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Πτυχιούχος  Πολιτικός  Μηχανικός 

Ειδικευμένο  Στέλεχος  Πολιτικής Προστασίας

π.  Διευθυντής  Πολιτικής  Προστασίας  

της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας 

και της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας - Θράκης 

Ομότ. Μέλος Δ.Ο.Ε. Αντιμ. Φυσικών & Τεχν. Καταστροφών ΤΕΕ/ΤΚΜ

«Το Θεσμικό πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας εν έτει 2021»1



Άρθρο 23
Στο άρθρο 87 (Επιμόρφωση Μελών)  του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) 
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ειδικά, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας επιτρέπεται να 
συμμετέχει από κοινού με την Επαγγελματική – Επιστημονική Ένωση 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) 
και με φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπούς:
γ) την υποστήριξη κρατικών υπηρεσιών σε θέματα ελέγχων, 
αδειοδοτήσεων, οργάνωσης, μηχανισμών πρόληψης ή αντιμετώπισης 
φυσικών καταστροφών,
Τα προαναφερόμενα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου υπάγονται 
στην εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους που ασκείται από τον 
εποπτεύοντα το ΤΕΕ Υπουργό. 

Ν.4233 (ΦΕΚ 22/τ.Α’/29-1-2014)2



 1995: Η Πολιτεία με το Ν.2344 συγκρότησε τη

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ)   
(www.civilprotection.gr)

που υπάγεται σήμερα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 

με σκοπό την πολιτική προστασία  της χώρας

από φυσικές, τεχνολογικές  ή άλλες καταστροφές 

και οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των διαφόρων φορέων 

οργανικά τότε υπάχθηκαν στις αντίστοιχες της ΠΣΕΑ (Πολιτική 

Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης).

26 χρόνια Πολιτική Προστασία

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η   Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Η
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 2002: Η Πολιτεία με το Ν.3013 αναβάθμισε την Πολιτική Προστασία

• Μετά την συνένωση των Δήμων και Κοινοτήτων (Καποδίστριας),

θεσμοθετήθηκε η εμπλοκή των ΟΤΑ και δημιουργία Υπηρεσίας

Πολιτικής Προστασίας σ’ αυτούς (άρθρο13)

• Δημιούργησε στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας

το Μητρώο των εθελοντικών οργανώσεων και των εθελοντών

και θεσμοθέτησε το ρόλο τους (άρθρα 12,13 και14)

• Σε κάθε κεντρική υπηρεσία υπουργείου  και Ο.Κ.Ω. συνιστάται, 

μετά από εισήγηση της ΓΓΠΠ, οργανική μονάδα πολιτικής 

προστασίας, με αρμοδιότητα θέματα πολιτικής προστασίας 

στους τομείς της αρμοδιότητάς τους.  (άρθρο15 παραγ.4).

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η      Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Η
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ 
Σύστημα Συναγερμού ΔΑΙ 

Το σήμα του συναγερμού δίνεται από το Τμήμα ΠΣΕΑ 
της Περιφερειακής Ενότητας. ....... μέσω της. ... Δ/νσης. 
Το σύνθημα του συναγερμού στο προσωπικό δίνεται από τον Αρχηγό, 
ο οποίος αμέσως οφείλει να ειδοποιήσει το Προσωπικό αναμένοντας 
να ηχήσουν οι σειρήνες του Δήμου. 
Η Θέση του Ιδρύματος είναι τέτοια που θα ακουσθούν οπωσδήποτε 
οι σειρήνες του Δήμου. 
Μέσα σήμανσης Συναγερμού. 
α) Με ηλεκτροκίνητη σειρήνα 
β) Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος με σφυρίχτρα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ 
Σύστημα Συναγερμού ΔΑΙ 

Το σήμα του συναγερμού δίνεται από το Τμήμα ΠΣΕΑ 
της Περιφερειακής Ενότητας. ....... μέσω της. ... Δ/νσης. 
Το σύνθημα του συναγερμού στο προσωπικό δίνεται από τον Αρχηγό, 
ο οποίος αμέσως οφείλει να ειδοποιήσει το Προσωπικό αναμένοντας 
να ηχήσουν οι σειρήνες του Δήμου. 
Η Θέση του Ιδρύματος είναι τέτοια που θα ακουσθούν οπωσδήποτε 
οι σειρήνες του Δήμου. 
Μέσα σήμανσης Συναγερμού. 
α) Με ηλεκτροκίνητη σειρήνα 
β) Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος με σφυρίχτρα. 

Από το Σχέδιο Εκκένωσης Σχολείου μετά από Σεισμό 
του Υπουργείου Παιδείας….(2012)
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Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
(Τμήμα ΠΣΕΑ)

Εφαρμογή Επιχειρησιακών Σχεδίων

ΠΕΡΣΕΑΣ  (Επιχειρησιακό Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών Νοσοκομείων)
ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ  (Επιχειρησιακό Σχέδιο  Αντιμετώπισης Σεισμών) 
ΑΡΤΕΜΙΣ  (Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο  Πανδημίας Γρίπης)
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ (Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης ΧΒΡΠ Απειλών) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
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Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
(Τμήμα ΠΣΕΑ)

Εφαρμογή Επιχειρησιακών Σχεδίων

ΠΕΡΣΕΑΣ  (Επιχειρησιακό Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών Νοσοκομείων)
ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ  (Επιχειρησιακό Σχέδιο  Αντιμετώπισης Σεισμών) 
ΑΡΤΕΜΙΣ  (Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο  Πανδημίας Γρίπης)
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ (Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης ΧΒΡΠ Απειλών) 

ΑΠΟΡΡΗΤΑ  ΣΧΕΔΙΑ…!!!

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις               
της ΠΣΕΑ και όχι της ΓΓΠΠ, 
ενώ ο νόμος αναφέρει ότι σε καιρό ειρήνης 
η ΓΓΠΠ κάνει «κουμάντο»….!

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
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Π.Σ.Ε.Α.  =  Πόλεμος

Πολιτική Προστασία  =  Ειρήνη 

Άρθρο 30 - Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
παραγ.2 εδαφ. γ

2. Από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού καταργούνται:
γ. Οι διατάξεις του Ν.2641/1998 (ΦΕΚ 211 Α΄) 
«Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις», 
[που συμπλήρωσε/αντικατέστησε το Ν.Δ. 17/1974]
κατά το μέρος που διαλαμβάνουν ρυθμίσεις 
για την πολιτική προστασία σε καιρό ειρήνης.
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 2014: Η Πολιτεία με το Ν.4249 

• Αναδιοργανώνει την Πολιτική Προστασία, την ΕΛΑΣ  και την ΠΥ, 

που αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας

(ΠΥ και ιχνηλατήσεις…)

• Οι  υφιστάμενες επιχειρησιακές δομές της Γενικής Γραμματείας

Πολιτικής Προστασίας, σε περιφερειακό επίπεδο, θα υπάγονται

επιχειρησιακά  στις αντίστοιχες Περιφερειακές Πυροσβεστικές 

Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) με προληπτικό και κατασταλτικό αντικείμενο.

• Συμμετοχή στα Περιφερειακά  Κέντρα Επιχειρήσεων  (ΠΕ.Κ.Ε.) 

στελεχών της Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων και των Περιφερειών.

• Τροποποίησε άρθρα του Ν.3013 που συνεχίζει να είναι σε ισχύ.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η      Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Η10



Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Χ Ε Δ Ι Ο   Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ    Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ      

« Ξ Ε Ν Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ »

Φ.Ε.Κ. 423/τ. Β’/10 - 4 - 2003 

Σκοπός του η διαμόρφωση ενός συστήματος αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων για την προστασία 

της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών,

καθώς και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
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Στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν τα Ειδικά Γενικά Σχέδια:
3η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης 
Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) με την κωδική ονομασία «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ»
4η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών 
Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»
1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και  Άμεσης / 
Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική 
ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ»
1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / 
Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού 
με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ»

1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/ 
Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Ηφαιστειακής 
Δραστηριότητας στο Ηφαιστειακό Σύμπλεγμα Σαντορίνης με την κωδική ονομασία 
«ΤΑΛΩΣ»
1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/ 
Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων 
με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»
1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας 
Ατυχημάτων κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικινδύνων 
Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς ADR/RID
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπό τον Συντονιστή (π. Γ. Γ.) 
με δυο Τμήματα:
(α) Σχεδιασμού – Πρόληψης και 
(β) Αντιμετώπισης – Αποκατάστασης
γιατί όπου ο Ν.3013/2002 
αναφέρει Περιφέρεια είναι πλέον η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
με τεράστια έκταση σε κάποιες περιπτώσεις και 
ενώ η Σχεδίαση αφορά κυρίως τις υποκείμενες μονάδες 
Πολιτικής Προστασίας.
Θα έπρεπε να έχει Τμήμα για κάθε Περιφέρεια 
με κύρια αρμοδιότητα ως κρατική Διοίκηση 
την «εκπροσώπηση» της ΓΓΠΠ στην Περιφέρεια. 

Ν.3852/2010 (Σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)

Μετά από ερώτημα της ΓΓΠΠ και έγγραφη απάντηση του ΥΠΕΣ…..: 
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•Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπό τον Περιφερειάρχη
σε επίπεδο Περιφέρειας Διεύθυνση χωρίς Τμήματα 
(α) Σχεδιασμού - Πρόληψης και 
(β) Αντιμετώπισης – Αποκατάστασης,  
ούτε σε επίπεδο Περιφέρειας ούτε Περιφερειακής Ενότητας,
αλλά με τόσα Τμήματα όσες και οι Περιφερειακές Ενότητες…. 

(Δημιούργησε μόνο η Περιφέρεια Αττικής….!)

•Τμήμα Πολιτικής  Προστασίας υπό τον Αντιπεριφερειάρχη
σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας
Ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης έχει την ευθύνη της Πολιτικής  
Προστασίας στην Περιφερειακή του Ενότητα,  δεν έχει την ίδια  
υπηρεσιακή ευθύνη και ο Τμηματάρχης της Πολιτικής Προστασίας, 
που σχεδιάζει καθ’ υπόδειξη του Αντιπεριφερειάρχη, 
αλλά απαιτείται η υπογραφή του Διευθυντή του. 
Χρειάζεται να έχουν την αυτονομία τους τα Τμήματα και 
η Διεύθυνση να συντονίζει και να εποπτεύει την λειτουργία τους. 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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10  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ 1 Μεγάλοι περιφερειακοί Δήμοι
1. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
• Τμήμα  Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
• Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
• Τμήμα Κοιμητηρίων
• Τμήμα Σφαγείων

ΠΡΟΤΥΠΟ 2 Μεσαίοι προς Μεγάλοι Δήμοι
1. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
• Τμήμα  Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
- Γραφείο Ενεργειακής Διαχείρισης
- Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
- Γραφείο  Κοιμητηρίων
- Γραφείο Σφαγείων
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Σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης : Ο Συντονιστής ( πρώην Γ.Γ.)
με την συνδρομή της  Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκ. Δκσης 

Σε επίπεδο Περιφέρειας : Ο Περιφερειάρχης 
με την συνδρομή της  Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας

Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) : Ο Αντιπεριφερειάρχης
με την συνδρομή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.                  
και του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)

Σε επίπεδο Δήμου : Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος  Αντιδήμαρχος
με την συνδρομή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος - Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου και του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ  ΟΡΓΑΝΑ   ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

…..συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας 
για την πρόβλεψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση 

των καταστροφών στα όρια «ευθύνης» του (Ν.3013/02)
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Ν.4555 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-7-2018) (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (<300κ) (Άρθρο 83) 
& ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (>300κ) (Άρθρο 84) 

ζ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό,
που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών,
είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας.
Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών                                
και άλλων φυσικών καταστροφών,                                                              
συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου, 
ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών
ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών.

ιδ και ιγ) προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες 

εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.
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Απόσπασμα από τις εγκυκλίους της Γ.Γ.Π.Π.:
Διευκρινίζεται ότι η έκδοση αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας που αναφέρονται στην κήρυξη μιας περιοχής 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνδέεται αποκλειστικά 
με τον επιχειρησιακό ρόλο που αναλαμβάνει στο συντονισμό 
του δυναμικού και των μέσων των φορέων που επιχειρούν για την 
άμεση αντιμετώπισή τους, καθώς και με το μέγεθος της 
κινητοποίησης του δυναμικού και των μέσων που είναι πλέον του 
διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες. (αν κηρυχθεί, δεν απαιτείται 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σπάσιμο αναχώματος…)

Η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

δεν αποτελεί προϋπόθεση 
για την ενεργοποίηση ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων 

σχετικών με την καταβολή αποζημιώσεων και δανείων σε πληγέντες. 

Είπε ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ στα κανάλια  (Γενάρης 2021):
"Κηρύσσουμε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, 
για να αποζημιωθούν οι αγρότες από τις ζημιές"
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Ν.867/1978 – Ν.1048/1980 - Ν.1133/1981 – Ν. 1190/1981:
σεισμός

N. 2576/1998 (άρθρο 10) (ΦΕΚ 25/Α΄/9-2-1998):
πλημμύρα, κατολίσθηση, δασική πυρκαγιά 

Ν.4313/2014 (άρθρο 84) (ΦΕΚ  261/Α΄/17-12-2014) :
ανεμοστρόβιλος, τυφώνας, χιονοστιβάδα, χαλαζόπτωση, 

ηφαιστειακή έκρηξη
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«Ο καλύτερος τρόπος για να αξιολογείς μια ηγεσία, 
είναι να διερωτάσαι τι σφάλματα είναι ικανή να κάνει» 

Καρλ Πόππερ

Και στην προκειμένη περίπτωση η ΠΠ έγινε ππ…! 
Δηλαδή από Πολιτική Προστασία έγινε προστασία πολιτικών 
και πάνω σ’ αυτή την αρχή κτίστηκαν διατάξεις δυο νέων νόμων, 
από τη σημερινή κυβέρνηση….!
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Ν. 4 6 2 3 / 1 9
Ν. 4 6 6 2 / 2 0
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Ν. 4623 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/9-8-2019)

Άρθρο 93 Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας 

1.    Σε κάθε Περιφέρεια συστήνεται μία θέση Περιφερειακού 

Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, για την υποβοήθηση 

του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής προστασίας.                                                 

Οι Περιφερειακοί Συντονιστές του προηγούμενου εδαφίου 

προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία 

της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν.                               

2. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας 

έχουν αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, 

οι οποίες μεταβιβάζονται 

από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη 

και αναφέρονται αποκλειστικά σε αυτόν. 

(η ευθύνη του Περιφερειάρχη παραμένει…!)
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Περαιτέρω, οι Περιφερειακές Συντονιστές: 

α) συμμετέχουν στο Σ.Ο.Π.Π. της Γ.Γ.Π.Π.,

β) παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, 

εγγράφως ή προφορικώς, στο αντικείμενο αρμοδιοτήτων της π.π.  

της Περιφέρειας, προς τον Περιφερειάρχη, το Περ. Συμβούλιο 

και τις Επιτροπές της Περιφέρειας, ή τις υπηρεσίες των Υπουργείων 

Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, 

γ) παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τις διαδικασίες και 

τις επιχειρησιακές δράσεις, που αποσκοπούν στην προστασία της ζωής, 

υγείας και περιουσίας των πολιτών, των υποδομών και υπηρεσιών 

ζωτικής σημασίας, καθώς και στη μείωση του κινδύνου καταστροφών, 

που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 

δ) εκπονούν μελέτες, συντάσσουν εκθέσεις, υποβάλλουν προτάσεις 

και εισηγήσεις, επεξεργάζονται και παρουσιάζουν στοιχεία

απαραίτητα για την υλοποίηση πολιτικών πολιτικής προστασίας. 
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3. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 απαιτούνται: 

α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής. 

β. Επιχειρησιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, 

ανάλογη με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας. 

γ. Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, 

σε θέσεις ευθύνης, ενδεικτικώς αναφερόμενων των θέσεων 

που σχετίζονται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, 

την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, 

τη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, τη στοχοθεσία, 

το συντονισμό ομάδων και την παρακολούθηση επίτευξης στόχων. 

ποιος αναπληρώνει τον Συντονιστή;
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4. Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των Π.Σ. της παρ.1, εκκινεί 

με δημόσια γνωστοποίηση διά του τύπου, από τον Περιφερειάρχη. 

Οι Π.Σ. επιλέγονται και διορίζονται με απόφαση του οικείου 

Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης 

του ΓΓΠΠ και δημοσιεύεται στην ΕτΚ. 

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη καθορίζονται επίσης 

οι δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα 

με τα οποία θα απασχοληθεί ο Περιφερειακός Συντονιστής. 

Ο προσλαμβανόμενος υπογράφει ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία της οποίας συνάπτεται 

η εργασιακή σχέση με την Περιφέρεια και εκκινεί 

η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών. 

5. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 διορίζονται και απολύονται  

με απόφαση του Περιφερειάρχη. 

Επιπλέον παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και απολύονται, 

αυτοδικαίως, αμέσως μόλις ο Περιφερειάρχης που τους προσέλαβε, 

παύσει να ασκεί, για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του. 25



N. 4647 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/16-12-2019)

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουρ. Υγείας, 

Εσωτερικών, Εργασίας και Κοιν/κών Υποθέσεων 

Άρθρο 16 Επίδομα θέσης ευθύνης στον Διοικητή 

και στους Περιφερειακούς Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας 
1.Στην περίπτωση (α) «Προϊστάμενοι Διοίκησης» της παραγράφου 1 του 

άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθενται υποπεριπτώσεις ως εξής: 

«αη. Διοικητής Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, 

εξακόσια πενήντα (650) ευρώ. 

αθ. Περιφερειακοί Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας, 

τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

2.Το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται ακόμη 

και στην περίπτωση που στις ως άνω θέσεις διορίζεται συνταξιούχος 

του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων 

ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και καταβάλλεται 

συγχρόνως με την καταβολή του συνόλου της κύριας και επικουρικής 

σύνταξής του.»
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N. 4662 (198 Άρθρα) (ΦΕΚ 27/τ.Α’/ 7-2-2020) 

Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, 

αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 

αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, 

αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις. 

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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Από την 30 σελίδων  Έκθεσή της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής

γ. Συμφώνως προς το εδάφιο α ́ της παραγράφου 8 του άρθρου 33, 

«Οι αρμοδιότητες, λειτουργικά, διοικητικά και οργανωτικά θέματα 

και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στα Γραφεία Τμήματα 

και τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού καθορίζονται 

με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 

εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος». 

Η διάταξη εγείρει ζήτημα συμβατότητας προς το άρθρο 43 παρ. 2 

του Συντάγματος.

Υπό το φως των ανωτέρω, γεννάται προβληματισμός 

ως προς τη συνταγματικότητα της παρεχόμενης σε άλλο, 

πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανο της Διοίκησης 

εξουσιοδότηση, προς ρύθμιση των ανωτέρω θεμάτων, ιδίως 

των αρμοδιοτήτων και λειτουργικών, διοικητικών και οργανωτικών 

ζητημάτων, τα οποία δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν 

ως λεπτομερειακά, ειδικότερα ή τεχνικά, κατά τα προαναφερθέντα. 
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Άρθρο 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα 

Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) 

1. Συστήνονται για τους σκοπούς εκπλήρωσης της επιχειρησιακής 

αποστολής του Σ.Ο.Π.Π., Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά 

Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), 

τα οποία λειτουργούν σε συνεχή και αδιάλειπτη βάση 

και συγκροτούνται σε επίπεδο Περιφέρειας ή Περιφερειακής 

Ενότητας, με απόφαση του Περιφερειάρχη. 

Δεν αναφέρεται καθόλου ο Ν. 4662  
στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κρατική  Υπηρεσία, 
όπου σαν Αποκεντρωμένη Διοίκηση και όχι Αυτοδιοίκηση,        
θα μπορούσε να εκπροσωπεί τη ΓΓΠΠ 
στο χώρο ευθύνη της η κάθε μία από τις 7 Διευθύνσεις….!
Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι γίνονται υποστηρικτικές δομές…!
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Τα Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. αποτελούνται από τα εξής μέλη: 

α. Τον Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο. 

β. Τον Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος, 

σε περίπτωση απουσίας ή νόμιμου κωλύματος του Προέδρου, 

τον αναπληρώνει. 

γ. Τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας 

ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας. 

δ. Τον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής   

Ενότητας. 

ε. Τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής  

Προστασίας της Περιφέρειας. 

στ. Τον ανώτερο Διοικητή φρουράς ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του. 

ζ. Τον Διοικητή των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων. 

η. Τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή. 

θ. Τον Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού    

Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.). 
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ι. Τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας 

ή εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Β.. 

ια. Τον Προϊστάμενο της οικείας Δασικής Υπηρεσίας 

(Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών). 

ιβ. Τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων 

ή Τμημάτων Οργανικών Μονάδων της οικείας Περιφέρειας, 

ανά περίπτωση εμπλοκής και κατηγορίας κινδύνου. 

2. Με απόφαση του Περιφερειάρχη δύναται να καλούνται 

στις συνεδριάσεις των Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. 

στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, 

εταιρειών κοινής ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, 

εποπτευόμενων φορέων του Δημοσίου, ή στελέχη λοιπών φορέων 

της χωρικής του αρμοδιότητας.

Στην ΠΚΜ θα χρειαζόταν το Βελίδειο για τη Συνεδρίαση του Οργάνου!

Οι Εθελοντικές Οργανώσεις ούτε αναφέρονται……

Ούτε οι Δήμοι….
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Άρθρο 18 Οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.)

1. Τα ΠΕ.ΚΕ.Π.Π., ενεργοποιούνται και κλιμακώνουν το επίπεδο 

συνήθους ετοιμότητας και δράσης τους, με ευθύνη 

του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής 

Προστασίας, σε περίπτωση αναγνώρισης κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης, εκτίμησης πιθανού κινδύνου ή προειδοποίησης 

επαπειλούμενης καταστροφής. 

2. Για τη λειτουργία των ΠΕ.ΚΕ.Π.Π. 

διατίθενται από την κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια, 

κατάλληλοι χώροι, που διαθέτουν την απαιτούμενη τηλεπικοινωνιακή 

και υλικοτεχνική υποδομή, 

ώστε να διασφαλίζεται η επικοινωνία με: 

• την πληγείσα περιοχή, 

• τους επιχειρησιακούς φορείς, 

• τα κατά τόπους Συντονιστικά Όργανα 

• και το Σ.Ο.Π.Π.. 32



3. Τα ΠΕ.ΚΕ.Π.Π. συντονίζουν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης 

των πολιτών, τηρούν ενημερωμένους καταλόγους ανθρώπινου 

δυναμικού, διαθέσιμων μέσων και πόρων και υποβάλλουν 

στο Σ.Ο.Π.Π. και στους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς, 

σχετικές αναφορές και εισηγήσεις. 

4. Τα ΠΕ.ΚΕ.Π.Π. συντονίζουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό 

των Περιφερειακών Π.Δ.Ε.Α., παρακολουθώντας τις φάσεις 

υλοποίησής τους. 

5. Ανάλογα με την εκτίμηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, 
μετά από εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων ή προειδοποίηση 
επαπειλούμενης καταστροφής, αναγνωρίζονται τα κάτωθι τέσσερα 
επίπεδα απόκρισης, «Επίπεδο 1», «Επίπεδο 2», «Επίπεδο 3» 
και «Επίπεδο 4», τα οποία κλιμακώνονται με απόφαση 
των Περιφερειακών Συντονιστών Πολιτικής Προστασίας
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Άρθρο 20 Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας 

1. Σε κάθε Περιφέρεια λειτουργεί Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής 

Προστασίας, υπαγόμενη απευθείας στον Περιφερειάρχη, 

η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. Συντονίζει, κατά χωρική αρμοδιότητα, το έργο της πολιτικής 

προστασίας σχετικά με την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση 

και αποκατάσταση των καταστροφών, 

σύμφωνα με τις μεθόδους οργάνωσης, τα όργανα και την κατανομή 

αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος. 

δ. Αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, ενέργεια και δράση 

για τη συνδρομή του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων 

σε επίπεδο αναγνώρισης, εκτίμησης και ανάλυσης της επικινδυνότητας 

εκδήλωσης καταστροφών. 

η. Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των Π.Δ.Ε.Α., σε συνεργασία 

με τους αντίστοιχους Επικεφαλής, στη βάση κατευθυντήριων οδηγιών 

του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π., ώστε να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις στους τομείς 

σχεδιασμού, οργάνωσης, εξοπλισμού, εκπαίδευσης και ασκήσεων, 

υποβάλλοντας σχετική έκθεση στο Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.. 34



Άρθρο 21 Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας 

1. Στους Δήμους συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, 

υπαγόμενο απευθείας στον Δήμαρχο, το οποίο στελεχώνεται 

με προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης επί θεμάτων Πολιτικής 

Προστασίας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. Συντονίζει κατά χωρική αρμοδιότητα το έργο της πολιτικής 

προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και 

αποκατάσταση των καταστροφών, σύμφωνα με τις μεθόδους 

οργάνωσης, τα όργανα και την κατανομή αρμοδιοτήτων που 

προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος. 

2. Σε Δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, δύναται, 

κατ’ εξαίρεση, να συστήνεται Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής 

Προστασίας.

81 Δήμοι <10.000 κατοίκων = ¼ της Χώρας….! 
Αδικία για τον Προϊστάμενο του Μικρού Δήμου, 
γιατί δε θα λαμβάνει επίδομα θέσης…! 
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Άρθρο 24 Σκοπός της εκτίμησης επικινδυνότητας 

Η εκτίμηση της επικινδυνότητας όλων των φάσεων του κύκλου 

καταστροφών καθορίζει τη στρατηγική που πρόκειται να ακολουθηθεί, 

το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό, τα υλικά και μέσα 

για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων 

και των επιπτώσεών τους και συντελείται, αμέσως μετά την αρχική 

κινητοποίηση με ευθύνη της Ομάδας Πρώτης (1ης) Απόκρισης. 

Ενημερώνονται άμεσα, δια του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., 

ο κατά τόπο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας,   

ο οποίος ενημερώνει τον Επικεφαλής Π.Δ.Ε.Α. (Πλαίσια Διαχείρισης 

Εκτάκτων Αναγκών), τους προέδρους των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. (σε επίπεδο 

Δήμου) ή Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. (σε επίπεδο Περιφέρειας) και το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ..

ΟΧΙ όμως οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας….(!)
αν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των Π.Δ.Ε.Α…..!
και αν και έχουν ευθύνες συντονισμού…..!
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Ν.4555 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-7-2018) (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) 

Άρθρο 93 Αντιπεριφερειάρχες –

Αντικατάσταση του άρθρου 160 του ν. 3852/2010

στ) προεδρεύουν του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 

της περιφερειακής ενότητας.

Καμία διάταξη των δυο νόμων (3852/10 και 4555/18) 

δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο  182  (Καταργούμενες Διατάξεις) 

και καμία δεν καταργήθηκε με το ψηφισθέντα νόμο 4662/20 ….!!!!
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Άρθρο 29 

Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

ζ. Είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία, σε μόνιμη βάση και για όλη τη 

διάρκεια του εικοσιτετραώρου, 

των Περιφερειακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.ΚΕ.Π.Π.) και 

του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.) 

των άρθρων 17 και 36 του παρόντος. 

Άρθρο 36 

Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων 

(Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) 

1. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης 

Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία 

του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) και εποπτεύεται από τον Γενικό 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

….Άλλη μια προχειρότητα….!!!
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Άρθρο 36 Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων 
και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) 

8. Στο Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. λειτουργούν:

α. Μονάδα Χερσαίων και Θαλάσσιων Επιχειρήσεων

β. Μονάδα Εναερίων Επιχειρήσεων 

γ. Μονάδα Εμπλεκομένων Φορέων 

δ. Μονάδα Ευρωπαϊκού Μηχανισμού και Διεθνούς Συνδρομής 

ε. Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού έκτακτης Ανάγκης (Unit5-112), 

η οποία, μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας υποδοχής κλήσεων, 

γραπτών μηνυμάτων, πολυμεσικών μηνυμάτων (mms), μηνυμάτων 

κυψέλης (CBS), καλύπτει τις ανάγκες και των πολιτών με αναπηρία 

και λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα προϋφιστάμενα συστήματα 

ενημέρωσης και προειδοποίησης: 

αα. Εντοπίζει τη θέση του καλούντος και δια της συλλογής κρίσιμων 

πληροφοριών, διαβιβάζει άμεσα τις κλήσεις στους κατά τόπους 

και κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς αντιμετώπισης του συμβάντος, 

διασυνδέοντας τον καλούντα με τους ως άνω φορείς. 39



ββ. Σε περιστατικά εξαφάνισης ή διακινδύνευσης ανήλικου, συνδέει 

τον καλούντα με την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS «1056» 

και την Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά «116000». 

γγ. Σε περίπτωση διακινδύνευσης της ζωής, σωματικής ακεραιότητας 

ή απώλειας περιουσίας των πολιτών, επιτρέπει στη Γ.Γ.Π.Π. μέσω 

αποστολής προειδοποιητικού γραπτού μηνύματος ή μέσω 

πολλαπλών τεχνολογιών επικοινωνιών, να ενημερώνει σχετικά 

τους πολίτες είτε συνολικά, είτε σε επιλεγμένες ομάδες χρηστών, 

επιλεγμένων γεωγραφικά περιοχών ή σε όλη την επικράτεια, 
εφόσον κριθεί επιχειρησιακά αναγκαίο. 

Στην Εύβοια (9/8/2020) δεν στάλθηκε μήνυμα, 
αν και από τα μεσάνυχτα 
είχαν εκδηλωθεί τα πλημμυρικά φαινόμενα…! 
Συνολικά 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους…! 
Το μωρό πνίγηκε τα ξημερώματα…!
Ούτε όμως και κατά την εξέλιξη της «ΜΗΔΕΙΑΣ» 
για το κλείσιμο της Εθνικής Οδού (Π.Α.Θ.Ε.)
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στ. Μεριμνά για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών 
από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους 
από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή. 
Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των 
πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, 
οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας 
για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. 
Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει 
πάνω από ένα δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο 
Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς 
τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη. 
Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 
παρ. 1 περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του ν. 3013/2002 (Α΄ 102), όπως ισχύει, 
η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας ή από τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται 
από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους. 

ΕΚΚΕΝΩΣΗ : Ν.4249/2014  άρθρο 108 παρ.5 εδαφ. στ’41



Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων 
που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων 
από την εξέλιξη της καταστροφής.
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ΕΚΚΕΝΩΣΗ : Ν.4662/20 - Άρθρο 29 Αρμοδιότητες της ΓΓΠΠ

στ. Μεριμνά, σε περίπτωση εξελισσόμενης ή επικείμενης καταστροφής, 

για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή για 

λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους. 

Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των 

πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι 

έχουν τον συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας 

για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. 

Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει 

πάνω από έναν (1) Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο 

Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς 

τον οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη. 

Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει 

πάνω από μία Περιφέρεια, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον 

ΓΓΠΠ ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον νόμιμο 

Αναπληρωτή του στο ΣΟΠΠ, τον Διοικητή του ΣΟΠΠ, και εκτελείται 

από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους. 
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Η λήψη των ως άνω αποφάσεων οργανωμένης απομάκρυνσης 

πολιτών, βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που, 

κατά περίπτωση, έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων 

από την εξέλιξη της καταστροφής.

Αντιγραφή  
από τον ένα νόμο 

στον άλλο…!
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https://www.youtube.com/watch?v=VA3UShIlaMU&feature=youtu.be
&fbclid=IwAR3oQUNind_IPHVTwToVl0pmSr5Esg8SskA72PFIRbWOcRA
7ioQgv29gSZk&app=desktop
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ΣΧΙΝΟΣ 
5/ 2021

73.520 στρ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Π.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ – ΤΙ ΕΚΑΝΕ;
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Άρθρο 62 Κινητοποίηση και επιχειρησιακή εμπλοκή Εθελοντών 

1. Οι ενταγμένες στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. του Ε.Μ.Ε.Π.Π. Εθελοντικές 

Οργανώσεις και οι λοιπές συνεργαζόμενες οργανώσεις και φορείς, 

με τις οποίες έχει αναπτυχθεί μνημόνιο συνεργασίας σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του παρόντος, κινητοποιούνται και 

εμπλέκονται επιχειρησιακά με πρωτοβουλία του κατά τόπον

αρμόδιου Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ή του 

Διοικητή Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, στον αρμόδιο 

ανά περιστατικό επιχειρησιακό φορέα, σύμφωνα με τις υφιστάμενες 

και δηλωθείσες επιχειρησιακές δυνατότητες σε αναλογία 

των ανακυπτουσών επιχειρησιακών αναγκών. 

3. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις που έχουν άμεση και διαρκή 

επιχειρησιακή εμπλοκή, κινητοποιούνται από τα Επιχειρησιακά 

Κέντρα των αντίστοιχων, ανά δράση, φορέων με ταυτόχρονη 

ενημέρωση των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων πολιτικής 

προστασίας.
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Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, 
οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας, 

δεν έχουν το δικαίωμα κινητοποίησης των εθελοντικών ομάδων 
που είναι στα όρια ευθύνης τους…!!!!
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Άρθρο 82 
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος - Διοίκηση - Βαθμοί – Καθήκοντα
«5. Οι Συντονιστές Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος είναι έξι (6), 
φέρουν τον βαθμό του Υποστράτηγου, υπάγονται στον Υπαρχηγό, 
καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν, επιθεωρούν και ελέγχουν 
για θέματα επιχειρησιακής ετοιμότητας και οργανωτικής λειτουργίας 
το έργο των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων που 
υπάγονται στην τοπική τους δικαιοδοσία και υποβάλλουν στην Ηγεσία 
προτάσεις και σχέδια για την αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος».

Αν και Συντονιστές Επιχειρήσεων 
δε συμμετέχουν θεσμικά 

σε κανένα Συντονιστικό Όργανο…!!!
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Αναστολή Νόμου 
με Απόφαση ΓΓΠΠ….!
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 37 παρ. 1 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 10 και 13 παρ. 4 και 5 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).
2. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:
Διορίζουμε τον Νικόλαο Χαρδαλιά του Γεωργίου στη θέση του 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.
Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση                        
του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

Π.Δ.37/2020 - ΦΕΚ 65/Α/15-3-2020
Διορισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ….
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ΦΕΚ 1070/τ.Β’/27 – 3 – 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 1673 
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, 
Νικόλαο Χαρδαλιά. 
Άρθρο 1
1. Στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά του 
Γεωργίου, ανατίθεται η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων:
α) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων
που υπάγονται σε αυτή,
β) του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και
γ) του συνόλου των επιχειρησιακών και διοικητικών δομών και 
λειτουργιών της πολιτικής προστασίας που συνιστούν τον Εθνικό 
Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων του 
Μέρους Α΄ του ν. 4662/2020. (που δεν είναι ακόμη σε ισχύ…!)
2. Το σύνολο των αρμοδιοτήτων επί του Πυροσβεστικού Σώματος 
μπορεί να ασκείται και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
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Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης 
και της νομοθετικής πρωτοβουλίας,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων 
από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς 
και Υφυπουργούς,
ε) η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους                             
και η αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων και πρακτικών,
στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση                         
και τους διεθνείς οργανισμούς,
ζ) η στελέχωση του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υφυπουργού, 
σύμφωνα  με τις διατάξεις των άρθρων 45-48 του ν.4622/2019.
Η νομοθετική πρωτοβουλία της περ. α), καθώς και οι αρμοδιότητες των 
περ. ε) και στ) μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη.
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Προτείνει στις Περιφέρειες η Αυτοτελής Διεύθυνση να γίνει Τμήμα, 
και κατάργηση των Τμημάτων των Π.Ε., με δυνατότητα δημιουργίας 
Γραφείων!!! 

ΕΡΓΟ: 
« ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ 
– ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ –
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

Πρότυπο Οργανόγραμμα Περιφερειών Τύπου 2 ΟΤΑmed

Στελέχωση χωρίς Μηχανικούς….!!!!
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Η Τουρκία είναι μια από τις πιο εκτεθειμένες χώρες στον κόσμο από 

σεισμούς, με 76 σεισμούς από το 1900 με αποτέλεσμα περίπου 90.000 

θανάτους, που πλήττουν περισσότερα από 7 εκατομμύρια άτομα 

και με άμεσες απώλειες άνω των 425 δισεκατομμυρίων ΗΠΑ.

Στις 9/6/21 η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε ενίσχυση ύψους 

265 εκατομμυρίων δολαρίων για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας                   

στους σεισμούς και της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων 

στην Τουρκία.  

Το σχέδιο σεισμικής ανθεκτικότητας και ενεργειακής απόδοσης 

στα δημόσια κτίρια, θα μονώσει καλύτερα, θα ενισχύσει 

ή θα ανακατασκευάσει περισσότερα από 140 σχολεία, κοιτώνες, 

νοσοκομεία και κυβερνητικά κτίρια, ωφελώντας άμεσα περίπου 26.000 

άτομα που ζουν, εργάζονται ή χρησιμοποιούν αυτά τα κτίρια

και μεταξύ αυτών τα παιδιά και τους εργαζόμενους στα σχολεία.

Ευρύτερα, θα ωφεληθούν περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες 

που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες αυτών των κτιρίων.
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Στοά  Μαλακοπής – Πλατεία Χρηματιστηρίου

Πριν από 43 χρόνια…

20 Ιουνίου 1978
23:03:58

6,5 R
VII -VIII

4 9   Ν Ε Κ Ρ Ο Ι
220 ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

800.000  άστεγοι…

Η επόμενη καταστροφή θα έρθει, 
όταν θα ξεχαστεί η προηγούμενη…!
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Ν.Χ.: «Και η πολλή ανάλυση φέρνει παράλυση…!»
K.K.: «Καλύτερα ανάλυση παρά μετά παράλυση..!»

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; 
Τα συμπεράσματα δικά σας….!
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