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 

  

  

Κωνςταντίνοσ Γαβρόγλου Ευτυχία Αχτςιόγλου 

  

ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΟΛΙΤΘ 

  

  

Γεώργιοσ Κατροφγκαλοσ Πλγα Γεροβαςίλθ 

  

  

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  

  

Μιχαιλ Καλογιρου Ευκλείδθσ Τςακαλώτοσ 
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ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ 

  

  

Ανδρζασ Ξανκόσ Μαρία - Ελίηα Ξενογιαννακοποφλου 

  

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 

  

  

Μυρςίνθ Ηορμπά Γεώργιοσ Στακάκθσ 

  

  

ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

  

  

Χριςτοσ Σπίρτηθσ Δθμιτριοσ Βίτςασ 

  

  

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 
 

ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ 

  

  

Φώτιοσ - Φανοφριοσ Κουβζλθσ Σταφροσ Αραχωβίτθσ 

  

  

ΤΟΥΙΣΜΟΥ  
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Ζλενα Κουντουρά  

 

ΟΙ ΑΝΑΡΛΘΩΤΕΣ ΥΡΟΥΓΟΙ 

 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ  ΑΜΥΝΑΣ 

  

  

Αςτζριοσ Ριτςιόρλασ  Ραναγιώτθσ ιγασ 

  

ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΥΘΣ 

  

  

Κώςτασ Φωτάκθσ Θεανώ Φωτίου 

  

ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

  

  

Ακαναςία Αναγνωςτοποφλου Δθμιτρθσ Ραπαγγελόπουλοσ 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

  

  

Γεώργιοσ Χουλιαράκθσ  Ραφλοσ Ρολάκθσ 
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ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

  

  

Σωκράτθσ Φάμελλοσ Νεκτάριοσ Σαντορινιόσ 

  

 


