
                                   Κ Ο Κ Ο Λ Α Κ Η Σ  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ 

                                 Πτυχιούχος  Πολιτικός  Μηχανικός  ΤΕ  

                                       Ειδικευμένο  Στέλεχος  Πολιτικής Προστασίας 

                                 πρ. Διευθυντής  Πολιτικής  Προστασίας   

                         της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας – Θράκης  

                                      και της Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας 

Επίτ. Μέλος Διαρκούς Επιτροπής Φυσικών Καταστροφών ΤΕΕ/ΤΚΜ 

“Ο ρόλος των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας  
στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών” 



Τι σημαίνει Πολιτική Προστασία  

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»                                                                                            

είναι ο σχεδιασμός, η πρόληψη, η υλική και ψυχολογική προπαρασκευή               

και κινητοποίηση των δυνάμεων και μέσων της χώρας,                                            

που αποβλέπει στην προστασία των πολιτών                                                              

από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές,                                           

που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης σε περίοδο ειρήνης,                

αλλά και στη διαφύλαξη  των κάθε είδους αγαθών, υλικών και 

πλουτοπαραγωγικών πηγών, εγκαταστάσεων και μνημείων της χώρας,                

με στόχο την ελαχιστοποίηση των όποιων δυσμενών επιπτώσεων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός τέτοιου στόχου είναι  
«η σαφής και ενσυνείδητη γνώση του κινδύνου  

απ’ όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας». 

«Η προστασία των πολιτών αποτελεί βασικό καθήκον  
κάθε δημοκρατικής κοινωνίας και κυβερνητικής πολιτικής…» 

απόσπασμα από την εισηγητική έκθεση του ιδρυτικού νόμου της πολιτικής προστασίας 



Προτεραιότητες του Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας 

είναι ιδίως η προστασία:                                                             

α) της ζωής,  

β) της υγείας,                                                                                                                

γ) της περιουσίας,                                                                                                           

δ) των υποδομών ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένης            

    της πολιτιστικής κληρονομιάς και  

ε) του περιβάλλοντος. 

        ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 2019 

   Άρθρο 1 – Σκοπός / παρ. 3 

 



     Η   Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α  

δεν είναι υπόθεση μόνο των με την στενή του όρου έννοια Υπηρεσιών 
Πολιτικής Προστασίας (Υπουργείων, Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων, 
Περιφερειών , Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων), εμπλεκομένων 

Υπηρεσιών όπως του ΠΣ (επιχειρησιακός βραχίονας της ΠΠ), της 
ΕΛΑΣ, του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, του ΕΚΑΒ, του ΟΑΣΠ, της  ΕΜΥ, των ΕΔ, των ΟΚΩ, 

και των Εθελοντικών Οργανώσεων και ειδικευμένων εθελοντών.  
Είναι υπόθεση όλων των Υπηρεσιών, όλων των Φορέων, 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλά και όλων των πολιτών στο βαθμό 
που κλιμακώνεται για την κάθε μια και τον καθένα. 

                         Πρέπει να θεωρούμε ότι 
                              ‘‘όλοι είμαστε «γρανάζια» της Πολιτικής Προστασίας’’  
                           και από την λειτουργία όλων εξαρτάται το αποτέλεσμα. 



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ        
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ : 

• τον κλασικό εθελοντισμό                                            
που χαρακτηρίζεται  από                                                      
το ανιδιοτελές κίνητρο                                                                                      
για την εκπλήρωση                                                            
ενός συγκεκριμένου σκοπού ή δράσης 

• την πειθαρχία και την προβλεψιμότητα                                                    
που απαιτεί  ο σχεδιασμός                                                                             
της Πολιτικής Προστασίας. 

 
ΜΗΤΡΩΟ  Γ.Γ.Π.Π.:  496  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
                    Π.Κ.Μ.:     82  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 82  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
1. Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Νομού Θεσσαλονίκης 
2. Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Θεσσαλονίκης 
3. Εθελοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Δ.ΟΜ.Α.Κ.) 
4. Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών (Ε.Σ.Ε.Π.Α.) 
5. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Θεσσαλονίκης 
6. Εθελοντική Ομάδα Φιλύρου Δήμου Χορτιάτη 
7. Αερολέσχη Θεσσαλονίκης 
8. Κυνηγετικός Σύλλογος Επανομής 
9. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος 
10. Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου Θεσσαλονίκης 
11. Λέσχη Εθελοντών Βατραχανθρώπων    
12. Έλληνες Διασώστες 
13. Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων 
14. Εθελοντική Ομάδα Πρόληψης Αντιμετώπισης Καταστροφών  Δήμου Θερμαϊκού Θεσ/νίκης 
15. Ομάδα Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλονίκης                                                          
16. Προστατεύω Τον Εαυτό μου Και Τους Άλλους- Εθελοντές Καλαμαριάς  
17. Όμιλος Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (Ο.Φ.Κ.Α.Θ.) 
18. Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας  Αντιμετώπισης Καταστροφών Δήμου Επανομής   
      (ΕΘ.Ο.Π.Π.Α.Κ.Ε.) 
19. Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.) 
20. Σύλλογος Εθελοντών Διασωστών Πυροσβεστών Δήμου Κουφαλίων (Σ.Ε.ΔΙ.Π) 



21. Αερολέσχη Μίκρας  
22. ΚΑΛΛΙΣΤΩ Θεσσαλονίκης                
23. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σύλλογος Προστασίας Πρασίνου και Δασών Θεσσαλονίκης και    
      Ευρύτερης Περιοχής 
24. Σύλλογος Ιδιόκτητων Τετρακίνητων Οχημάτων ΤΑ ΑΡΚΟΥΔΙΑ  
25. Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας  Μίκρας Δήμου Θέρμης 
26. Σύλλογος Καταδρομέων Βορείου Ελλάδος 
27. Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Πανοράματος (Ε.Π.Π.Α.) 
28. ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. Σταυρούπολης 
29. Διασωστική Ομάδα Αγίου Παύλου 
30. Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θέρμης 
31. Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Βασιλικών Δήμου Θέρμης 
32. Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Εθελοντές Καλαμαριάς (ΟΜ.Α.Κ.) 
33. Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Εθελοντές Ωραιοκάστρου (ΟΜ.Α.Κ.) 
34. Ελληνική Ομάδα Αστικής Έρευνας και Διάσωσης USAR HELLAS 
35. Εθελοντές Ελλάδος 
36. Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών - ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. -  Δ. Πυλαίας - Χορτιάτη 
35. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 
36. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 
37. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Σαμαρείτες – Διασώστες  
38. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Νοσηλευτική 
39. Ελληνικός Ερυθρό  Σταυρός Κοινωνική Πρόνοια 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 
1. Κυνηγετικός Σύλλογος Παιονίας ΤΟ ΠΑΪΚΟ 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
1. Κυνηγετικός Σύλλογος Βέροιας 
2. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Ημαθίας 
3. Ιππικός Σύλλογος Νάουσας Ο ΠΗΓΑΣΟΣ  
4. Εθελοντική Ομάδα Βέροιας - ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. 
5. Λέσχη Καταδρομέων Ημαθίας 
6. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Ημαθίας Ραδιολέσχη Ημαθίας    
7. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Βέροιας Αλεξάνδρειας Νάουσας (Ε.Ρ.Β.Α.Ν.) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 
1. Αερολέσχη Μακεδονία 
2. Φυσιολατρικός Ορειβατικός Χιονοδρομικός Σύλλογος Δεσκάτης  
3. Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Πιερίας 
4. Ορειβατικός Σύλλογος Βροντούς 
5. Διασωστική Ομάδα Πιερίας 
6. Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Κατερίνης 
7. Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης Δασοπυρόσβεσης Πολιτικής Περιβαλλοντικής Προστασίας 
Δήμου Ανατολικού Ολύμπου 
8. Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κατερίνης 
9. Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης 
10. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Περιφερειακό Τμήμα Κατερίνης Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών  
11. Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστών Δήμου Δίου  
12. Κυνηγετικός Σύλλογος Κατερίνης 
13. Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών 
14. Φυσιολατρικός Σύλλογος Λιτόχωρου ο Όλυμπος 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
1. Κυνηγετικός Σύλλογος Σιδηροκάστρου και Περιφέρειας 
2. Εθελοντές Οδηγοί Ασθενοφόρων Δήμου Ροδολίβους  
3. Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων  Νομού Σερρών 
4. Απόφοιτοι Προγράμματος Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. Σερρών 
5. Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ν. Σερρών 
6. Κυνηγετικός Σύλλογος Σερρών 
7. Αερολέσχη Σερρών 
8. Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου Σιντικής (ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α.) 
9. Ελληνικός Ορειβατικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος ΜΠΕΛΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
1. Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Νομού Χαλκιδικής 
2. Κυνηγετικός Σύλλογος Πολυγύρου 
3. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χαλκιδικής  
4. Ομάδα Πυροπροστασίας Εθελοντών Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής 
5. Ομάδα Πυροπροστασίας Εθελοντών Δήμου Παναγιάς Χαλκιδικής 
6. Ομάδα Εθελοντών Πυροπροστασίας και Προστασία της Φύσης Δήμου Τορώνης 
7. Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Νομού Χαλκιδικής (Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Χαλκιδικής) 
8. Κυνηγετικός Σύλλογος Αρναίας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΗΣ 
1. Κυνηγετικός Σύλλογος Επαρχίας Γιαννιτσών ΦΑΣΙΑΝΟΣ  
2. Ραδιολέσχη Έδεσσας 
3. Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Δήμου Σκύδρας ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
4. Ορειβατική Λέσχη Αριδαίας 



ΣΧΕΔΙΟ «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ423Β΄/10-4-2003) 
 

Β. ΔΥΝΑΜΙΚΟ  ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
3. Οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας και οι ειδικευμένοι 
εθελοντές Πολιτικής Προστασίας σε κεντρικό περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, που εντάσσονται στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας και αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και 
δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και δράσεις 
ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών. 
 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 
23. Πρόβλεψης για τη συνδρομή των Εθελοντικών Οργανώσεων στη 
φάση της επέμβασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
Συντονιστικές Οδηγίες 
8. Κατά την εκπόνηση  των σχεδίων να λαμβάνονται υπόψη όλα τα 
στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στις εθελοντικές οργανώσεις και τους 
ειδικευμένους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας για την υποβοήθηση 
στο έργο της πολιτείας 



           ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
 

Επιπλέον ως  προς το καίριο ζήτημα  του εθελοντισμού,  

δημιουργεί  σοβαρές  αγκυλώσεις  στη  δυνατότητα  πραγματικής  

αξιοποίησης  των εθελοντών πολιτικής  προστασίας   

στο σύνολο των δράσεων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών. 

                  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  
               «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 
 

Σε ότι αφορά τον εθελοντισμό, αναγνωρίζεται ότι συμβάλλει  

στο σύστημα πολιτικής προστασίας ενώ προσδιορίζεται περαιτέρω  

ο τρόπος εμπλοκής του. 



 Ν.4555/18 («ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») 

Άρθρο 108   

Το κράτος ασκεί στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών εποπτεία, 

που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας  

και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία  

και την ελεύθερη δράση τους, 

ούτε να υπεισέρχεται σε κρίσεις για τη σκοπιμότητα της δράσης τους  

ή να θίγει τη διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια.  

Ειδικότερα η κρατική εποπτεία των Ο.Τ.Α. συνίσταται:  

(α) σε έλεγχο των πράξεων (έλεγχος νομιμότητας) και  

(β) σε έλεγχο των προσώπων (πειθαρχικός έλεγχος των αιρετών). 



Δράσεις πρόληψης δομικού χαρακτήρα:  

περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις σε επίπεδο χωροταξικού και 

πολεοδομικού σχεδιασμού, καθώς και τα έργα και παρεμβάσεις που 

αποσκοπούν στη μείωση της έκθεσης, ενίσχυση της ανθεκτικότητας και 

μείωση της τρωτότητας στους αναγνωρισμένους κινδύνους. 

 

Δράσεις πρόληψης μη δομικού χαρακτήρα:  

περιλαμβάνουν τις δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας και μείωση της τρωτότητας της κοινωνίας στους 

αναγνωρισμένους κινδύνους καθώς και στην ενίσχυση της ετοιμότητας 

και της έγκαιρης προειδοποίησης για την αντιμετώπιση καταστροφών. 

Άρθρο 02 – Έννοιες – Ορισμοί 



Άρθρο 06  

 Λειτουργίες  Έκτακτης  Ανάγκης 
 

1. Το Εθνικό Σύστημα εκπληρώνει την αποστολή του μέσω 

«Λειτουργιών Έκτακτης Ανάγκης» (ΛΕ.Ε.Α.), καλύπτοντας με ενιαίο 

τρόπο τις φάσεις της πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και 

βραχείας αποκατάστασης, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος, την 

πολυπλοκότητα και την αιτία που προκαλεί καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης. 
 

2. Οι Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης διακρίνονται σε: 

• ΛΕ.Ε.Α. που καλύπτουν οριζόντια όλες τις φάσεις 

• ΛΕ.Ε.Α. που ενεργοποιούνται σε φάσεις πριν, κατά τη διάρκεια και 

μετά την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων 

• ΛΕ.Ε.Α. που ενεργοποιούνται  κατά τη διάρκεια  και μετά                            

την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων 

• ΛΕ.Ε.Α. που ενεργοποιούνται στη φάση της βραχείας 

αποκατάστασης 



Α. Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης που καλύπτουν οριζόντια όλες τις 

φάσεις και αποσκοπούν : 

α. ΛΕ.Ε.Α. 1: Αναγνώρισης και εκτίμησης κινδύνων και απειλών.  

Στην αναγνώριση των κινδύνων και απειλών της χώρας, όπου αυτό είναι 

δυνατό, καθώς και στην εκτίμηση των συνεπειών τους προκειμένου να 

υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασμός για την αντιμετώπισή τους. 

β. ΛΕ.Ε.Α. 2: Σχεδιασμού πολιτικής προστασίας.  

Στο συντονισμό της κατάρτισης και ενιαίας διαχείρισης σε κεντρικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ολοκληρωμένων σχεδίων πρόληψης 

δομικού χαρακτήρα και την εναρμόνισή τους με τις δράσεις μη δομικού 

χαρακτήρα και το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας που στοχεύουν στη 

βελτίωση της διαχείρισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και στη μείωση 

του κινδύνου καταστροφών. 

γ. ΛΕ.Ε.Α. 3: Ενημέρωσης και προειδοποίησης πολιτών.  

Στην παροχή συντονισμένης, έγκαιρης, χρηστικής, λειτουργικής και 

προσβάσιμης πληροφόρησης προς τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης, σε 

περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 



Β. Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης που ενεργοποιούνται σε φάσεις 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση καταστροφικών 

φαινομένων και αποσκοπούν και περιλαμβάνουν: 

α. ΛΕ.Ε.Α. 4: Πυρόσβεσης και διάσωσης.  

Τις δράσεις καταστολής πυρκαγιών με στόχο την προστασία της ανθρώπινης 

ζωής, της περιουσίας των πολιτών καθώς και τις δράσεις διάσωσης πληγέντων 

στο χερσαίο χώρο. 

β. ΛΕ.Ε.Α. 5: Δημόσιας υγείας και υγειονομικών υπηρεσιών.  

Στην προάσπιση της δημόσιας υγείας μετά από καταστροφές καθώς και στο 

συντονισμό και την απόκριση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας και 

υγειονομικής υποστήριξης. 

γ. ΛΕ.Ε.Α. 6: Δημόσιας ασφάλειας και προστασίας.  

Στην εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και προστασίας των περιοχών που 

έχουν πληγεί από καταστροφές καθώς και του πληθυσμού και του 

προσωπικού των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται σε αυτές. 



δ. ΛΕ.Ε.Α. 7: Έρευνας και διάσωσης.  

Στην παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης στον θαλάσσιο χώρο και σε 

περίπτωση αεροπορικών ατυχημάτων. 

ε. ΛΕ.Ε.Α. 8: Μεταφοράς πληγέντων, ανθρώπινου δυναμικού και 

μέσων.  

Στην έγκαιρη εξασφάλιση κατάλληλων μέσων (εναέριων, πλωτών και οδικών) 

για την απομάκρυνση του πληθυσμού από την πληγείσα περιοχή ή και 

μεταφορά προσωπικού και μέσων σε αυτήν. 



Γ. Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης που ενεργοποιούνται  κατά  

τη διάρκεια  και μετά την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων              

και αποσκοπούν : 

α. ΛΕ.Ε.Α. 9: Διοικητικής μέριμνας πληγέντων.  
Στην παροχή προσωρινής στέγασης, σίτισης και διοικητικής μέριμνας του 

πληθυσμού στις πληγείσες περιοχές. 

β. ΛΕ.Ε.Α. 10: Περιβαλλοντικής ρύπανσης και αποκατάστασης 

φυσικού περιβάλλοντος.  
Στον εντοπισμό και τη διαχείριση περιβαλλοντικής ρύπανσης, στη διαχείριση 

επικίνδυνων ουσιών και αποβλήτων και στην εξυγίανση και αποκατάσταση 

του περιβάλλοντος. 

γ. ΛΕ.Ε.Α. 11: Προστασίας αγροτικών πόρων.  
Στην προστασία των αγροτικών πόρων της χώρας και στην αποκατάσταση 

αυτών που έχουν πληγεί. 



δ. ΛΕ.Ε.Α. 12: Προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς.  
Στην προστασία της πληγείσας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας από 

καταστροφές και στην αποκατάστασή της, καθώς και στην προστασία και 

μέριμνα για τον πληθυσμό στους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς κατά τη 

διάρκεια μιας καταστροφής. 

ε. ΛΕ.Ε.Α. 13: Ενέργειας                                                                                       
Στην προστασία των υποδομών ενέργειας, στην αποκατάσταση των δικτύων 

και στην εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των περιοχών που έχουν 

πληγεί. 

στ. ΛΕ.Ε.Α.14: Τηλεπικοινωνιών.  
Στην αποκατάσταση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων σε περιπτώσεις 

καταστροφών και στην εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων για την υποστήριξη 

των επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας σε περίπτωση παρατεταμένης 

βλάβης τους. 

ζ. ΛΕ.Ε.Α. 15: Υποδομών Μεταφορών.  
Στην προστασία των υποδομών μεταφορών (όπως λιμάνια, αεροδρόμια, 

αυτοκινητόδρομοι, μετρό, τραμ, σιδηρόδρομοι) και στην αποκατάσταση της 

λειτουργίας τους. 



Δ. Λειτουργίες Έκτακτης Ανάγκης που ενεργοποιούνται στη φάση της 

βραχείας αποκατάστασης  και αποσκοπούν: 

α. ΛΕ.Ε.Α. 16: Τεχνικών έργων και υπηρεσιών.  

Στην υλοποίηση δράσεων που απαιτούν τη χρήση μηχανημάτων έργου όπως, 

διάνοιξη δρόμων, άρση εμποδίων, αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης κ.α. 

β. ΛΕ.Ε.Α. 17: Καταγραφής συνεπειών.  

Στην καταγραφή των ζημιών και των αναγκών αποκατάστασης  των δημόσιων 

και ιδιωτικών υποδομών, καθώς και των επιπτώσεων σε επιχειρήσεις και 

παραγωγικές δραστηριότητες, στην πολιτιστική κληρονομιά και το κτιριακό 

απόθεμα, συνεπεία καταστροφών. 

γ. ΛΕ.Ε.Α. 18: Διαχείρισης ανθρωπίνων απωλειών.  

Στη διαχείριση των ανθρώπινων απωλειών ως συνεπεία καταστροφών. 

δ. ΛΕ.Ε.Α. 19: Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.  

Σε δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των πληγέντων μιας καταστροφής, 

των συγγενών των θυμάτων, καθώς και των πρώτων ανταποκριτών. 



Άρθρο 07  

Πρωτόκολλα Συντονισμού  

για την Παροχή Λειτουργιών Έκτακτης Ανάγκης 

…………. 

7. Οι εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις                                          

του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας,                     

υποστηρίζουν μία ή περισσότερες ΛΕ.Ε.Α.                                                                  

και σε ένα ή περισσότερα διοικητικά επίπεδα,                                              

αναλόγως του αντικειμένου και της εμβέλειας δράσης τους. 



Άρθρο 08 

 Οργανικές μονάδες και φορείς των πρωτοκόλλων συντονισμού 

Η επικεφαλής οργανική μονάδα: 

α. Δύναται να συνάπτει πρωτόκολλα συνεργασίας  

με εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις  

του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας  

που δραστηριοποιούνται στο επίπεδό της  

και διαθέτουν πόρους συναφείς με το πεδίο της ΛΕ.Ε.Α.. 

β. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες,       

Σχέδιο Δράσης για την παροχή της ΛΕ.Ε.Α.,                                                                

με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής,                 

λαμβάνοντας υπόψη τη συνδρομή εθελοντικών και μη κυβερνητικών 

οργανώσεων του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας,      

του οικείου επιπέδου 



Άρθρο 13  

Ενεργοποίηση και Οργάνωση των Κέντρων Συντονισμού 
 

Ομάδες ΛΕ.Ε.Α., με επικεφαλής Συντονιστή Ομάδας ΛΕ.Ε.Α. 
 

1. Ομάδα Άμεσης Απόκρισης στην οποία συμμετέχουν οι ΛΕ.Ε.Α.:  

• Πυρόσβεσης και διάσωσης,  

• Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικών Υπηρεσιών,  

• Δημόσιας Ασφάλειας και Προστασίας,  

• Έρευνας και Διάσωσης,  

• Περιβαλλοντικής Ρύπανσης και Αποκατάστασης Φυσικού 

Περιβάλλοντος,  

• Προστασίας Αγροτικών Πόρων και  

• Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 



2. Ομάδα Ανθρωπίνων Αναγκών στην οποία συμμετέχουν οι ΛΕ.Ε.Α.:  

• Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικών Υπηρεσιών και  

• Διοικητικής Μέριμνας Πληγέντων 

 

 

3. Ομάδα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στην οποία συμμετέχουν οι 

ΛΕ.Ε.Α.:  

• Μεταφοράς Πληγέντων,  

• Ανθρώπινου Δυναμικού και Μέσων,  

• Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών,  

• Ενέργειας, και  

• Συγκοινωνιακών Υποδομών 

 

Άρθρο 13 (συνέχεια)  



Το άρθρο 14 του ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως 
 

Άρθρο 14 
Αποστολή και δράση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας  

1. Αποστολή του εντασσόμενου στο Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής 
Προστασίας εθελοντή είναι η παροχή συνδρομής στους αρμόδιους 
κρατικούς φορείς στο έργο της προστασίας της ζωής, της υγείας,         
των υποδομών, της περιουσίας, καθώς και του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς από 
επαπειλούμενες ή εν εξελίξει φυσικές, τεχνολογικές ή ανθρωπογενείς 
καταστροφές και συμβάντα, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης του άρθρου 2 παρ. 25 του παρόντος.  . 
2. Οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας των Εθελοντικών Ομάδων 
Πολιτικής Προστασίας συντρέχουν την Εθνική Αρχή Πολιτικής 
Προστασίας δρουν και υποστηρίζουν το έργο των Αρχών                               
και των κρατικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αποστολής τους, 
σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης. 



Μετά το άρθρο 14 του ν. 3013/2002 προστίθενται άρθρα 14Α έως 14Ι 
ως ακολούθως: 

Άρθρο 14Α 
Ορισμοί 

Για το σκοπό του παρόντος νοούνται ως: 
    α. «Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας» :  

Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο εντάσσεται στο εθνικό δυναμικό της 

Πολιτικής Προστασίας και παρέχει, σε συνεργασία με κρατικούς φορείς 

(της Κεντρικής Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρησιακούς 

οργανισμούς και λοιπούς φορείς), άμισθη και μη κερδοσκοπική 

υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.                                                      

Ως Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας νοείται το μέλος Εθελοντικής 

Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας. 

Ρυθμίσεις θεμάτων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας 
 

Άρθρο 71 



 γ. «Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας»: 
H ομάδα φυσικών προσώπων, η οποία εντάσσεται στο εθνικό δυναμικό 
της ΠΠ και σε συνεργασία με κρατικούς φορείς (της Κεντρικής 
Διοίκησης, της Τ. Α. και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς), 
δραστηριοποιείται στην παροχή μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών προς 
όφελος του κοινωνικού συνόλου. 
δ. «Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας»:  
Το θεσμικό, κανονιστικό, διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας 
των Εθελοντών και ΕΟΠΠ που έχουν ενταχθεί στο οικείο Μητρώο, 
δρουν δε, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπό την 
εποπτεία της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας.                                             
Ως μέρος του συστήματος αυτού νοούνται και οι Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα της χώρας, που έχουν συνάψει μνημόνια 
συνεργασίας με την Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας. 

(Άρθρο 14Α  συνέχεια) 



ε. « Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας»: 

Το Μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι Εθελοντικές Οργανώσεις 

Πολιτικής Προστασίας της χώρας και οι εθελοντές τους, που πληρούν 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

(Άρθρο 14Α  συνέχεια) 

Καταργείται η κατηγορία των Ειδικευμένων Εθελοντών 



Άρθρο 14 Β 
Ένταξη και κατηγοριοποίηση Εθελοντικών Οργανώσεων 

 

1.  Στην Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας τηρείται Μητρώο 

Εθελοντικών Οργανώσεων (Μητρώο Ε.Ο.).                                                           

Η ένταξη στο Μητρώο Ε.Ο. γίνεται με απόφαση του Διοικητή                 

της Εθνικής Αρχής στην οποία προσδιορίζονται οι ΛΕ.Ε.Α.                                          

που υποστηρίζει  η εθελοντική οργάνωση και τα μέλη της ομάδας          

που εντάσσονται ως εθελοντές Πολιτικής Προστασίας,                                         

μετά από γραπτή αίτηση της ενδιαφερόμενης εθελοντικής 

οργάνωσης και υποβολή αντίστοιχου φακέλου με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά.                                                                                                                  

Ο τύπος και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την ανωτέρω αίτηση 

ένταξης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής.    



2. Στο Μητρώο ΕΠΠ μπορούν να ενταχθούν οι ΕΟ που αποτελούν 
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
καθώς και ομάδες προσώπων που από τη συστατική τους πράξη 
προκύπτει ότι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α.                               
και των οποίων ο σκοπός επικεντρώνεται σε δράσεις ΠΠ,                                    
όπως προκύπτει από το καταστατικό τους. 
Για την ένταξη ΕΟ στο ανωτέρω Μητρώο απαιτείται η ένταξη μέρους             
ή του συνόλου των μελών τους ως ΕΠΠ, ονομαστικά απαριθμούμενων, 
με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.  
Κάθε εθελοντής μπορεί να είναι μέλος μιας μόνο ομάδας,                                    
η οποία αναγράφεται στην κάρτα εθελοντή. 

Άρθρο 14 Β (συνέχεια) 



Άρθρο 14 Β (συνέχεια) 
 

4. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις υποστηρίζουν μία ή περισσότερες 

ΛΕ.Ε.Α. του άρθρου 6 του παρόντος νόμου συνάπτοντας προς τούτο 

πρωτόκολλα συνεργασίας με τις επικεφαλής οργανικές μονάδες 

τους. 

5. Τα στοιχεία των ενταγμένων Εθελοντικών Οργανώσεων, εκτός του 

Μητρώου Ε.Ο., συμπεριλαμβανομένων των Εθελοντών και των μέσων 

τους, καταγράφονται και τηρούνται, σε ειδική Βάση Δεδομένων 

Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, την οποία υλοποιεί 

και διαχειρίζεται η Εθνική Αρχή με παροχή διαβαθμισμένης 

δυνατότητας πρόσβασης μόνο για τις Εθελοντικές Οργανώσεις και 

τους αρμόδιους για την αξιοποίηση αυτών κρατικούς φορείς.            

Με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής ρυθμίζονται τα θέματα 

που αφορούν στην υλοποίηση και λειτουργία της Βάσης Δεδομένων 

καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. 



6. Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας δύνανται να είναι Έλληνες πολίτες  

ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμένουν 

μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία ή υπήκοοι 

τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι άδειας παραμονής επί μακρόν 

διαμένοντος, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους 

και δεν υπερβαίνουν το εβδομηκοστό (70ο) έτος ή το εξηκοστό (60ο) 

έτος όταν υποστηρίζουν τη ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και Διάσωσης. 

β. Μιλούν την ελληνική γλώσσα με επάρκεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα 

για την περίπτωση αυτή. 

γ. Έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική και ψυχική υγεία, που 

επιτρέπει την υποστήριξη των λειτουργιών για τις οποίες εντάσσονται 

στο Μητρώο Ε.Ο.. 

δ. Δεν έχουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη του Π.Σ. 

Άρθρο 14 Β (συνέχεια) 



ε. Έχουν λάβει την πιστοποιημένη εκπαίδευση που απαιτείται                 

για την υποστήριξη των λειτουργιών για τις οποίες εντάσσονται               

στο Μητρώο Ε.Ο..                                                                                                             

Ως πιστοποιημένη εκπαίδευση, νοείται η εκπαίδευση                                  

που αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα, εν ισχύ, πιστοποιητικά                               

και παρέχεται από: 

ε.1. Την Πυροσβεστική Ακαδημία, για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. 

Πυρόσβεσης και διάσωσης στα αντικείμενα της Δασοπροστασίας και 

της Δασοπυρόσβεσης. 

Άρθρο 14 Β (συνέχεια) 



ε.2. Φορείς παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης πρώτων 

βοηθειών του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την υποστήριξη της 

ΛΕ.Ε.Α. Δημόσιας Υγείας και υγειονομικών υπηρεσιών:   

• στα αντικείμενα Βασικών Πρώτων Βοηθειών,   

• Καρδιο-αναπνευστικής Αναζωογόνησης,   

• Βασικής Υποστήριξης της Ζωής με Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού 

Απινιδωτή (BLS/AED), 

• Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής (ALS),  

• Πρώτης Ανταπόκρισης στο Τραύμα (TFR),   

• Αντιμετώπισης του Τραυματία στον Προνοσοκομειακό χώρο 

(PHTLS),  

• Αντιμετώπιση της Αιμορραγίας στους Τραυματίες (B-Con). 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη                     

από πέντε (5) ώρες συνολικά.                                                                                                 

Άρθρο 14 Β (συνέχεια) 



Επιπλέον, δύνανται να εντάσσονται για την παροχή πρώτων βοηθειών 

εθελοντές, οι οποίοι ασκούν την ιατρική των ειδικοτήτων:  

• Αναισθησιολογίας, 

• Γενικής Ιατρικής, 

• Γενικής Χειρουργικής,  

• Καρδιολογίας,  

• Ορθοπεδικής,  

• Παθολογίας,  

• Παιδιατρικής,  

• Παιδοχειρουργικής,  

• Χειρουργικής Θώρακος         

• καθώς και της εξειδίκευσης της Επείγουσας Ιατρικής    

• ή ιατροί όλων των ειδικοτήτων με πιστοποίηση ATLS  

• και τη νοσηλευτική, 

που αποδεικνύονται με την προσκόμιση της σχετικής άδειας άσκησης 

επαγγέλματος. 
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ε.3. Φορείς παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης  

σε έρευνα και διάσωση του εσωτερικού ή του εξωτερικού,  

για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. Έρευνας και Διάσωσης  

στις κατηγορίες:  

• αστικό περιβάλλον,  

• ατυχήματα,  

• ορεινό περιβάλλον,  

• σπήλαια  

• και υγρό στοιχείο.  

Τα κάθε είδους πιστοποιητικά εξετάζονται κατά περίπτωση. 
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στ. Δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαιώσεων πιστοποιημένης 

εκπαίδευσης για την ένταξη εθελοντών στην υποστήριξη των ΛΕ.Ε.Α.   

• Ενημέρωσης και προειδοποίησης πολιτών                              

• και Διοικητικής μέριμνας πληγέντων. 

ζ. Έχουν άδεια ραδιοερασιτέχνη,  

από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

σύμφωνα με τα ισχύοντα,  

για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α.  

• Τηλεπικοινωνιών 

η. Έχουν την ειδικότητα και άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου 

για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α.  

• Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 
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7. Ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την πιστοποίηση της 

εκπαίδευσης, τα σχετικά πιστοποιητικά και την εν γένει διαδικασία 

ένταξης ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής 

Πολιτικής Προστασίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης, σε συνεννόηση με τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα,                 

όπου απαιτείται.  

Ο έλεγχος των πιστοποιήσεων για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α.  

• Δημόσιας Υγείας και υγειονομικών υπηρεσιών  

διενεργείται από επιτροπή ελέγχου, η οποία συστήνεται με κοινή 

απόφαση του Διοικητή Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και του Διοικητή Εθνικής Αρχής. 
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Άρθρο 14 Γ 
Εκπαίδευση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (ΕΠΠ) 

1. Η Εθνική Αρχή έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο στην 

εκπαίδευση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και μπορεί, ύστερα 

από τη σύναψη σχετικών μνημονίων, να συνεργάζεται, με  

• την Πυροσβεστική Ακαδημία,  

• τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό,  

• αρμόδιους κρατικούς φορείς,  

• μη κυβερνητικές οργανώσεις  

• και ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν εμπειρία και παρέχουν 

εξειδικευμένη πιστοποιημένη εκπαίδευση, η οποία βασίζεται                    

στην εφαρμογή προτύπων διαχείρισης ποιότητας με σχετικές 

πιστοποιήσεις,  

• καθώς και Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., με αντικείμενα σπουδών συναφή με αυτά 

της Πολιτικής Προστασίας. . 



Στα ανωτέρω μνημόνια συνεργασίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις  
και η διάρκεια της εκπαίδευσης των Εθελοντών,  
η οποία ολοκληρώνεται με θεωρητική και πρακτική αξιολόγηση  
των υποψηφίων 
 

2. Οι Εθελοντές ενημερώνονται από την Εθνική Αρχή για τα κάθε είδους 

διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα και υποβάλλουν σε αυτήν 

αίτηση για την ένταξη τους σε αυτά. 

3. Οι εθελοντικές οργανώσεις, εφόσον κρίνεται αναγκαίο,                   

καλούνται από την Εθνική Αρχή να ανανεώνουν ή να επεκτείνουν                    

την εκπαίδευση τους σε αντικείμενα Πολιτικής Προστασίας                            

των ενταγμένων στο Μητρώο Ε.Ο. μελών τους,                                                             

ως προϋπόθεση παραμονής τους σε αυτό. 
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Άρθρο 14Δ 

Κινητοποίηση και Επιχειρησιακή Εμπλοκή Εθελοντών 

1. Η αρμοδιότητα κινητοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων 

ανήκει στον Συντονιστή της ΛΕ.Ε.Α. στην οποία εντάσσονται.  

Οι οργανικές μονάδες πολιτικής προστασίας παρέχουν στον 

συγκεκριμένο Συντονιστή τα απαιτούμενα στοιχεία διαθεσιμότητας και 

μέσων των εθελοντικών οργανώσεων.  

Οι Εθελοντικές Οργανώσεις συμβάλλουν στην κατάρτιση των σχεδίων 

δράσης των ΛΕ.Ε.Α. στις οποίες εντάσσονται και δρουν σύμφωνα με τον 

ισχύοντα σχεδιασμό, δρουν σύμφωνα με τα μνημόνια ενεργειών και τα 

σχέδια δράσεων του άρθρου 8 του παρόντος.. 



2. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να τηρούν 

επικαιροποιημένα στοιχεία και να ενημερώνουν την Εθνική Αρχή          

για τη διαθεσιμότητα τους σε ενεργά μέλη και μέσα,                                     

καθώς και για κάθε μεταβολή αυτών.  

Η Εθνική Αρχή ενημερώνει, τις οργανικές μονάδες πολιτικής 

προστασίας των δήμων, των περιφερειακών ενοτήτων    

και των περιφερειών και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς,                                     

για τη διαθεσιμότητα σε εθελοντές και μέσα. 

3. Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής Εθελοντικής Οργάνωσης               

σε τακτικό επίπεδο (πεδίο) ανεξάρτητα από το είδος δράσης,                        

την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των Εθελοντών που 

συμμετέχουν, φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν. 

4. Η επιλογή του εξοπλισμού και των μέσων των Εθελοντικών 

Οργανώσεων, που προορίζονται για χρήση κατά τις επιχειρήσεις,                

θα γίνεται από τους αρμόδιους ανά δράση και κατά τόπους φορείς,                

με βάση τις διαπιστωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες 



Άρθρο 14Ε 

Αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων 

1. Αρμόδιοι για την εποπτεία των δράσεων                                                           

και για τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης                                                             

των Εθελοντικών Οργανώσεων είναι οι Συντονιστές ΛΕ.Ε.Α.                           

στις οποίες εντάσσονται με την υποστήριξη των κατά τόπους 

οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας.  

Σε κάθε περίπτωση οι εκθέσεις αξιολόγησης τίθενται υπόψη της 

Εθνικής Αρχής. 

2. Με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής ρυθμίζεται κάθε 

αναγκαίο θέμα για την εποπτεία και αξιολόγηση των Εθελοντών. 



Άρθρο 14ΣΤ 

Στολή – διακριτικά – ατομικό δελτίο Εθελοντή 

1. Στη στολή των Εθελοντών αναγράφεται συμμετρικά στο πίσω και 

άνω μέρος το λογότυπο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ».  

Για τη δήλωση της ιδιότητας των Εθελοντών οι στολές φέρουν 

υποχρεωτικά το επίσημο σήμα της Πολιτικής Προστασίας                            

στον αριστερό βραχίονα και το σήμα της Εθελοντικής Οργάνωσης                   

στο δεξιό.                                                                                                                             

Η στολή των Εθελοντών πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφάλειας 

ανάλογα με τη χρήση, για την οποία προορίζεται.                                              

Στις περιπτώσεις βοηθητικών εργασιών ή όπου η στολή δεν είναι 

αναγκαία, οι Εθελοντές μπορούν να φορούν γιλέκο ή μπουφάν 

εργασίας με αντανακλαστικές λωρίδες, τα οποία θα φέρουν ανάλογα 

διακριτικά σήματα. 



2. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 

δύνανται να παραχωρούνται από ίδιους πόρους, είδη ρουχισμού και 

υπόδησης σε εθελοντικές οργανώσεις του Μητρώου Ε.Ο. της Εθνικής 

Αρχής. 

 

3. Κάθε Εθελοντής υποχρεούται κατά την άσκηση των επιχειρησιακών 

καθηκόντων του να φέρει ατομικό δελτίο Εθελοντή, στο οποίο θα 

αναφέρονται οι ΛΕ.Ε.Α. που υποστηρίζει. το οποίο συμπληρώνεται 

και επικαιροποιείται μετά την ένταξη του εθελοντή στο Μητρώο Ε.Ο. 

ανάλογα με το είδος της εκπαίδευσης που λαμβάνει. 

 

4. Με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής ρυθμίζονται θέματα 

που αφορούν τη στολή, τα διακριτικά, το ατομικό δελτίο Εθελοντή και 

κάθε άλλο συναφές ζήτημα. 
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5. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται  

να παραχωρούνται δωρεάν κατά χρήση αποσυρθέντα οχήματα του Π.Σ. 

σε ενταγμένες Εθελοντικές Οργανώσεις στο Μητρώο Ε.Ο.                                  

οι οποίες υποστηρίζουν τη ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και Διάσωσης.                     

Το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλισης του εξοπλισμού      

που παραχωρείται, όπως και κάθε άλλο κόστος, που προκύπτει 

αναλαμβάνεται από τις οικείες εθελοντικές οργανώσεις.                                  

Με τη λύση για οποιονδήποτε λόγο ή διάλυση των Εθελοντικών αυτών 

Οργανώσεων, τα ως άνω οχήματα επιστρέφουν υποχρεωτικά στο Π.Σ. 

με ευθύνη των οργάνων διοίκησής τους. 
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Άρθρο 14Ζ 

Εξασφάλιση διαθεσιμότητας Εθελοντών – υποχρεώσεις εργοδοτών 

1. Τα μέλη των ενταγμένων στο Μητρώο Ε.Ο. που είναι υπάλληλοι του 

Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού ή του 

ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο μετέχουν υπό την ανωτέρω ιδιότητα 

στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, εφόσον κινητοποιηθούν ή 

αξιοποιηθούν αποδεδειγμένα για την αντιμετώπιση τους, λαμβάνουν 

υποχρεωτικά ισόχρονη άδεια απουσίας, η οποία δεν συνυπολογίζεται 

στην προβλεπόμενη κανονική ετήσια άδειά τους.                                                

Κατ` αντιστοιχία, δεν συνυπολογίζεται στην κανονική κατ` έτος άδεια            

ο χρόνος απουσίας τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και για            

τη συμμετοχή τους σε κοινές ασκήσεις ετοιμότητας με τους 

αρμόδιους φορείς, εφόσον έχουν κληθεί.                                                                                       

Η κινητοποίηση και αξιοποίηση καθώς και η επιχειρησιακή ένταξη και  

η πραγματική άσκηση των καθηκόντων των εθελοντών αποδεικνύεται 

με τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης του Συντονιστή ΛΕ.Ε.Α.. 



2. Ο χρόνος συμμετοχής στις δραστηριότητες της προηγούμενης 

παραγράφου θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης στην κύρια εργασία 

τους, με όλα τα εργασιακά δικαιώματα που συνεπάγεται, πλην της 

υποχρέωσης καταβολής αμοιβής από τον εργοδότη.  

Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική εισφορά του εργοδότη και του 

εργαζομένου Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας καλύπτεται από τον 

φορέα στον οποίο αυτός απασχολείται, αν πρόκειται για το Δημόσιο, 

Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού  

και αν απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, καλύπτεται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό. 
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Άρθρο 14Η 

Ηθικές Αμοιβές και Κυρώσεις 

 

1. Η απονομή ηθικών αμοιβών στους Εθελοντές για εξαιρετικές 

πράξεις, υπερβαίνουσες το μέτρο εκτέλεσης των καθηκόντων τους 

γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής,                                       

μετά από σχετική γνωμοδότηση των αρμόδιων οργανικών μονάδων 

πολιτικής προστασίας,  των Συντονιστών ΛΕ.Ε.Α. ή και αρμόδιων 

κρατικών φορέων.  

Το είδος και ο τρόπος απονομής ηθικών αμοιβών ρυθμίζονται με την 

απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής. 



2. Συνιστούν λόγους διαγραφής της από το Μητρώο Ε.Ο.: 

• η αναιτιολόγητη μη ανταπόκριση Εθελοντικής Οργάνωσης                    

στα περιστατικά στα οποία καλείται, 

• η πλημμελής ή αφερέγγυα εκτέλεση των καθηκόντων της, 

• η ανάληψη κερδοσκοπικής δραστηριότητας στον τομέα της 

διαχείρισης εκτάκτων αναγκών,  

• η παραμονή σε αδράνεια για περίοδο που υπερβαίνει την τριετία  

για λόγους ανεξάρτητους της Εθνικής Αρχής, 

• η έλλειψη συνεργασίας με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας          

ή τους επιχειρησιακούς φορείς 

• και η παροχή ανακριβών στοιχείων στην Εθνική Αρχή 
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3. Πρόσθετοι λόγοι διαγραφής μπορούν να προβλεφθούν με απόφαση 

του Διοικητή της Εθνικής Αρχής.                                                                                          

Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής                   

μετά από σχετική γνωμοδότηση οργανικών μονάδων πολιτικής 

προστασίας, Συντονιστών ΛΕ.Ε.Α. ή και σχετικών αρμόδιων κρατικών 

φορέων. 
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Άρθρο 14Θ 

Οικονομική ενίσχυση 

1. Η Εθνική Αρχή, στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της, 

προβλέπει και επιχορηγεί με ειδικό κονδύλιο για την υποστήριξη              

των δραστηριοτήτων τους ενταγμένους στο Μητρώο Ε.Ο., 

συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού και των μέσων,                              

που σχετίζονται με την αναβάθμιση της επιχειρησιακής τους 

ετοιμότητας και ικανότητας.                                                                                           

Η κατανομή των ανωτέρω κονδυλίων πραγματοποιείται στη βάση 

προγραμμάτων, που υποβάλλονται από τις εθελοντικές οργανώσεις   

και εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής.                          

Τα κριτήρια και ο τρόπος κατανομής των ανωτέρω κονδυλίων 

καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής. 

2. Οι εθελοντικές οργανώσεις που υποστηρίζονται οικονομικά από 

την Εθνική Αρχή σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν θα λαμβάνουν 

λοιπούς πόρους από άλλους φορείς του οικείου Υπουργείου. 



3. Μετά την απόκτηση του ως άνω εξοπλισμού και μέσων,  

• το κόστος λειτουργίας,  

• συντήρησης     

• και ασφάλισής του, 

• όπως και κάθε άλλο κόστος,    

αναλαμβάνεται από τις οικείες εθελοντικές οργανώσεις. 

 

4. Με τη λύση ή διάλυση για οποιονδήποτε λόγο των εθελοντικών 

οργανώσεων, ο ως άνω εξοπλισμός και μέσα επιστρέφουν 

υποχρεωτικά στην Εθνική Αρχή με ευθύνη των οργάνων διοίκησής 

τους. 
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Άρθρο 14Ι 

Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη  

Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας 

 

1. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, 

οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας καλύπτονται από το δικό τους 

ασφαλιστικό φορέα, το δε ατύχημα θεωρείται ότι έλαβε χώρα στο 

πλαίσιο της κύριας απασχόλησης τους, εξαιτίας αυτής και γι` αυτήν, 

βεβαιώνεται δε και ρυθμίζεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε 

φορά για τον ασφαλιστικό φορέα της κύριας απασχόλησής τους και τις 

διατάξεις του παρόντος για την απόδειξη της επιχειρησιακής ένταξης 

και της πραγματικής άσκησης των καθηκόντων του Εθελοντή και 

καθενός από τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων για τα οποία 

υπάρχει σχετικό αίτημα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής 

εμπλοκής. 



2. Για τους ανασφάλιστους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας 
εφαρμόζονται αναφορικά με τη νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική 
τους περίθαλψη, τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν. 4368/2016,                
(Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων) όπως ισχύει. 

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.,             

όπως ισχύει, για την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων,  

ισχύουν και για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας,                                    

μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους                                                         

και εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα κινητοποίησης                                                

και εντολή επιχειρησιακής εμπλοκής,                                                           

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.» 

Άρθρο 14Ι (συνέχεια) 



Άρθρο 72  

Υπηρεσιακή άδεια οδηγού-χειριστή  

πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων 

 

1. Οι εθελοντές πολιτικής προστασίας  

δύνανται να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδηγού-χειριστή  

πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4029/2011 

(Υπηρεσιακή άδεια Εθελοντή πυροσβέστη) 

που εφαρμόζονται αναλογικά για την περίπτωση αυτή. 



2. Μετά το τέλος του εδαφίου α’ της παρ. 6 του άρθρου 36 του 

ν.3801/2009  (υπάλληλοι ΟΤΑ) προστίθεται εδάφιο β’ ως ακολούθως: 

«Οι εθελοντές πολιτικής προστασίας που είναι κάτοχοι της άδειας 

οδηγού-χειριστή μηχανημάτων έργου (συμπεριλαμβανομένων των 

πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων, υδροφόρων οχημάτων κ.α.) 

δύνανται να οδηγούν τα αντίστοιχα οχήματα του δημοσίου.                           

Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση μηχανημάτων έργου που ανήκουν 

στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού από τους ανωτέρω εθελοντές, για την 

αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών και μόνον εφόσον έχουν 

την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδηγού χειριστή και 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε 

αμοιβής, αποζημίωσης ή επιδόματος και η κατ’ εξαίρεση έγκριση 

οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να 

είναι απαραίτητη η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.» 

Άρθρο 72 (συνέχεια) 

  



3. Μετά το τέλος του εδαφίου β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 47  

του ν.4250/2014, (παρέλευση κινδύνου / έως 30  ημέρες) προστίθεται 

εδάφιο γ΄ ως ακολούθως: 

«Η ανωτέρω αναβλητική αίρεση και χρονικός περιορισμός  

δεν εφαρμόζονται ειδικά για όσους έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ε.Ο.                 

της Εθνικής Αρχής και η κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης μπορεί να 

ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς να είναι απαραίτητη  

η ανανέωσή της μετά τη λήξη της.» 

Άρθρο 72 (συνέχεια) 



Άρθρο 73   

Συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις  

και φορείς της κοινωνίας των πολιτών  

και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
 

1. Η Εθνική Αρχή αναπτύσσει συνεργασίες με μη κυβερνητικές 

οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Χώρας, των οποίων οι δραστηριότητες 

μπορούν να αξιοποιηθούν στην πολιτική προστασία και όταν οι δράσεις 

ή η νομική υπόσταση των οργανώσεων δεν εντάσσεται στα οριζόμενα 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 14Β του ν.3013/2002 όπως αυτό 

τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 71 του παρόντος. 
 

2. Η Εθνική Αρχή, ομοίως με τα ανωτέρω, δύναται να επεκτείνει την 

συνεργασία της με εθελοντικές οργανώσεις του Μητρώου Εθελοντικών 

Οργανώσεων σε πρόσθετα αντικείμενα ή δράσεις στο πλαίσιο της 

πολιτικής προστασίας. 



Άρθρο 74  

Σύναψη Συνεργασίας και Προϋποθέσεις 

1. Η σύναψη σύμβασης συνεργασίας καταρτίζεται με πρόταση της μη 

κυβερνητικής οργάνωσης ή του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Πολιτικής 

Προστασίας και αποσκοπεί στην παροχή εθελοντικού έργου εκ μέρους 

της μη κυβερνητικής οργάνωσης. 

2. Οι προϋποθέσεις για την ανωτέρω συνεργασία είναι: 

α. Η δράση της μη κυβερνητικής οργάνωσης να μην εξαρτάται από 

κανέναν δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

β. Στο καταστατικό της μη κυβερνητικής οργάνωσης να μην 

προβλέπεται οποιαδήποτε σχέση ή συμμετοχή σε κάθε είδους 

εμπορική δραστηριότητα. 

3. Η σύναψη συνεργασίας εδραιώνεται με την υπογραφή μνημονίου 

συνεργασίας μεταξύ του Διοικητή της Εθνικής Αρχής και του νομίμου 

εκπροσώπου της μη κυβερνητικής οργάνωσης. 



4. Για τη σύναψη του μνημονίου συνεργασίας η μη κυβερνητική 

οργάνωση καταθέτει εκτός του καταστατικού της και ότι άλλα στοιχεία 

της ζητηθούν από την Εθνική Αρχής.  

Στο μνημόνιο αυτό αναφέρονται το αντικείμενο της συνεργασίας,               

οι όροι παροχής των εθελοντικών δραστηριοτήτων 

συμπεριλαμβανομένης της χωρικής εμβέλειας παροχής αυτών,           

θέματα ενεργοποίησης για την παροχή των δραστηριοτήτων,                         

η χρονική περίοδος ισχύος της συνεργασίας,                                                         

όροι λήξης της συνεργασίας και άλλα συναφή θέματα. 
 

5. Με τη υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας η μη κυβερνητική 

οργάνωση δύναται αν επιθυμεί να χρησιμοποιεί το επίσημο σήμα της 

Εθνικής Αρχής, αναγράφοντας, υποχρεωτικά, διακριτά και 

ευανάγνωστα την ένδειξη «Συνεργαζόμενη οργάνωση της Εθνικής 

Αρχής Πολιτικής Προστασίας (Ε.Α.Π.Π.) Ελλάδας» ή «Collaborating 

organization of National Agency for Civil Protection (NACP) Greece». 



6. Οι δραστηριότητες της μη κυβερνητικής οργάνωσης, όπως αυτές 

αναφέρονται στο μνημόνιο συνεργασίας εκτελούνται αποκλειστικά          

με ευθύνη της οργάνωσης.  

Η ευθύνη της ασφάλισης και της αστικής ευθύνης των εθελοντών και 

του προσωπικού της μη κυβερνητικής οργάνωσης κατά την εκτέλεση 

των δραστηριοτήτων της αποτελεί ευθύνη της ιδίας. 



Άρθρο 75 Παύση της Συνεργασίας 

1. Η συνεργασία με μία μη κυβερνητική οργάνωση παύει να υφίσταται 

όταν για την οργάνωση αυτή συντρέχει, έστω και ένας από τους 

παρακάτω λόγους: 

α. Παύει να πληροί τις προϋποθέσεις της π.2 του άρ.74 του παρόντος. 

β. Έχει ασκηθεί στους νομίμους εκπροσώπους της ή/και και τα όργανα 

διοίκησής της, ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις ή για άλλες 

παράνομες πράξεις, που έρχονται σε αντίθεση με το σκοπό και                  

την αποστολή της και προσβάλλουν το κύρος και την υπόστασή αυτής  

ή της Εθνικής Αρχής. 

γ. Εκτέλεσε κατά τρόπο ελλιπή ή αφερέγγυο αποστολές που ανέλαβε. 

δ. Δεν συνεργάστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο μνημόνιο 

συνεργασίας ή δεν παρείχε τη συνδρομή της σε τρεις (3) περιπτώσεις 

εκτάκτων αναγκών. 

ε. Παρέμεινε αδρανής, για περίοδο που υπερβαίνει την τριετία για 

λόγους ανεξάρτητους της Εθνικής Αρχής. 



2. Για την παύση της συνεργασίας εκδίδεται απόφαση του Διοικητή της 

Εθνικής Αρχής, η οποία κοινοποιείται αρμοδίως στη μη κυβερνητική 

οργάνωση. 

3. Μετά την παύση της συνεργασίας η μη κυβερνητική οργάνωση 

οφείλει να διακόψει άμεσα την οποιαδήποτε χρήση του επίσημου 

σήματος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας ή να αναφέρει με 

οποιοδήποτε τρόπο ότι συνεργάζεται με αυτή. 



Άρθρο 76  

Οικονομική ενίσχυση ΜΚΟ 

 

1. Η Εθνική Αρχή στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της, 

προβλέπει ειδικό κονδύλιο για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων 

των συνεργαζόμενων μη κυβερνητικών οργανώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού και των μέσων,  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 14Θ του 

ν.3013/2002, όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 71 του 

παρόντος. 

2. Στην ανωτέρω απόφαση καθορίζεται ρητά η διαδικασία επιστροφής 

των μη αναλωσίμων ειδών και μέσων ή του εξοπλισμού. 



3. Η διαδικασία επιστροφής εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α. Όταν παύσει η συνεργασία  

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 75 του παρόντος. 

β. Όταν λήξει η χρονική ισχύς του μνημονίου συνεργασίας  

του άρθρου 74 του παρόντος. 

 

4. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που χρηματοδοτούνται  

από την Εθνική Αρχή δεν θα λαμβάνουν λοιπούς πόρους  

από άλλους φορείς του οικείου Υπουργείου. 



Άρθρο 77  

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ενταγμένες Εθελοντικές 

Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν στο καθεστώς που 

ίσχυε προηγουμένως, μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων 

διαδικασιών ένταξης στο Μητρώο Ε.Ο. σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος. 

2. Η μη ανταπόκριση των ενταγμένων εθελοντικών οργανώσεων στην 

πρόσκληση κατάθεσης αίτησης ένταξης στο Μητρώο Ε.Ο. της Εθνικής 

Αρχής συνιστά λόγο διαγραφής από αυτό, ύστερα από απόφαση του 

Διοικητή της Αρχής. 



«Οι  μόνοι  ανάμεσά  μας  που  θα ’ναι στ’ αλήθεια  ευτυχισμένοι,  
  είναι  αυτοί  που  θα ’χουν  ψάξει  και  θα  έχουν  βρει                                  
  πως  να  βοηθούν  τους  άλλους».  
                Αlbert Schweitzer (1875-1965 /Νόμπελ Ειρήνης) 

«Αν θέλεις  ευτυχία για μια ώρα      πάρε έναν υπνάκο. 
  Αν θέλεις  ευτυχία για μια ημέρα     πήγαινε για ψάρεμα. 
  Αν θέλεις  ευτυχία για ένα μήνα     παντρέψου. 
  Αν θέλεις  ευτυχία για ένα χρόνο     κληρονόμησε μια περιουσία. 
  Αν θέλεις  ευτυχία για μια ζωή     βοήθησε κάποιον άλλο». 
                                                                                   (κινέζικη παροιμία) 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας  και την υπομονή σας! 


