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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας με τίτλο «Η Πολιτική Προστασία στην Ελλάδα: από 

την αποτυχία στην μεταρρύθμιση» είναι να αναλύσει το Ελληνικό Σύστημα Πολιτικής 

Προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζει την ιστορική του τεκμηρίωση, το 

κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης αυτού του 

συστήματος. Ειδικότερα, εξετάζονται η οργανωτική δομή, ο σχεδιασμός σε 

στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, η συντονιστική λειτουργία, καθώς και η 

αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και της εφαρμοσμένης έρευνας. Η ειδική 

αναφορά εστιάζει στο ρόλο των οργανωμένων εθελοντών πολιτικής προστασίας. 

Πρόκειται για μία πρωτότυπη ανάλυση και διεισδυτική μελέτη, η οποία βασίστηκε 

στην άντληση ποιοτικών στοιχείων μέσω της ανάλυσης και κριτικής επεξεργασίας 

πρωτογενών (νομοθετικά κείμενα, επίσημα έγγραφα) και δευτερογενών πηγών 

(μελέτες, έρευνες, εκθέσεις, άρθρα και στοιχεία από έγκυρους διαδικτυακούς 

τόπους). 

 

Λέξεις κλειδιά: Πολιτική Προστασία, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 

καταστροφές, κινητοποίηση, σχεδιασμός ετοιμότητας, κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
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Abstract 

The aim of this dissertation entitled "Civil Protection in Greece: from failure to 

reform" is to analyze the Greek Civil Protection System. In this context it presents its 

historical documentation, the regulatory framework of operation and the way of 

organization and administration of this system. In particular, the organizational 

structure, the planning at strategic and operational level, the coordination function, as 

well as the utilization of scientific knowledge and applied research are examined. The 

special report focuses on the role of organized civil protection volunteers. 

This is an original analysis and penetrating study, which was based on the extraction 

of qualitative data through the analysis and critical processing of primary (legislative 

texts, official documents) and secondary sources (studies, articles, research, reports 

and data from reputable sites). 

 

Keywords: Civil Protection, General Secretariat for Civil Protection, disasters, 

mobilization, preparedness planning, emergency. 
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Εισαγωγή 

Τα Iτελευταία χρόνια Iο Iκόσμος βιώνει Iόλο και Iπερισσότερο μεγάλες Iφυσικές Iκαι 

τεχνολογικές Iκαταστροφές, Iενώ και Iη υγειονομική Iκρίση αποτελεί Iένα νέο Iπαράγοντα 

που Iεπηρεάζει τον Iτρόπο ζωής Iτόσο σε Iαναπτυσσόμενες όσο Iκαι σε ανεπτυγμένες 

χώρες. Οι Iκαταστροφές επιφέρουν Iσοβαρές επιπτώσεις Iστις Iσυνθήκες διαβίωσης Iτων 

ανθρώπων, Iστην Iοικονομία και Iστο Iπεριβάλλον. Οι Iεπιπτώσεις αυτές Iδύναται να Iείναι 

μακροπρόθεσμες Iκαι πιθανόν Iμη αναστρέψιμες Iσε κάποιες Iπεριπτώσεις 

(Σαπουντζάκη & Δανδουλάκη, 2016). Η Iανησυχία των Iανθρώπων και Iτων χωρών Iγια 

τα ανωτέρω Iεντείνουν το Iενδιαφέρον για Iδράσεις και Iπρακτικές που στοχεύουν στην 

Iπρόληψη και στην Iαντιμετώπιση Iτέτοιων φαινομένων. Για Iτην αντιμετώπιση Iτων 

καταστροφών Iαλλά Iκαι πάσης Iφύσεως καταστάσεων Iεκτάκτου Iανάγκης, Iη δημιουργία 

Iμηχανισμών Πολιτικής IΠροστασίας σε Iεθνικό, Iπεριφερειακό και Iτοπικό επίπεδο Iκάθε 

χώρας Iαποτέλεσε Iεπιτυχημένη στρατηγική (Λέκκας & Ανδρεάδης, 2015). 

Η Πολιτική Προστασία (Civil Protection) Iαναφέρεται σε Iένα Iσύνολο διαδικασιών Iκαι 

δράσεων Iπου καλύπτουν Iόλες τις Iφάσεις του Iκύκλου διαχείρισης Iμιας Iκαταστροφής 

και Iοι οποίες Iαποσκοπούν στην Iπροστασία των Iατόμων και Iτου περιβάλλοντός Iτους 

από Iτις Iκαταστροφές. Σχετίζεται Iμε πολλές Iεφαρμοζόμενες Iπολιτικές, Iαξιοποιεί Iτις 

επιστημονικές Iκαι τεχνολογικές Iδυνατότητες διαφόρων Iεπιστημών και Iο Iσχεδιασμός 

της Iαντανακλά την Iυφιστάμενη πολιτική Iγια Iτη μείωση Iτης Iπιθανότητας Iεκδήλωσης 

αρνητικών Iεπιπτώσεων από Iτην εκδήλωση Iενός φαινομένου Iή Iσυμβάντος. 

Διαμορφώνεται Iστο πλαίσιο Iτης υφιστάμενης Iοργάνωσης του Iκράτους και Iη 

υλοποίησή Iτης προϋποθέτει Iπολιτική Iδέσμευση, Iθεσμική ρύθμιση Iκαι Iκοινωνική 

συμμετοχή I(Δανδουλάκη, 2011). Μπορεί Iνα περιλαμβάνει Iτόσο προληπτικά Iμέτρα 

για Iτον περιορισμό Iτων επιπτώσεων Iμελλοντικών καταστάσεων Iέκτακτης ανάγκης Iή 

καταστροφών, Iόσο και Iτην παρεχόμενη Iκυβερνητική βοήθεια Iσε πληθυσμούς Iπου 

βρίσκονται Iσε ανάγκη Iλόγω της Iεκδήλωσης έκτακτης Iκατάστασης ή Iφυσικής 

καταστροφής. Ανάλογα Iμε τη Iφύση της Iκαταστροφής, Iη βοήθεια Iμπορεί να Iλάβει 

διάφορες Iμορφές όπως, Iεπιχειρήσεις αναζήτησης Iκαι Iδιάσωσης, Iπυρόσβεση, 

εγκατάσταση Iιατρικού Iπροσωπικού, Iκαθαρισμός νερού Iκαι προσωρινό Iκατάλυμα 

έκτακτης Iανάγκης (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο & Συμβούλιο της ΕΕ, 2021). 
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Ως Iολοκληρωμένος κύκλος IΠολιτικής Προστασίας Iορίζεται διεθνώς Iο κύκλος Iπου 

περιλαμβάνει Iτην Iπρόληψη (prevention), Iτην Iπροετοιμασία (preparedness), Iτην 

έγκαιρη Iπροειδοποίηση (early warning), Iτην άμεση Iεπέμβαση (rapid response), Iτη 

διαχείριση Iτων συνεπειών (consequences management) Iκαι την Iαποκατάσταση 

(rehabilitation). Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει Iδράσεις και Iπολιτικές Iπου 

αποσκοπούν Iστην αξιολόγηση Iτου κινδύνου Iσε πιθανή Iεκδήλωση ενός Iσυμβάντος Iμε 

καταστροφικές Iσυνέπειες (risk assessment), Iτη λήψη Iμέτρων για Iτον περιορισμό Iτης 

πιθανότητας Iεμφάνισης του Iκινδύνου και Iτον μετριασμό Iτων συνεπειών Iτου (risk 

reduction), Iτην αντιμετώπιση Iκαι διαχείριση Iκαταστάσεων έκτακτης Iανάγκης 

(emergency management), Iκαθώς και Iτη λήψη Iμέτρων μετά Iτην εκδήλωση Iμιας 

καταστροφής, Iγια τον Iάμεσο περιορισμό Iτης επιβάρυνσης Iτων Iπληγέντων (disaster 

recovery) I(Θεοδώρου, I2013). 

Η IΠολιτική Προστασία Iως κρατικός Iφορέας έχει Iγενική αποστολή Iτη Iμελέτη, Iτο 

σχεδιασμό, Iτην οργάνωση Iκαι το Iσυντονισμό της Iδράσης για Iτην πρόληψη Iκαι 

αντιμετώπιση Iτων Iφυσικών, Iτεχνολογικών και Iλοιπών καταστροφών Iή Iκαταστάσεων 

έκτακτης Iανάγκης. Αποβλέπει στην προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και 

της περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, Iτων Iυποδομών, 

των Iπλουτοπαραγωγικών Iπηγών, Iτων υπηρεσιών Iζωτικής Iσημασίας, Iτων υλικών Iκαι 

άυλων Iαγαθών Iαπό μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που προκαλούνται από 

φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, Iκατά τη Iδιάρκεια της Iειρηνικής 

περιόδου (Καραμάνου, 2021). 

Η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος αποτελούν βασικές 

συνταγματικές υποχρεώσεις κάθε σύγχρονου δημοκρατικού κράτους. Στην 

υποστήριξη αυτής της υποχρέωσης συστήνονται ειδικά (διοικητικά) συστήματα και 

μηχανισμοί, με σκοπό να οργανώσουν, να συντονίσουν, να κατευθύνουν και να 

διασυνδέσουν τους φορείς και τις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης (κατά λόγο 

αρμοδιότητας), καθώς και του ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την επίτευξη του 

στόχου της πολιτικής προστασίας, με έναν ενιαίο σχεδιασμό και συγκεκριμένους 

κανόνες (Γκουντρίχου & Δανδουλάκη, 2017). 

Στον σχεδιασμό ετοιμότητας της Πολιτικής Προστασίας, Iο πολίτης Iθεωρείται Iως 

ενεργός Iπολίτης που Iσυμμετέχει στη μείωση της διακινδύνευσης καταστροφής και 

την αντιμετώπιση καταστροφής, Iξεκινώντας από Iτο Iοικογενειακό, το Iγειτονικό και Iτο 

εργασιακό Iτου Iπεριβάλλον. Ιδίως οι δημόσιοι λειτουργοί, ως εκτελεστές της θέλησης 
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του Κράτους µε σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών, θεωρούνται πολύτιμοι πόροι 

του συστήματος Πολιτικής Προστασίας, και των ακολουθούµενων πολιτικών, αφού 

δύναται να συμμετάσχουν στη μείωση της διακινδύνευσης και την αντιμετώπιση της 

καταστροφής, από οποιαδήποτε θέση της δημόσιας διοίκησης και αν υπηρετούν 

(Καραμάνου, 2021). 

Οι Iνέες προκλήσεις Iσε συνδυασμό Iμε τις Iχρόνιες αδυναμίες Iτου Iμηχανισμού 

διαχείρισης Iκαι αντιμετώπισης Iκρίσεων, Iόπως η Iεπικάλυψη Iαρμοδιοτήτων, Iη Iαπουσία 

συντονισμού Iμεταξύ των Iεπιπέδων της Iδιοίκησης, Iη Iμερική ανεπάρκεια Iσχεδιασμού 

και Iμέτρων πρόληψης Iκαι η Iμειωμένη αξιοποίηση Iσύγχρονων Iτεχνολογιών, Iοδήγησε 

την IΕλλάδα στην Iπλήρη μεταρρύθμιση Iτου θεσμικού Iπλαισίου Iτης Πολιτικής 

Προστασίας Iκαι στη Iδημιουργία του IΕθνικού Μηχανισμού IΔιαχείρισης Κρίσεων Iκαι 

Αντιμετώπισης IΚινδύνων I((National Crisis and Hazard Management Mechanism, 

Nat-CHAMM). 

Ο IΕθνικός Μηχανισμός Iαποτελεί το Iπλαίσιο σύγκλισης των επιχειρησιακών, 

επιτελικών και υποστηρικτικών δομών IΠολιτικής Προστασίας Iμε στόχο Iτη Iδημιουργία 

ενός Iενιαίου εθνικού Iσυστήματος κάθετης Iοργάνωσης που Iδιέπεται Iαπό Iσυγκεκριμένες 

καταστατικές Iαρχές και Iτο οποίο Iκαλύπτει όλο Iτο φάσμα Iτου κύκλου Iκαταστροφών 

και Iκινδύνων I(πρόληψη, Iετοιμότητα, Iαντιμετώπιση, Iαποκατάσταση), Iλαμβάνοντας 

υπόψη Iτις ανάγκες Iόλων των Iπολιτών, Iσυμπεριλαμβανομένων εκείνων Iμε Iαναπηρία 

(πληροφόρηση, Iατομικά σχέδια Iδιάσωσης, Iπροσβάσιμες υποδομές Iκ.ά.). 

Η παρούσα εργασία μελετά τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται το Ελληνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας στο πεδίο 

των κινδύνων και καταστροφών. Ειδικότερα διερευνάται το κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας και ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης του συστήματος Πολιτικής 

Προστασίας της χώρας μας, δίνοντας έμφαση στον νέο Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής 

Προστασίας. 

Σημειώνεται ότι ο Νόμος θεσμοθετήθηκε πολύ πρόσφατα και για την εφαρμογή του 

απαιτούνται πλήθος εφαρμοστικών ρυθμίσεων, γεγονός που σημαίνει ότι ουσιαστικά 

δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή και ούτε υπάρχει πλήρης εικόνα για τον Εθνικό 

Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων που προβλέπει.  
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Η παρουσίαση του Ελληνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας γίνεται αρχικά με 

την ιστορική του τεκμηρίωση. Ακολούθως παρουσιάζεται το κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας και ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης αυτού του συστήματος. Η μελέτη 

επικεντρώνεται στην οργανωτική δομή, στον σχεδιασμό σε στρατηγικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο, στην συντονιστική λειτουργία, στην αξιοποίηση της 

επιστημονικής γνώσης και της εφαρμοσμένης έρευνας, ενώ ειδική αναφορά γίνεται 

στο ρόλο των οργανωμένων εθελοντών πολιτικής προστασίας. 

Η Iμεθοδολογία που Iακολουθήθηκε στηρίχθηκε Iστην μελέτη πρωτογενών πηγών, σε 

νόμους του Ελληνικού κράτους καθώς επίσης και σε επίσημα έγγραφα. Επιπλέον 

έχουν χρησιμοποιηθεί επιστημονικές έρευνες από βιβλία, επιστημονικά άρθρα, 

μελέτες, εκθέσεις, καθώς Iκαι στοιχεία Iαπό Iέγκυρους Iδιαδικτυακούς Iτόπους. 
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1. Ιστορική τεκμηρίωση 

Από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σε ευθυγράμμιση με το διεθνές 

περιβάλλον διακρίνονται οι προσπάθειες του Ελληνικού Κράτους για την προστασία 

των πολιτών (Καραμάνου, 2021). 

Το 1939 εκδίδεται ο ΑΝ 1954 (ΦΕΚ 405/Α) περί «Οργανώσεως της Πολιτικής και 

Οικονομικής Επιστράτευσης της χώρας». Πρόκειται για μια προσπάθεια του 

Ελληνικού Κράτους να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε περίοδο ειρήνης, έτσι 

ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα και να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε περίοδο 

πολέμου. 

Το 1940 με τον ΑΝ 2372 (ΦΕΚ 16δ/Α) περί «Παθητικής Αεραμύνης της χώρας», 

γίνεται διάκριση των αρμοδιοτήτων των υπουργείων για ρυθμίσεις και μέτρα που 

λαμβάνονται για την προστασία του αμάχου πληθυσμού, όπως κατασκευή 

κοινόχρηστων και ιδιωτικών καταφυγίων, εγκατάσταση συναγερμού σειρήνων, 

σύστημα συσκότισης, διάθεση σταθμών πρώτων βοηθειών, εκπαίδευση πληθυσμού, 

ασκήσεις κ.λπ. Το οικονομικό κόστος βαρύνει τους δήμους και τις κοινότητες, οι 

οποίοι φέρουν την ευθύνη της πυρόσβεσης, απολύμανσης και εξασφάλισης ύδρευσης. 

Το 1954 με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1339 κυρώθηκε το «Σχέδιο 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Χώρας», το οποίο καταργήθηκε το 1971 με 

το ΝΔ 857 «Περί αντιμετώπισης των εν ειρήνη εκτάκτων αναγκών της χώρας», το 

οποίο όριζε ότι τις αρμοδιότητες για την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτων 

αναγκών τις έχει η κυβέρνηση δια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και οι 

Νομαρχίες, ανάλογα με το επίπεδο της καταστροφής. Πρόκειται για μία από τις 

πρώτες προσπάθειες, μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο του Ελληνικού Κράτους να 

οργανώσει την προστασία των πολιτών του από φυσικές καταστροφές, ως απόρροια 

του καταστροφικού σεισμού στα Ιόνια Νησιά το 1953 που προκάλεσε 455 νεκρούς 

και 2.412 τραυματίες. Η εν λόγω ΠΥΣ αναθεωρήθηκε το 1971 με το ΝΔ 857/15-3-

1071 (ΦΕΚ 57Α) περί αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών της χώρας σε περίοδο 

ειρήνης. 

Το 1968 με τον ΑΝ 368 περί «Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Ανάγκης», συναντάμε 

για πρώτη φορά στη χώρα μας τη σύσταση οργανωμένων συστημάτων για την 

προστασία του πληθυσμού σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης, 

διαμέσου των διατάξεων για την Πολιτική Άμυνα οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν και 
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για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Υπεύθυνος για την παροχή 

οδηγιών και το συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών ορίστηκε ο Υπουργός 

Άμυνας1. 

Το 1974 έγινε μια προσπάθεια συγκέντρωσης και ενοποίησης των πάντων που 

αφορούν την Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ). Για το λόγο αυτό 

εκδόθηκε το ΝΔ 17/2-9-1974 (ΦΕΚ 236Α) περί «Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου 

Ανάγκης» με αντικείμενο τη διασφάλιση της Εθνικής Άμυνας σε περίοδο πολέμου 

και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίοδο ειρήνης. Στον ορισμό της 

Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης και της Πολιτικής Άμυνας αναφέρεται πλέον ξεκάθαρα 

η αντιμετώπιση πάσης φύσεως καταστροφών και εκτάκτων αναγκών σε περίοδο 

ειρήνης. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, στη μέχρι τότε αποστολή της ΠΣΕΑ (για 

σχεδίαση και προγραμματισμό της οργάνωσης, προπαρασκευής και κινητοποίησης 

των Πολιτικών Δυνάμεων για την επιβίωση σε πόλεμο και την συμβολή στην Εθνική 

Άμυνα), προστέθηκε η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ειρήνη. Αρμόδιο για την 

παροχή κατευθύνσεων και το συντονισμό των δυνάμενων ορίζεται το Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας. Στα Υπουργεία και τις Νομαρχίες συγκροτούνται οργανικές 

μονάδες ΠΣΕΑ στις οποίες προΐσταται απόστρατοι αξιωματικοί των ενόπλων 

δυνάμεων. 

Το 1995 ο όρος «Πολιτική Προστασία» εισήχθη στο Ελληνικό δίκαιο για πρώτη φορά 

με το Ν.2344/1995 (ΦΕΚ 212Α) «Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας και άλλες 

διατάξεις»2. Με τις διατάξεις αυτού του Νόμου διαχωρίστηκε και στη χώρα μας η 

Πολιτική Προστασία από την Πολιτική Άμυνα και οι σχετικές αρμοδιότητες 

αντιμετώπισης μιας καταστροφής μεταβιβάστηκαν από τις στρατιωτικές στις 

πολιτικές δυνάμεις, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις. 

Για τη μετάβαση από την Πολιτική Άμυνα στην Πολιτική Προστασία συνέβαλλαν 

μια σειρά από καταστροφικά συμβάντα και η ανάγκη δημιουργίας νέων διοικητικών 

δομών, όπως ο καταστροφικός σεισμός της Θεσσαλονίκης το 1978 που οδήγησε στη 

δημιουργία της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος 

(ΥΑΣΒΕ). Στη συνέχεια, το 1983, με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, 

                                                 
1 ΑΝ 398/1968 περί «Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης», ο οποίος καταργήθηκε από το 

νεότερο ΝΔ 17/1974 (ΦΕΚ 236Ά), όπως συμπληρώθηκε με το ΝΔ 708/7-11/1970 (ΦΕΚ 237Α). 
2 Όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2347/1995 άρθρο 3 (ΦΕΚ 221Α). Μετά την ισχύ του Ν. 2344/1995 

καταργήθηκε το ΝΔ. 17/1974 στο μέτρο που από το νεότερο νόμο ρυθμίζονταν θέματα που αφορούν καταστάσεις 

εκτάκτου ανάγκης που απορρέουν από φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά γεγονότα. Παραμένει σε ισχύ σε 

ζητήματα ειδικά ρυθμιζόμενα από αυτό (ΝΣΚ 489/2001). 
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συστήθηκε ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), ο 

οποίος είχε ως αποστολή του την αντισεισμική προστασία της χώρας στις φάσεις της 

πρόληψης και της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, καθώς και την εποπτεία της 

αποκατάστασης. Με ευθύνη του ΟΑΣΠ εκδόθηκε το 1985 το Μεταβατικό Σχέδιο 

Έκτακτης Ανάγκης «Ξενοκράτης-Σεισμοί» που αποσκοπούσε στην αποτελεσματική 

διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού. Παράλληλα, 

θεσμοθετήθηκαν δομικοί κανονισμοί όπως ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 

(ΓΟΚ) το 1985 (Ν.1577) και ο νέος Αντισεισμικός Κανονισμός το 1984. Μετά τον 

καταστρεπτικό σεισμό της Καλαμάτας το 1986, συστάθηκε το 1987 η Ειδική Μονάδα 

Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ). 

Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τις μορφές οργάνωσης άλλων κρατών, με την 

θέσπιση του μηχανισμού επιδιώχθηκε: 

• η ανταπόκριση στην ανάγκη ενός ενιαίου σχεδιασμού σε μόνιμη βάση, 

• η προετοιμασία του κράτους συστηματικά, επιστημονικά, ενημερωτικά, 

εκπαιδευτικά, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό. 

• η διασφάλιση του συντονισμού και η ενιαία δράση της δημόσιας διοίκησης κατά 

την αντιμετώπιση των φαινομένων, 

• η επίτευξη της μέγιστης δυνατής κινητοποίησης των ανθρώπινων δυνάμεων, 

καθώς και των μηχανικών, των τεχνικών ή τεχνολογικών μέσων για την 

ελαχιστοποίηση των απωλειών. 

Στα πλαίσια αυτά συστάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών η Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), προκειμένου να εφαρμόσει την κυβερνητική πολιτική 

στον τομέα της πολιτικής προστασίας και να κατευθύνει και να συντονίσει όλους 

τους φορείς της δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο (Υπουργεία, Οργανισμούς 

κ.ά.) και περιφερειακό επίπεδο (Περιφέρεια, Νομαρχίες, Δήμους). Οι φορείς που 

λειτουργούσαν μέχρι τότε εξειδικευμένα σε κεντρικό επίπεδο όπως ο ΟΑΣΠ, το 

Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ), η Γενική Γραμματεία Δασών ούτε καταργήθηκαν, ούτε 

μεταφέρθηκαν. Συνέχιζαν να λειτουργούν στο ευρύτερο αντικείμενό τους και η ΓΓΓΠ 

συνεργαζόταν μαζί τους, ιδίως σε θέματα έρευνας και επιστημονικής γνώσης, 

προκειμένου να ενσωματώσει τα σχετικά πορίσματά τους στη γενικότερη στρατηγική 

της χώρας, ενώ κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης του φαινομένου συντόνιζε τη 

δράση τους. Βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίχθηκε η οργάνωση για την επίτευξη 

αυτού του στόχου ήταν η συγκέντρωση της απόφασης-αποκέντρωση στη διάθεση 
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μέσων και στην κινητοποίηση των ανθρώπινων δυνάμεων. Έτσι, δημιουργήθηκαν 

δύο «χώροι» για άμεση επέμβαση. Το εθνικό στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας και το περιφερειακό στη Νομαρχία ή την Περιφέρεια που εκδηλωνόταν 

ένα φυσικό φαινόμενο ή ένα τεχνολογικό γεγονός. 

Αρμόδιος για το συντονισμό και τη δράση των κρατικών υπηρεσιών και την παροχή 

των κρατικών μέσων επί τόπου, ορίστηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας.  

Η βασική αρμοδιότητα των Νομαρχών οριζόταν κυρίως για «την κινητοποίηση των 

νομαρχιακών υπηρεσιών, τη διάταξη και κινητοποίηση των ανθρώπινων δυνάμεων 

και τη διάθεση των μέσων αντιμετώπισης στο τοπικό επίπεδο, σε κάθε περίπτωση». 

Το 1998 εκδόθηκε το σχέδιο «Ξενοκράτης» με σκοπό τη λήψη των ενδεικνυόμενων 

προπαρασκευαστικών και προληπτικών μέτρων για τη συντονισμένη κινητοποίηση 

των δυνάμεων πολιτικής προστασίας της χώρας για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των καταστροφών και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας3. 

Οι καταστροφικοί σεισμοί που εκδηλώθηκαν στη χώρα μας το 1995 και 

συγκεκριμένα στην Κοζάνη και στα Γρεβενά στις 13-5-1995 μεγέθους 6.6R και στο 

Αίγιο στις 15-6-1995 μεγέθους 6.1R αποτέλεσαν την αφορμή για το Εθνικό Σύστημα 

περί Πολιτικής Προστασίας. Ο μεγάλος σεισμός της Αθήνας το 1999, ανέδειξε 

αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος Πολιτικής Προστασίας και οδήγησε σε 

αναθεώρηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου με το Ν.2013/2002 (ΦΕΚ 102Α) περί 

«Αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας»4. 

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που επιχειρούσε τη βελτίωση του τότε ισχύοντος 

νομοθετικού πλαισίου και όχι την εισαγωγή πρωτογενών ρυθμίσεων. Αποτέλεσε μια 

προσπάθεια αξιοποίησης της επτάχρονης εμπειρίας εφαρμογής του Ν.2344/1995, 

λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές και άλλες αλλαγές που είχαν επέλθει και την 

πρόοδο των τεχνολογικών εξελίξεων. Με το νόμο αυτό εκφράστηκε η επιδίωξη της 

κυβέρνησης «να μεταφέρει την αρμοδιότητα, τους πόρους και την ευθύνη στο πιο 

κοντινό προς τον πολίτη επίπεδο διοίκησης που ταυτόχρονα είναι και το πιο κοντινό 

στο πρόβλημα επίπεδο διοίκησης», στα πλαίσια της αποκέντρωσης, δηλαδή την 

περιφέρεια και την αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού5. 

                                                 
3 ΥΑ 2025/1998 μετά την ισχύ της οποίας καταργήθηκε το ΝΔ 857/18-3/1971. 
4 Όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν.3051/2002 άρθρο 22 παρ 5α και το Ν. 3613/2007 

άρθρο 18. 
5 Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων (ολομέλεια), Ι Περίοδος, Συνεδρίαση ΡΙΘ / 10-4-2002. 
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Επίσης, επιχειρήθηκε: 

• η συμπερίληψη των νέων μορφών κινδύνου υπό το πρίσμα της πιθανότητας 

ύπαρξης βιολογικών, χημικών και λοιπών συμβάντων που αφορούν φυσικές 

καταστροφές σε καιρό ειρήνης, 

• η διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων και ιδίως σε σχέση με τα μονοπρόσωπα και τα 

συλλογικά όργανα, 

• η θεσμοθέτηση του διακριτού των φάσεων της προετοιμασίας των δυνάμεων της 

πολιτικής προστασίας, της κινητοποίησης και της εξέλιξης αντιμετώπισης του 

φαινομένου, 

• η επιστημονική υποστήριξη του σχεδιασμού και η κατάρτιση στελεχών πολιτικής 

προστασίας, 

• η ανάπτυξη μηχανισμών προειδοποίησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και 

επικοινωνιακού σχεδιασμού. 

Σύμφωνα με το Ν.3013/2002 «η πολιτική προστασία της χώρας αποβλέπει στην 

προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή 

βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανόμενων βιολογικών, χημικών και 

πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου 

ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού 

περιλαμβάνεται μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές 

πηγές και τις υποδομές της χώρας με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών». 

Στα πλαίσια του νόμου αυτού προβλέπεται: 

• η εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων πρόληψης ανά κατηγορία κινδύνου, η 

λήψη μέτρων και η ανάληψη δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και 

αποκατάστασης, 

• η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η χρησιμοποίηση των δημόσιων και 

ιδιωτικών μέσων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

• η υποβολή εισηγήσεων προς τα αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπουργεία, για την 

αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας. 
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Το 2003, εκδόθηκε το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης»6 (ΥΑ 

1299/2003 (ΦΕΚ 423Β) με το οποίο: 

• Δίνονται κατευθύνσεις για τη χάραξη του στρατηγικού σχεδιασμού. 

• Καθορίζονται οι αρμόδιοι φορείς σε κεντρικό και αποκεντρωμένο επίπεδο που 

καταρτίζουν Σχέδια Πολιτικής Προστασίας ανά είδος κινδύνου, οι διαδικασίες για 

την κατάρτιση, την εναρμόνιση, την έγκριση και την υλοποίηση των σχεδίων 

αυτών. 

• Παρέχονται ουσιώδη στοιχεία για την αξιολόγηση κινδύνων και την επισήμανση 

ευπαθών περιοχών. 

• Δίνονται κατευθύνσεις για την έγκαιρη κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

και μέσων στην αντιμετώπιση των καταστροφών. 

• Προσδιορίζονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς καθώς και τα όργανα που 

διευθύνουν και συντονίζουν τις επιχειρησιακές δυνάμεις σε όλα τα επίπεδα. 

• Ρυθμίζονται θέματα για τη δημιουργία συστήματος επικοινωνιών και ροής 

πληροφοριών των εμπλεκόμενων φορέων της δημόσιας διοίκησης. 

Το 2014 με το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73Α) επιχειρήθηκε εκ νέου η μερική 

αναδιάρθρωση του συστήματος της Πολιτικής Προστασίας, με τροποποιήσεις στο 

Ν.3013/2002. Ο νόμος αυτός παρέμεινε κατά το μεγαλύτερο μέρος του 

ανεφάρμοστος ως προς τις σχετικές του διατάξεις, αφού ουδέποτε εκδόθηκαν οι 

απαιτούμενες εφαρμοστικές διατάξεις7. 

Το 2020 και μετά από μια σειρά καταστροφικών φαινομένων (πλημμύρες στη 

Σαμοθράκη στις 25/09/2017, στη Δυτική Αττική στις 15/11/2017, πυρκαγιές στην 

Αττική στις 23/8/2018 κ.ά.), επιχειρήθηκε μια εκ νέου συνολική αναδιάρθρωση του 

θεσμικού πλαισίου περί πολιτικής προστασίας, που οδήγησε στην ψήφιση του 

Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27Α) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και 

Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

                                                 
6 Κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.3013/2002 άρθρο 17, όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 3384/2006 (ΦΕΚ 

776/Β) Ειδικό Σχέδιο «Διαχείριση Ανθρώπινων Απωλειών». 

Το Εθνικό Σχέδιο «Ξενοκράτης» υπήρχε και πριν το 1995 που εισήχθη το σχετικό θεσμικό πλαίσιο 

περί Πολιτικής Προστασίας, προσαρμοζόμενο στις τότε ισχύουσες θεσμικές διατάξεις. 
7 «Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων» και «Αιτιολογική Έκθεση» του υπό ψήφιση (και μη 

ψηφισθέντος) νομοσχεδίου «Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας» και του Ν. 4662/2020 στην 

ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/yptp/. 

Η πιθανή αδρανοποίηση του Ν.4249/2014 είχε ήδη επισημανθεί ως πιθανή απειλή (π.χ. Στρατηγικό 

Σχέδιο 2015-2019 του Πυροσβεστικού Σώματος). 

http://www.opengov.gr/yptp/
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Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, 

αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 2 του εν 

λόγω νόμου συστήθηκε ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και 

Αντιμετώπισης Κινδύνων (Nat-CHAMM) εφεξής, «Εθνικός Μηχανισμός», ο οποίος 

καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης καταστροφών και συνιστά το σύνολο των 

συντρεχουσών επιχειρησιακών και διοικητικών δομών και λειτουργιών της Πολιτικής 

Προστασίας. 

Η Υπουργική Απόφαση έγκρισης του Γενικού Σχεδίου «Ξενοκράτης» παρέμεινε 

αμετάβλητη, που όπως προαναφέρθηκε είχε εκδοθεί με βάση το νομικό καθεστώς που 

είχε διαμορφωθεί με το Ν.3013/2002 κατά το χρόνο έκδοσής της και στις ρυθμίσεις 

της αναφέρεται το εν λόγω νομικό καθεστώς, το οποίο λαμβάνει υπόψη. 

Ο Ν.4664/2020 έχει τεθεί σε εν μέρει προσωρινή αναστολή μέχρι την έκδοση των 

κανονιστικών πράξεων της διοίκησης που προβλέπονται από τον ίδιο το νόμο. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται το εξής8: «Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, 

με τις οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες και η 

διάρθρωση των επιχειρησιακών και διοικητικών δομών και λειτουργιών που 

προβλέπονται στον Ν.4662/2020, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας ορίζεται ότι εξακολουθούν να λειτουργούν ή αναβιώνουν επιχειρησιακές 

και διοικητικές δομές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με το 

κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, όπως ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του 

Ν.4662/2020». 

Ως Iαποτέλεσμα των Iανωτέρω, Iτο θεσμικό Iκαι κανονιστικό Iπλαίσιο Iπου παραμένει Iσε 

ισχύ Iκαι καθορίζει τη Iλειτουργία του Iυφιστάμενου συστήματος Iπολιτικής Iπροστασίας, 

είναι κατά βάση ο Ν.3013/2002 και το σχέδιο «Ξενοκράτης». Για την 

αποτελεσματική και απρόσκοπτη χρήση του σχεδίου «Ξενοκράτης», το οποίο λόγω 

και της επιχειρησιακής του διάστασης πρέπει να είναι εύχρηστο και κατανοητό από 

αυτόν που καλείται να το εφαρμόσει, κρίνεται αναγκαία η αναθεώρησή του με βάση 

τις ισχύουσες διατάξεις. Οι νομοθετικές και διοικητικές αλλαγές που έχουν επέλθει 

από το 2003 που τέθηκε σε ισχύ το σχέδιο, επέφεραν σοβαρές δυσκολίες στην 

                                                 
8 Αποφασίστηκε η «αναβίωση ή εξακολούθηση λειτουργίας επιχειρησιακών και διοικητικών δομών, 

λειτουργιών και οργάνων της ΓΓΠΠ και άλλων οργάνων, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας τους προ της δημοσίευσης του Ν.4662/2020 και μέχρι την έκδοση των κανονιστικών 

πράξεων της διοίκησης του ως άνω νόμου» (Αριθμ. 8778/14-3-2020 απόφαση ΓΓΠΠ - ΑΔΑ: 

ΩΑΨΝ46ΜΤΛΒ-ΛΧΦ). 
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εφαρμογή του ή/και την επικαιροποίησή του με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, στο Γενικό Σχέδιο «Ξενοκράτης» γίνεται αναφορά σε 

Νομάρχη, Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, αντί για Περιφερειάρχη και Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
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2. Η οργάνωση του Ελληνικού Συστήματος Πολιτικής 

Προστασίας 

Η οργάνωση του Ελληνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας ακολουθεί Iτο 

συνταγματικά καθορισμένο σύστημα της δημόσιας διοίκησης9. Η Iδιοίκηση Iτου 

ελληνικού Iκράτους Iοργανώνεται σύμφωνα Iμε το Iαποκεντρωτικό Iσύστημα.  

Τα Iπεριφερειακά όργανα Iτου IΚράτους έχουν Iγενική αποφασιστική Iαρμοδιότητα Iγια 

Iτις υποθέσεις Iτης περιφέρειάς Iτους. Τα Iκεντρικά όργανα Iτου Iκράτους, Iεκτός Iαπό 

ειδικές Iαρμοδιότητες, Iέχουν τη Iγενική κατεύθυνση, Iτο συντονισμό Iκαι τον Iέλεγχο 

νομιμότητας Iτων πράξεων Iτων περιφερειακών Iοργάνων, Iόπως ο νόμος Iορίζει (άρθρο 

101Σ περί Διοικητικής Αποκέντρωσης). 

Η Iδιοίκηση των Iτοπικών υποθέσεων Iανήκει στους IΟργανισμούς IΤοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ Iκαι β’ Iβαθμού. Υπέρ Iτων ΟΤΑ Iσυντρέχει Iτεκμήριο 

αρμοδιότητας Iγια τη Iδιοίκηση Iτων τοπικών Iυποθέσεων. Νόμος Iκαθορίζει το Iεύρος Iκαι 

τις Iκατηγορίες των Iτοπικών Iυποθέσεων, Iκαθώς και Iτην κατανομή Iτους Iστους 

επιμέρους Iβαθμούς. Με Iνόμο μπορεί Iνα ανατίθεται Iστους ΟΤΑ Iη Iάσκηση 

αρμοδιοτήτων Iπου συνιστούν Iαποστολή του IΚράτους. Οι ΟΤΑ Iέχουν διοικητική Iκαι 

οικονομική Iαυτοτέλεια (άρθρο 102Σ και Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας10). 

Οι Iδήμοι και Iοι περιφέρειες Iσυγκροτούν Iτον πρώτο Iκαι δεύτερο Iβαθμό Iτοπικής 

αυτοδιοίκησης Iκαι ως Iέκφραση της Iλαϊκής κυριαρχίας Iαποτελούν θεμελιώδη Iθεσμό 

του Iδημόσιου βίου Iτων IΕλλήνων. Οι Iαποκεντρωμένες διοικήσεις Iσυγκροτούνται Iως 

ενιαίες Iμονάδες για Iτις αποκεντρωμένες Iυπηρεσίες του Iκράτους και Iασκούν Iγενική 

αποφασιστική Iαρμοδιότητα στις Iκρατικές υποθέσεις Iτης περιφέρειάς Iτους.  

Η Iδημιουργία μιας Iενιαίας αποκεντρωμένης Iδιοίκησης εξασφαλίζει Iτην 

αποσυγκέντρωση Iαρμοδιοτήτων της Iκεντρικής διοίκησης Iκαι τον Iκαλύτερο 

συντονισμό Iτων διαφόρων Iπεριφερειακών υπηρεσιών Iτων Iυπουργείων (Ν.3552/2010 

«Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

  

                                                 
9 Η Iέννοια της Iδημόσιας Iδιοίκησης Iσυνδέεται Iμε τη Iφροντίδα και Iδιαχείριση δημοσίων Iυποθέσεων, 

δηλαδή Iυποθέσεων του Iλαού. Τέσσερα θεωρούνται Iτα Iσυστήματα μέσα Iαπό τα Iοποία είναι Iδυνατόν να 

οργανωθεί Iη Iδημόσια Iδιοίκηση: Iα) Iτο Iαποσυγκεντρωτικό, Iβ) Iτο Iσυγκεντρωτικό, Iγ) Iτο Iαποκεντρωτικό 

και Iδ) Iτο σύστημα Iτης Iαυτοδιοίκησης. 
10 Όπως κυρώθηκε με Ν.1550/1959 (ΦΕΚ 144Α), τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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Η Iοργάνωση του Iσυστήματος Πολιτικής IΠροστασίας αναφέρεται Iσε κεντρικό Iκαι 

αποκεντρωμένο Iεπίπεδο - συμπεριλαμβάνοντας σε περιφερειακό επίπεδο την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και σε τοπικό επίπεδο τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού - 

προσαρμοζόμενη στο ιεραρχικό σύστημα της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

2.1 Στρατηγικός (πολιτικός) σχεδιασμός 

Δεδομένου Iότι οι επιμέρους Iδράσεις πολιτικής Iπροστασίας στους Iδιαφόρους Iτομείς 

δράσης, Iπρόληψης, Iαντιμετώπισης και Iαποκατάστασης από τις Iδιάφορες Iκατηγορίες 

κινδύνων Iαφορούν πολλά Iδιαφορετικά Υπουργεία Iκαι εποπτευόμενους Iοργανισμούς, 

θεωρείται Iαπαραίτητος και προβλέπεται Iο I«Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής 

Προστασίας» και η «Εθνική Πολιτική Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών». 

Η IΕθνική Πολιτική IΜείωσης του IΚινδύνου IΚαταστροφών I(National IHazard 

Mitigation IPolicy) είναι μακροπρόθεσμη (6ετούς διάρκειας) και Iστοχεύει στην Iαύξηση 

του Iεπιπέδου ασφάλειας Iτων πολιτών Iκαι στην Iενίσχυση της Iαειφόρου Iανάπτυξης Iτης 

χώρας. Ορίζεται ως: «σχέδιο ενεργειών που καθορίζει σε εθνικό επίπεδο τους τελικούς 

και ενδιάμεσους στόχους για τη μείωση της διακινδύνευσης από καταστροφές, καθώς 

και τους αντίστοιχους δείκτες αξιολόγησης και τα χρονοδιαγράμματα. Περιλαμβάνει 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες, διαδικασίες και τα προγράμματα που αφορούν όλες τις 

φάσεις του κύκλου καταστροφών και ειδικότερα την πρόληψη, ετοιμότητα, 

αντιμετώπιση, αποκατάσταση, καθώς και την ανατροφοδότηση του σχεδιασμού σε 

τοπικό και εθνικό επίπεδο για τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας.» (N.4662/2020 ορολογία). Για Iτη διαμόρφωσή της Iλαμβάνονται 

υπόψη Iη ανάλυση Iτου κινδύνου Iκαταστροφών σε Iσυνάρτηση Iμε τους Iδιαθέσιμους 

οικονομικούς Iπόρους, Iτις οριζόντιες Iκαι τομεακές Iπολιτικές11, Iιδίως δε, Iτις Iπολιτικές 

για Iτην προστασία Iτου περιβάλλοντος Iκαι την Iκλιματική Iαλλαγή, Iτην Iυγεία, Iτην 

ασφάλεια, Iτην εκπαίδευση Iκαι Iκατάρτιση. Μετέχουν Iδημόσιοι φορείς Iκατά Iλόγο 

αρμοδιότητας, Iακαδημαϊκοί και Iερευνητικοί Iφορείς, Iφορείς του Iπαραγωγικού Iτομέα 

και Iλοιποί φορείς Iτου ιδιωτικού Iτομέα που Iσχετίζονται με Iτη διαχείριση Iτου Iκινδύνου 

καταστροφών. Το εγκεκριμένο Iπρόγραμμα ενσωματώνεται Iστον Iαναπτυξιακό 

                                                 
11 Οριζόντιες πολιτικές (περιφερειακή. κοινωνική, φορολογική, ανταγωνισμού, περιβάλλοντος) οι 

οποίες επηρεάζουν τις γενικές συνθήκες των οικονομιών και κοινωνιών ενός κράτους. Τομεακές 

πολιτικές, αφορούν συγκεκριμένους τομείς των οικονομιών (κυρίως τη βιομηχανία, την ενέργεια. τις 

μεταφορές, τη γεωργία και την αλιεία). 
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σχεδιασμό Iτης χώρας Iκαι αποτελεί Iβασικό άξονα Iγια την Iεπίτευξη της Iαειφόρου 

ανάπτυξης. 

Ο IΕθνικός Σχεδιασμός IΠολιτικής Προστασίας Iπραγματοποιείται σύμφωνα Iμε Iτο 

πρόγραμμα Iτης Εθνικής IΠολιτικής για Iτη Μείωση Iτου Κινδύνου IΚαταστροφών Iκαι 

περιλαμβάνει Iτο σύνολο Iτων δράσεων Iπολιτικής προστασίας Iπου αφορούν όλες Iτις 

φάσεις Iτου κύκλου Iκαταστροφών Iσε εθνικό Iεπίπεδο. Είναι τριετούς διάρκειας Iκαι 

διαμορφώνεται μετά από διαβούλευση μεταξύ των φορέων και των δομών της 

πολιτικής προστασίας και καταρτίζεται Iμε τη Iμορφή Επιχειρησιακού IΠρογράμματος 

για Iτην Πολιτική IΠροστασία. Συντάσσεται Iτόσο Iσε κεντρικό Iεπίπεδο, Iστο Iοποίο 

περιλαμβάνει Iπρογράμματα, Iσχέδια, Iμέτρα και Iδράσεις των Υπουργείων και Iτων 

εποπτευόμενων Iφορέων τους, Iόσο και Iσε περιφερειακό Iεπίπεδο, Iστο Iοποίο 

περιλαμβάνονται Iτα Iπρογράμματα, Iτα μέτρα Iκαι οι Iδράσεις των Iπεριφερειών Iτης 

χώρας, Iλαμβάνοντας Iυπόψη, Iκατά Iπερίπτωση, Iτις ιδιαιτερότητες Iτων Iνησιών, Iκαι 

ειδικότερα, Iτων μικρών Iκαι πλέον Iαπομακρυσμένων. 

Η Εθνική Πολιτική Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών εισήχθη ως έννοια στην 

Πολιτική Προστασία της χώρας το 2014 και ο Εθνικός Σχεδιασμός από το 1995, αλλά 

μέχρι σήμερα ουδέποτε έχουν εγκριθεί. Η οριοθέτηση και ο καθορισμός των δράσεων 

της Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται κυρίως με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες 

της ΓΓΠΠ. 

Το γεγονός ότι δεν έχει διαμορφωθεί η Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου 

Καταστροφής και κατ’ επέκταση ο Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας, έχει 

ως βασική συνέπεια το σύστημα Πολιτικής Προστασίας να αναφέρεται κυρίως σε 

δράσεις και μέτρα που λαμβάνονται για τη διαχείριση μιας κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης και την προστασία του πληθυσμού από μια εν εξελίξει ἡ συντελεσθείσα 

καταστροφή και τη βραχεία αποκατάσταση των επιπτώσεων και όχι σε δράσεις 

πρόληψης/μείωσης της διακινδύνευσης καταστροφής και την μακρά αποκατάσταση ή 

ανασυγκρότηση των πληγέντων περιοχών. Οι τελευταίες, παραμένουν ως βασικές 

αρμοδιότητες των καθ’ ύλη αρμόδιων φορέων σύμφωνα με το υφιστάμενο εθνικό 

κανονιστικό πλαίσιο. Παράλληλα, δεν είναι εύκολα διακριτός ο ακριβής διαχωρισμός 

των δράσεων πολιτικής προστασίας ανά φάση διαχείρισης της καταστροφής 

(πρόληψη - ετοιμότητα - απόκριση - αποκατάσταση). 
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Κατόπιν των ανωτέρω, στην κατηγορία των μέτρων πολιτικής προστασίας σύμφωνα 

με τις υφιστάμενες κατευθυντήριες οδηγίες εντάσσονται μέτρα και δράσεις που 

αποβλέπουν κυρίως: 

• Στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και την παροχή 

βοήθειας στους πληγέντες (έργο διάσωσης πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο, 

άρση επικινδυνοτήτων μετά το καταστροφικό φαινόμενο, προσωρινή φιλοξενία 

των πολιτών που λόγω καταστροφής η διαμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί 

αδύνατη, επαναλειτουργία γραμμών ζωής κ.ά.). 

• Την επαναφορά της λειτουργίας των υποδομών που επλήγησαν με στόχο την 

αποκατάσταση της καθημερινής λειτουργίας περιοχών που έχουν πληγεί. Οι 

δράσεις που υλοποιούνται προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν το χαρακτήρα της 

κατεπείγουσας ανάγκης στο πλαίσιο του σχεδιασμού αντιμετώπισης εκτάκτων 

αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών. 

 

2.2 Δυναμικό και μέσα συστήματος Πολιτικής Προστασίας 

Στο Iδυναμικό Iκαι τα Iμέσα του συστήματος IΠολιτικής Προστασίας Iπεριλαμβάνονται 

κάθε Iδημόσιος ή Iιδιωτικός φορέας Iπου δύναται Iνα συνεισφέρει Iσε Iανθρώπινο 

δυναμικό Iκαι Iμέσα, εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και πολίτες12.  

Οι αρμοδιότητες και το πεδίο δράσης του κάθε φορέα δίνεται όχι μόνο στο θεσμικό 

πλαίσιο περί πολιτικής προστασίας αλλά και στις ιδιαίτερες διατάξεις που διέπουν τη 

λειτουργία τους και την αποστολή τους. Στη χώρα μας ανάλογα με τον τύπο και τη 

δριμύτητα ενός γεγονότος οι πόροι συντονίζονται και ενισχύονται με πρόσθετους, 

προσαρμοζόμενοι στην κάθετη ιεραρχική δομή του συστήματος IΠολιτικής 

Προστασίας. 

Αιτήματα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου των πρωτοβάθμιων 

ΟΤΑ ικανοποιούνται από την αντίστοιχη Περιφέρεια ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

από πόρους που έχουν άμεσα διαθέσιμους. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι 

δυνατό τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται στη ΓΓΠΠ. Αιτήματα Iσυνδρομής με Iυλικά 

και Iμέσα προς Iενίσχυση του Iέργου των IΠεριφερειών ικανοποιούνται Iαπό Iτην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Iκαι στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό από τη 

ΓΓΠΠ. Αιτήματα Iσυνδρομής με Iυλικά και Iμέσα προς Iενίσχυση του Iέργου Iτων 

                                                 
12 Ν.4662/2020 άρθρο 7. 
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Αποκεντρωμένων IΔιοικήσεων για Iτην αντιμετώπιση Iεν εξελίξει Iκαταστροφών Iκαι 

καταστάσεων Iέκτακτης Iανάγκης υποβάλλονται στη ΓΓΠΠ. Το Iαίτημα των Iκρατικών 

υπηρεσιών Iγια συνδρομή Iάλλων Iαρχών Iυπηρεσιών και Iφορέων της Iημεδαπής ή Iτης 

αλλοδαπής Iμε σκοπό Iτην αντιμετώπιση Iκάθε μορφής Iκαταστροφών, Iυποβάλλεται 

αποκλειστικά Iμέσω της ΓΓΠΠ. 

 

2.3 Κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας 

Μία καταστροφή ανάλογα με την έκτασή της και τους πόρους που απαιτούνται για 

την αντιμετώπισή της κατηγοριοποιείται σε πέντε (5) κατηγορίες ως εξής: Γενική, 

Περιφερειακή μικρής ή μεγάλης έντασης, Τοπική μικρής ή μεγάλης έντασης. 

Ανάλογα με την ένταση και την έκταση της απειλής ή της καταστροφής, το σύστημα 

της πολιτικής προστασίας ενεργοποιείται και κλιμακώνει τη δράση Iτου δυναμικού Iκαι 

των Iμέσων πολιτικής Iπροστασίας σε Iκεντρικό, Iπεριφερειακό και Iτοπικό επίπεδο Iγια 

τους Iσκοπούς της Iπολιτικής προστασίας Iκαι ειδικότερα Iγια την Iαντιμετώπιση 

έκτακτων Iαναγκών από Iκαταστροφές ή/και Iγια τον Iέλεγχο και Iπεριορισμό Iτων 

δυσμενών Iεπιπτώσεων, Iπου σχετίζονται Iμε τους Iαντίστοιχους Iκινδύνους. 

Όταν οι ανωτέρω διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν (π.χ. μισθώσεις μηχανημάτων, 

προμήθειες υλικών κ.ά.) για την αντιμετώπιση της καταστροφής, δύναται να κηρυχθεί 

από τον IΓενικό Γραμματέα IΠολιτικής IΠροστασίας, «Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας», Iγια την Iκινητοποίηση Iδυναμικού και Iμέσων επιπλέον Iτου 

διατιθέμενου Iυπό κανονικές Iσυνθήκες. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω κατάσταση δεν 

συνεπάγεται απαραίτητα την επίκληση των ιδιαίτερων διατάξεων του δικαίου της 

έκτακτης ανάγκης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44Σ και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

οδηγίες της ΓΓΠΠ δεν συνδέεται με ειδικές διατάξεις που αφορούν αποζημιώσεις 

πληγέντων από καταστροφές. 

Σημειώνεται ότι μετά την ψήφιση του Ν.4662/2020 (ο οποίος υπενθυμίζεται ότι δεν 

έχει εφαρμοστεί ακόμη) η κατηγοριοποίηση των καταστροφών έχει καταργηθεί αν 

και διατηρούνται σε ισχύ διατάξεις που συνεπάγονται τη διατήρηση των αναφορών 

στη διάκριση των καταστροφών αναλόγως την έντασης και της έκτασής τους13.  

                                                 
13 Παρατηρήσεις επιστημονικής επιτροπής της Βουλής για το νέο νομοσχέδιο περί Εθνικού 

Μηχανισμού. Διαθέσιμο στο: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-

e9a5d4576eff/e-diahkris-epist.pdf  

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/e-diahkris-epist.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/e-diahkris-epist.pdf
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2.4 Επιτάξεις 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα14 επιτρέπεται η επίταξη: 

α) Προσωπικών υπηρεσιών (πολιτική επιστράτευση) Iγια την Iαντιμετώπιση Iεπείγουσας 

κοινωνικής Iανάγκης από Iθεομηνία Iή ανάγκης Iπου μπορεί Iνα Iθέσει Iσε κίνδυνο Iτη 

δημόσια Iυγεία. 

β) Πραγμάτων Iγια την Iθεραπεία άμεσης Iκοινωνικής ανάγκης Iπου μπορεί Iνα θέσει Iσε 

κίνδυνο Iτη δημόσια Iτάξη ή Iυγεία. 

Δηλαδή, μπορούμε να διακρίνουμε την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών που είναι η 

υποχρεωτική εργασία οποιουδήποτε ικανού προς τούτο ατόμου15 και την επίταξη  

πραγμάτων που είναι η προσωρινή στέρηση της ιδιοκτησίας με μονομερή πράξη του 

Κράτους16. 

Σύμφωνα με τη νομολογία17 ο Iκίνδυνος για Iτη δημόσια Iυγεία θεωρείται Iη Iδημιουργία 

προϋποθέσεων Iγια την Iπρόκληση, Iδιάδοση και Iεξάπλωση Iλοιμωδών, Iμολυσματικών Iή 

μεταδοτικών Iνόσων και κίνδυνος Iγια τη Iδημόσια τάξη νοείται με την έννοια της 

εσωτερικής ασφάλειας. 

Μέχρι το 2007 οι επιτάξεις ρυθμίζονταν κυρίως από τις διατάξεις της Πολιτικής 

Άμυνας18 οι οποίες όμως σε πολλές περιπτώσεις χαρακτηρίστηκαν αντισυνταγματικές. 

Έτσι, σε μια προσπάθεια επίλυσης των ερμηνευτικών προβλημάτων που 

δημιουργήθηκαν, συμπεριλήφθηκε τροπολογία νόμου19 με την οποία οι επιτάξεις 

εναρμονίζονται πλήρως στις συνταγματικές επιταγές, καταργώντας ταυτόχρονα κάθε 

αντίθετη διάταξη του προηγούμενου σχετικού νομοθετικού διατάγματος. 

  

                                                 
14 Άρθρο 18Σ παρ. 3, άρθρο 22Σ παρ. 4. 
15 ΣτΕ 2960/1983. 
16 ΝΣΚ 421/2005. ΣτΕ 1677.4375/1980,3742/1971. 
17 ΝΣΚ 350/2007. 
18 ΝΔ 17/194, Εισηγητική έκθεση του Νόμου και ΝΔ Ι7/1974 σύμφωνα µε το οποίο επιτρέπονται οι 

επιτάξεις πραγμάτων (άρθρο 22) για την ικανοποίηση δημόσιων και κοινωνικών αναγκών και 

προσωπικών υπηρεσιών (άρθρο 22) όταν κηρύσσεται πολιτική κινητοποίηση (άρθρα 2, 19). 
19 Ν.3536/2007 άρθρο 41 και Ν.4325/2015 άρθρο 1 με ισχύ από 11-5-2015 όπου επαναρυθμίζονται τα 

θέματα των επιτάξεων. 
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3. Όργανα Σχεδιασμού και Εφαρμογής της Πολιτικής 

Προστασίας 

Στα Κεντρικά Όργανα Σχεδιασμού και Εφαρμογής της Πολιτικής Προστασία 

υπάγονται: 

• Η Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού (ΔΕΕΣΠΠ) 

• Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) 

• Το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ) 

• Τα Αποκεντρωμένα Όργανα Σχεδιασμού και Εφαρμογής Πολιτικής Προστασίας 

(Συντονιστές Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχες/Αντιπεριφερειάρχες, 

Δήμαρχοι) 

 

3.1 Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού (ΔΕΕΣΠΠ) 

Η ΔΕΕΣΠΠ είναι μια κυβερνητική επιτροπή με αρμοδιότητες που συνδέονται με τη 

χάραξη και τη διαμόρφωση του σχεδιασμού της κυβερνητικής πολιτικής της χώρας σε 

θέματα πολιτικής προστασίας, με την Iέγκριση της IΕθνικής Πολιτικής IΜείωσης 

Κινδύνου IΚαταστροφών και Iτου Εθνικού IΣχεδιασμού Πολιτικής IΠροστασίας και Iτον 

απολογισμό Iτων κυβερνητικών μέτρων αποκατάστασης Iμετά Iαπό μεγάλες 

καταστροφές. 

Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής προβλέπεται σε επίπεδο Υπουργών, από την 

αρχική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου περί πολιτικής προστασίας (και δεν 

αποτελεί δομή του Εθνικού Μηχανισμού)20. Μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί. 

 

3.2 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) 

Η ΓΓΠΠ είναι ο κατεξοχήν φορέας συντονισμού των δράσεων της χώρας μας για 

θέματα πολιτικής προστασίας. Αποτελεί επιτελικό συντονιστικό Όργανο, τόσο σε 

επίπεδο «πρόληψης-αποτροπής» Iόσο και Iσε επίπεδο I«προετοιμασίας-αντίδρασης- 

αντιμετώπισης-αποκατάστασης». Συστάθηκε το 1995 Iμε το άρθρο 4 του Ν.2344/ 

                                                 
20 Ως ΔΕΕΣΠΠ συστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.3013/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 111 του 

Ν.4249/2014. Καταργήθηκε με το άρθρο 182 του Ν.4662/2020 και ανασυστάθηκε με το άρθρο 8 του 

Ν.4662/2020. Στο άρθρο 3 του Ν.2344/1995 αναφέρονταν ως Κυβερνητικό Συμβούλιο. 
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199521, αναβαθμίστηκε το 2004 με το ΠΔ 151/200422, το 2009 υπήχθη στο 

νεοσύστατο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (ακολουθώντας το σε όλες τις 

διοικητικές του αλλαγές)23, ενώ με το κεφάλαιο Δ’ (άρθρα 28-35) του Ν.4662/2020 

επαναπροσδιορίστηκαν οι αρμοδιότητες και η δομή της. 

Με το ΠΔ 70/202124, η ΓΓΠΠ υπάγεται πλέον στο νεοσύστατο Υπουργείο Κλιματικής 

Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, στη ΓΓΠΠ του Υπουργείου 

Κλιματικής IΚρίσης και IΠολιτικής IΠροστασίας, Iμεταφέρεται, Iμεταξύ των Iάλλων, Iαπό 

το Υπουργείο IΠεριβάλλοντος και IΕνέργειας η Iαρμοδιότητα της Iπαρακολούθησης Iτων 

Ευρωπαϊκών Iθεμάτων και Iτων πολιτικών Iως προς Iτην Iπροσαρμογή στην Iκλιματική 

αλλαγή. 

Σήμερα, η ΓΓΠΠ συνιστά διοικητική δομή και Iυπερκείμενη επιχειρησιακή Iδομή Iτου 

Εθνικού IΜηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, έχοντας Iως Iαποστολή I«τη μελέτη, την 

επεξεργασία, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τον συντονισμό του συνόλου των 

δράσεων πολιτικής προστασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για την πρόληψη, 

ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών, τεχνολογικών καταστροφών 

και λοιπών απειλών, που δύναται να προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά 

τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου, με στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας, της 

περιουσίας των πολιτών, του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω, καθώς και την ενημέρωση των πολιτών για τα 

ζητήματα αυτά. Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού 

Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής, στη ΓΓΠΠ υπάγεται το 

Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο συνιστά επιχειρησιακή δομή της.»25. 

                                                 
21 Ν.2344/1995 (ΦΕΚ 212Α) «Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». 
22 ΠΔ 151/2004 (ΦΕΚ 107Α) «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» 
23 Με το ΠΔ 184/2009 (ΦΕΚ 213Α) η ΓΓΠΠ μεταφέρθηκε στο νεοσυσταθέν Υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη. Με το ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ 141/2012) μετονομάστηκε σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη. Με το ΠΔ 24/2015 συγχωνεύτηκε με άλλα υπουργεία στο Υπουργείο 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το τελευταίο με το ΠΔ 123/2016 μετονομάστηκε σε 

Υπουργείο Εσωτερικών και με την αριθ. Υ173/2016 απόφαση Πρωθυπουργού συστάθηκε θέση 

Αναπληρωτή Υπουργού, στον οποίο με την αριθμ Υ186/2016 απόφαση πρωθυπουργού ανατέθηκαν οι 

αρμοδιότητες -μεταξύ άλλων- της ΓΓΠΠ. Με το ΠΔ 86/2018 (ΦΕΚ 159Α) ανασυστάθηκε και 

μετονομάστηκε σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 
24 ΠΔ 70/2021 (ΦΕΚ 161Α) «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, 

μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 
25 Συνιστά υπερκείμενη επιχειρησιακή δομή του Εθνικού Μηχανισμού σύμφωνα με το άρθρο 28 και 

διοικητική δομή σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4662/2020. Μέχρι την κανονιστική απόφαση σχετικά 

με την εσωτερική λειτουργία της, σε ισχύ παραμένει το ΠΔ 151/2004. 
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Ο ρόλος της ΓΓΠΠ παρουσιάζεται ιδιαίτερα ενισχυμένος στο σχετικό κανονιστικό 

πλαίσιο Iσε όλες Iτις φάσεις Iτου  κύκλου Iδιαχείρισης Iκαταστροφών. Συγκεκριμένα26: 

• Επεξεργάζεται, Iσχεδιάζει, Iκαθορίζει και Iπαρακολουθεί την Iεφαρμογή Iτης 

πολιτικής Iστον τομέα Iτης πολιτικής Iπροστασίας. Στο Iπλαίσιο Iαυτό, Iμεριμνά, 

προωθεί Iκαι συντονίζει Iτις διαδικασίες Iγια τη Iδιαμόρφωση της IΕθνικής IΠολιτικής 

Μείωσης IΚινδύνου IΚαταστροφών, Iεισηγείται την Iέγκρισή της Iστη ΔΕΕΣΠΠ, 

παρακολουθεί Iκαι ελέγχει Iτην εφαρμογή Iαυτής σε Iεθνικό Iεπίπεδο. 

• Προωθεί Iκαι συντονίζει Iτις διαδικασίες Iγια τη Iδιαμόρφωση του IΕθνικού 

Σχεδιασμού IΠολιτικής Προστασίας, Iσύμφωνα με Iτην Εθνική IΠολιτική IΜείωσης 

Κινδύνου IΚαταστροφών, Iεπεξεργάζεται τις Iσχετικές Iπροτάσεις, Iεισηγείται Iτην 

έγκρισή Iτου Iστη ΔΕΕΣΠΠ, Iπαρακολουθεί και Iελέγχει την Iεφαρμογή Iτου. 

• Παρακολουθεί την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και 

προβαίνει σε έλεγχο της εφαρμογής του σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 

και υπηρεσίες. 

• Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς, το 

πρόγραμμα προμηθειών όλων των μηχανικών υλικών και μέσων, που είναι 

αναγκαία για την πολιτική προστασία της χώρας, με βάση τον Εθνικό Σχεδιασμό 

Πολιτικής Προστασίας. 

• Προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτη και επεξεργασία θεμάτων 

αρμοδιότητάς της που αφορούν στους τομείς της πρόληψης, της ετοιμότητας, 

αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης από φυσικές και τεχνολογικές 

καταστροφές και πάσης φύσεως απειλές. 

• Έχει Iτην ευθύνη Iτης τήρησης IΕιδικού Φακέλου IΚαταστροφής, Iγια κάθε Iμεγάλης 

έντασης Iκαταστροφή, Iστον οποίο Iπεριέχονται τα Iστοιχεία Iτου συνόλου Iτων 

ενεργειών, Iστο πλαίσιο Iτου αντίστοιχου Iσχεδιασμού, Iγια την Iαντιμετώπιση Iτων 

καταστροφών Iκατά την Iεκδήλωση των Iφαινομένων, Iκαθώς Iκαι για Iτην 

αποκατάσταση Iτων ζημιών Iαπό τις Iυπηρεσίες των Iαρμοδίων IΥπουργείων. 

• Είναι αρμόδια για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων σε όλες τις φάσεις 

του κύκλου καταστροφών και απειλών. 

                                                 
26 Ν.4662/2020 άρθρο 29. 
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• Καταρτίζει και συντονίζει το έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των 

πολιτών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής 

ενημέρωσης όσο και σε επίπεδο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση 

συγκεκριμένης καταστροφής ή έκτακτης ανάγκης. 

• Τηρεί το Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. 

• Συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες για την κατάρτιση των 

Γενικών, Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας, εγκρίνει 

τα Σχέδια αυτά και προβαίνει σε έλεγχο και παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 

• Είναι αρμόδια, μέσω της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και 

Αντιμετώπισης Κινδύνων, για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών των 

εμπλεκόμενων φορέων του Εθνικού Μηχανισμού, των εθελοντών, των στελεχών 

των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των δημόσιων λειτουργών, καθώς και των πολιτών, 

σε θέματα πολιτικής προστασίας. 

• Προωθεί τις σχέσεις της χώρας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας με τους 

αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας 

άλλων χωρών, συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και 

προς άλλες χώρες, οι οποίες πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόμοια 

βοήθεια για τη χώρα. 

• Εισηγείται στον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Προστασίας του Πολίτη κάθε 

αναγκαίο μέτρο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Πολιτικής Προστασίας 

της χώρας. 

Στη ΓΓΠΠ προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας (γγΠΠ), με 

αρμοδιότητες27 σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο για όλες τις φάσεις του 

κύκλου διαχείρισης των καταστροφών. Με Iκοινή απόφαση IΠρωθυπουργού και Iτου 

οικείου IΥπουργού δύναται Iνα ορίζεται ο IΑναπληρωτής Γενικός IΓραμματέας 

Πολιτικής IΠροστασίας και οι αρμοδιότητες αυτού28. Το έργο του γγΠΠ και της 

ΓΓΠΠ υποστηρίζουν και μια πλειάδα άλλων δομών και οργάνων. 

  

                                                 
27 Οι αρμοδιότητες του γγΠΠ εξειδικεύονται στο άρθρο 30 του Ν.4662/2020. 
28 Ν.4249/2014 άρθρο 104 όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 173 του Ν. 4635/2019. 
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3.3 Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ) 

Το ΚΣΟΠΠ συγκροτείται με πρόεδρο το γγΠΠ, σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων 

Υπουργείων (και σε ειδικές περιπτώσεις σε επίπεδο Υπουργών) με τη συμμετοχή του 

Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ, του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και των προέδρων 

της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης δήμων 

Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με αρμοδιότητες στρατηγικού σχεδιασμού, συντονισμού του έργου 

της αντιμετώπισης και αποκατάστασης των καταστροφών μεγάλης έντασης και 

ενημέρωσης της κοινής γνώμης. 

Το ΚΣΟΠΠ επεξεργάζεται τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας προκειμένου 

αυτός να εγκριθεί από τη ΔΕΕΣΠΠ και είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση της εφαρμογής του. Κατά τη διάρκεια εξέλιξης μεγάλων καταστροφών, 

λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου29. 

 

3.4 Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Η πλειοψηφία των καταστροφικών φαινομένων που έχουν εκδηλωθεί στη χώρα μας, 

έχουν αναδείξει πέρα από κάθε αμφισβήτηση τον κρίσιμο ρόλο που καλείται να 

διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Το 2002 ο ρόλος των οργάνων της 

αποκεντρωμένης διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια, Νομαρχία, 

Δήμοι) ενισχύθηκε με την ψήφιση του Ν.3013/2002 όπου καθορίστηκαν ως Όργανα 

Σχεδιασμού και Εφαρμογής της Πολιτικής Προστασίας, με σημαντικές αρμοδιότητες 

σε όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης της καταστροφής. Οι διοικητικές αλλαγές 

στο τοπίο της τοπικής αυτοδιοίκησης ιδίως με την κατάργηση των Νομαρχιών και τη 

σύσταση των αιρετών Περιφερειών, την ανάθεση μητροπολιτικών αρμοδιοτήτων και 

τις συνενώσεις των ΟΤΑ α’ βαθμού ενίσχυσαν το ρόλο τους στην Πολιτική 

Προστασία (Θεοδώρου, 2013). 

  

                                                 
29 Εξακολουθεί να λειτουργεί το προϋφιστάμενο (και καταργηθέν) ΚΣΟΠΠ, όπως τούτο αναφέρεται 

στα σχέδια και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ. Το ΚΣΟΠΠ συστάθηκε με το άρθρο 5 του 

Ν.3013/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 112 του Ν.4249/2014 και καταργήθηκε με το άρθρο 

182 του Ν. 4662/2020. 
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Οι αρμοδιότητες των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης αναφέρονται κυρίως στο 

συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας, το συντονισμό και 

τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, για όλες τις φάσεις του κύκλου 

διαχείρισης των καταστροφών, καθώς και τη συμμετοχή τους στον εθνικό σχεδιασμό 

της πολιτικής προστασίας της κατά λόγο χωρικής αρμοδιότητας. Ο ρόλος τους 

παραμένει σημαντικός και μετά την εφαρμογή των νεότερων ρυθμίσεων του Εθνικού 

Μηχανισμού. 
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4. Υποστηρικτικές Δομές Πολιτικής Προστασίας 

Για την υποστήριξη των κεντρικών και αποκεντρωµένων οργάνων πολιτικής 

προστασίας, του σχεδιασμού, της λήψης αποφάσεων και της συντονιστικής 

λειτουργίας συστήνονται και ειδικά μονομελή ή συλλογικά όργανα, διοικητικές 

δομές, ομάδες και επιτροπές σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης. 

Προβλέπεται η λειτουργία Συντονιστικών Οργάνων τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο 

και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού. Πρόκειται για ευρείας 

σύνθεσης διοικητικά συλλογικά όργανα με μέλη από πολλούς φορείς της πολιτικής 

προστασίας, με συντονιστικές αρμοδιότητες σε όλο τον κύκλο διαχείρισης των 

καταστροφών30. 

Τα πλεονεκτήματα των συλλογικών οργάνων διοίκησης είναι πολλά (π.χ. πολύπλευρη 

έρευνα των υπό εξέταση ζητημάτων, αμεροληψία, συνεργασία μεταξύ διαφόρων 

φορέων της διοίκησης κ.ά), αλλά εντοπίζονται και μειονεκτήματα (π.χ. καθυστερήσεις 

στη λήψη αποφάσεων ή του ρυθμού εργασίας, έλλειψη πρωτοβουλίας ή τάση για 

συμβιβασμό, δυσχέρεια στον εντοπισμό της ευθύνης κ.ά.) (Πρεβεδούρου, 2020). 

 

4.1 Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) 

Το ΣΟΠΠ συγκροτείται σε κεντρικό επίπεδο και συνιστά την ανώτατη επιχειρησιακή 

δομή του Εθνικού Μηχανισμού. Στη σύνθεσή του μετέχουν ο γγΠΠ ως πρόεδρος,  

ο Διοικητής Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ως αναπληρωτής του 

προέδρου, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, του ΕΚΑΒ και οι 13 Περιφερειακοί 

Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας31, με αρμοδιότητες συντονιστικές στην 

κατάρτιση και εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου 

Καταστροφών, τη λήψη μέτρων εκτίμησης και πρόβλεψης κινδύνων, το συντονισμό 

των δράσεων και μέτρων αποκατάστασης και της ενημέρωσης των πολιτών για τα 

θέματα αυτά. 

                                                 
30 Οι βασικοί κανόνες που διέπουν τα συλλογικά όργανα της διοίκησης αναφέρονται στο Γενικό 

Διοικητικό Δίκαιο και στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Σε ότι αφορά τα συντονιστικά όργανα, ο 

νόμος δεν ορίζει αναπληρωματικά μέλη. Η σχετική νομολογία επί του θέματος είναι συγκεχυμένη. Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με την ΝΣΚ 373/1998 δεν είναι εφικτός ο ορισμός αναπληρωματικών μελών με 

τη συγκρότηση του οργάνου, ενώ σύμφωνα με την ΣτΕ 2461/2010 ο ορισμός των αναπληρωματικών 

μελών είναι εφικτός. 
31 Το ΣΟΠΠ συστάθηκε με το Ν.4623/2019 άρθρο 91 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4683/2020 άρθρο 

2 και συμπληρώθηκε με το Ν.4662/2020 άρθρο 12. 
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Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση του νόμου οι αρμοδιότητες 

του εν λόγω οργάνου δεν αναφέρονται με σαφήνεια σε ότι αφορά τη φάση της 

αντιμετώπισης της καταστροφής (συντονισμός, κινητοποίηση κρατικών υπηρεσιών, 

ενημέρωση κοινού κ.ά.). Ωστόσο, προβλέπεται η έκδοση κανονιστικής απόφασης με 

την οποία θα ρυθμίζονται οργανωτικά και λειτουργικά θέματα του εν λόγω οργάνου 

και σύμφωνα με τις δηλώσεις του γγΠΠ «το ΣΟΠΠ θα λειτουργεί και θα συνεδριάζει 

σε μόνιμη βάση και όχι μόνο όταν προκύπτει πρόβλημα». Το εν λόγω όργανο δεν 

λειτουργεί προς το παρόν32. 

 

4.2 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής 

Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) και Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής 

Προστασίας (ΣΟΠΠ) των ΠΕ 

Τα ΠΕΣΟΠΠ33 συνιστώνται σε επίπεδο Περιφέρειας ή ΠΕ για τους σκοπούς της 

επιχειρησιακής αποστολής του ΣΟΠΠ. Αποτελούν βασική επιχειρησιακή δομή του 

Εθνικού Μηχανισμού και ορίζονται ως Αποκεντρωμένα Περιφερειακά Όργανα 

Πολιτικής Προστασίας. Στη σύνθεση του ΠΕΣΟΠΠ που συγκροτείται με απόφαση 

Περιφερειάρχη ο οποίος προεδρεύει, μετέχουν όργανα και στελέχη της περιφερειακής 

αυτοδιοίκησης, επιχειρησιακών φορέων (πυροσβεστική, ΕΛΑΣ, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, 

ΕΚΑΒ), της δασικής υπηρεσίας και οποιοσδήποτε άλλος που κατά την κρίση του 

προέδρου δύναται να συνεισφέρει στους σκοπούς του ΠΕΣΟΠΠ. 

Στις αρμοδιότητές του υπάγεται ο συντονισμός των αντίστοιχων οργάνων σε επίπεδο 

τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού (δηλαδή των ΤΕΣΟΠΠ), των φορέων και των 

οργανικών μονάδων που σε περιφερειακό επίπεδο δύναται να συνεισφέρουν με 

πόρους (περιφερειακών ΠΔΕΑ), η συνεργασία με άλλους φορείς για εξεύρεση πόρων 

και η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ειδοποίησης των πολιτών.  

Σύμφωνα με τις θεσμικές προβλέψεις τα ΠΕΣΟΠΠ λειτουργούν σε συνεχή και 

αδιάλειπτη βάση, κάτι που πρακτικά δεν φαίνεται να είναι εφικτό. Ωστόσο, 

προβλέπεται για τα λοιπά οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνικά θέματα καθώς και 

                                                 
32 Σύμφωνα με αίρεση που τίθεται στο Ν.4682/2020 για την αναβίωση άλλων οργάνων και δομών. 

Σχετική και η ΝΣΚ 110/1997 σύμφωνα με την οποία όταν εκ του νόμου είναι καθορισμένη η σύνθεση 

ενός συλλογικού οργάνου και προσδιορίζεται η έκταση των αρμοδιοτήτων του, παρέχεται η 

δυνατότητα άμεσης λειτουργίας, τοσούτο μάλλον, της σπουδαιότητας του ρόλου του. 
33 Ν.4662/2020 άρθρο 13 και 14. 
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κάθε άλλη λεπτομέρεια να ρυθμιστούν με απόφαση του γγΠΠ (και όχι του 

προέδρου). Τα εν λόγω όργανα δεν λειτουργούν προς το παρόν. 

Περαιτέρω, εξακολουθούν να λειτουργούν τα προϋφιστάμενα (και μη καταργηθέντα) 

Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των ΠΕ34. 

Τα ΣΟΠΠ αποτελούν υποβοηθητικά όργανα σε επίπεδο σχεδιασμού ή υλοποίησης 

δράσεων πολιτικής προστασίας και έχουν Iως αποστολή Iτην υποβοήθηση Iτου Iέργου 

του Iαρμόδιου εκλεγμένου χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Iγια τη Iδιάθεση και Iτο 

συντονισμό δράσης Iτου απαραίτητου Iδυναμικού και Iμέσων Iγια την Iπρόληψη, 

ετοιμότητα, Iαντιμετώπιση και Iαποκατάσταση καταστροφών Iστην IΠεριφερειακή 

Ενότητά Iτου. 

Ο συντονιστικός ρόλος τους Iσυνδέεται Iαποκλειστικά: α) Iμε την Iιεράρχηση Iκαι 

δρομολόγηση Iαπό Iτον Αντιπεριφερειάρχη, Iέργων και Iδράσεων Iαρμοδιότητας 

Περιφέρειας Iμε Iβάση τη Iδιαθεσιμότητα πόρων Iτων μελών Iτου ΣΟΠΠ Iμε τους Iοποίους 

μπορούν Iνα συνδράμουν Iτο έργο Iτου, Iκαι Iβ) Iμε τη Iδιευκόλυνση παροχής Iαμοιβαίας 

συνδρομής Iμεταξύ των Iμελών Iτου ΣΟΠΠ Iγια την Iυλοποίηση δράσεων Iαρμοδιότητάς 

τους. 

Κατά Iτη διάρκεια Iτης εξέλιξης Iτης Iκαταστροφής καθώς Iκαι της διαχείρισης Iτων 

συνεπειών Iτο ΣΟΠΠ Iλειτουργεί Iσε 24ωρη Iβάση, Iμε Iδυνατότητα συνέχισης Iτης 

συνεδρίασης Iκαι με Iτους οριζόμενους Iαπό τους Iμετέχοντες αναπληρωτές Iτους. 

Η ταυτόχρονη λειτουργία των ΠΕΣΟΠΠ και των ΣΟΠΠ των ΠΕ, ίσως να μην είναι 

δόκιμη. 

                                                 
34 Στο άρθρο 12 του Ν.3013/2002 προβλεπόταν η λειτουργία του Συντονιστικού Νομαρχιακού 

Οργάνου (ΣΝΟ) για την υποστήριξη του Αποκεντρωμένου οργάνου ΠΠ, του Νομάρχη καθώς και η 

έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης. Με τις νεότερες ρυθμίσεις του Καλλικράτη (άρθρο 160 του 

Ν.3852/2010), στις αρμοδιότητες των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών προβλέπεται να προεδρεύουν του 

ΣΟΠΠ της ΠΕ, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε άλλη μνεία για τη σύσταση του εν λόγω οργάνου. 

Το 2016 εκδόθηκε η ΥΑ 7575/2016 κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του Ν.3013/2002 και του 

άρθρου 160 του Ν.3852/2010. Σημειώνεται ότι το άρθρο 160 του Ν.3852/2010 δεν παρέχει 

εξουσιοδότηση για την έκδοση σχετικής κανονιστικής πράξης. 

Περαιτέρω, το άρθρο 12 του Ν.3013/2002 καταργήθηκε με το Ν. 4662/2020, όχι όμως και η σχετική 

διάταξη του άρθρου 160 του Ν.3852/2010, που ορίζει ως πρόεδρο του ΣΟΠΠ τον Αντιπεριφερειάρχη. 

Σύμφωνα με τα αριθμ.. 2850/18-4-2020, 8610/12-10-2020 έγγραφα της ΓΓΠΠ, τα ΣΟΠΠ λειτουργούν 

και αντί των ΠΕΣΟΠΠ σύμφωνα με την αίρεση που τίθεται στο Ν.4682/2020 για την αναβίωση άλλων 

οργάνων και δομών   
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4.3 Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής 

Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) 

Το ΤΕΣΟΠΠ35 είναι συλλογικό όργανο που συνιστάται ως Αποκεντρωμένο Όργανο 

Πολιτικής Προστασίας για τους σκοπούς της επιχειρησιακής αποστολής του 

ΠΕΣΟΠΠ σε επίπεδο Δήμου και συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος 

προεδρεύει. Πρόκειται για επιχειρησιακή δομή του Εθνικού Μηχανισμού στις 

αρμοδιότητές του οποίου υπάγεται η κατεύθυνση, Iσε τοπικό Iεπίπεδο, του έργου Iτης 

πολιτικής Iπροστασίας για Iκαταστάσεις εκτάκτου Iανάγκης Iόλου του Iκύκλου 

διαχείρισης Iτων Iκαταστροφών, η συνεργασία με άλλους φορείς για εξεύρεση πόρων 

και η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ειδοποίησης των πολιτών. 

Στη σύνθεσή του μετέχουν όργανα και υπάλληλοι του δήμου, επιχειρησιακών φορέων 

(ΠΣ, ΕΛΑΣ, ΛΣ- ΕΛΑΚΤ, ΕΚΑΒ), η δασική υπηρεσία και οποιοσδήποτε άλλος κατά 

την κρίση του προέδρου δύναται να συνεισφέρει στους σκοπούς του ΤΕΣΟΠΠ.  

Ο γγΠΠ δύναται με απόφαση του να ρυθμίζει τα λοιπά οργανωτικά, λειτουργικά και 

τεχνικά θέματα καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τα ΤΕΣΟΠΠ. Το εν λόγω 

όργανο δεν λειτουργεί προς το παρόν (σύμφωνα και με τις σχετικές κατευθυντήριες 

οδηγίες της ΓΓΠΠ)36. 

Εξακολουθεί να λειτουργεί το προϋφιστάμενο (και μη καταργηθέν) Συντονιστικό 

Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ), το οποίο έχει ως βασική αρμοδιότητα το συντονισμό και την 

επίβλεψη του έργου Πολιτικής Προστασίας για πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση 

και αποκατάσταση καταστροφών Iσε συνάρτηση Iμε την Iαναγκαία οργάνωση Iκαι 

υποδομή Iτων ΟΤΑ Iστη λήψη Iμέτρων IΠολιτικής IΠροστασίας. Κατά Iτη διάρκεια Iτης 

εξέλιξης Iτης καταστροφής Iκαι του Iέργου αποκατάστασης Iτων Iζημιών, Iτο ΣΤΟ 

λειτουργεί Iσε 24ωρη Iβάση. Για τη ρύθμιση Iτης Iλειτουργίας τους (που δεν λαμβάνεται 

σχετική θεσμική μέριμνα), η ΓΓΠΠ εξέδωσε το 2016 κατευθυντήριες οδηγίες 

καθορίζοντας τη λειτουργία τους με τρόπο αντίστοιχο με τα ΣΟΠΠ των ΠΕ37. 

Η ταυτόχρονη λειτουργία των ΤΕΣΟΠΠ και των ΣΤΟ ίσως να μην είναι δόκιμη. 

                                                 
35 Ν.4662/2020, άρθρο 15 και 16. 
36 Σύμφωνα με την αίρεση που τίθεται στο Ν.4682/2020 για την αναβίωση άλλων οργάνων και δομών. 

Σχετικά τα αριθμ. 2850/18-4-2020, 8610/12-10-2020 έγγραφα της ΓΓΠΠ. Σχετική και η ΝΣΚ 

110/1997 σύμφωνα με την οποία όταν εκ του νόμου είναι καθορισμένη η σύνθεση ενός συλλογικού 

οργάνου και προσδιορίζεται η έκταση των αρμοδιοτήτων του, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης 

λειτουργίας, τοσούτο μάλλον, της σπουδαιότητας του ρόλου του. 
37 Ν.3013/2002 άρθρο 13, ΥΑ 1299/2003, αριθμ. πρωτ. 9032/14-12-2016 έγγραφο ΓΓΠΠ με θέμα: 

«Υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της 

Χώρας». 
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4.4 Οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας 

Σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης προβλέπεται η σύσταση ιδιαίτερων 

μονάδων πολιτικής προστασίας για την υποστήριξη των δράσεων της πολιτικής 

προστασίας. Συγκεκριμένα:  

Σε Iκάθε κεντρική Iυπηρεσία υπουργείου Iκαι οργανισμό Iκοινής ωφέλειας Iσυνιστάται 

μετά Iαπό εισήγηση Iτης ΓΓΠΠ Iοργανική μονάδα Iπολιτικής Iπροστασίας38. 

Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Iπροβλέπεται η Iσύσταση οργανικής μονάδας 

Πολιτικής IΠροστασίας σε Iεπίπεδο Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται απευθείας στον 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Iείναι αρμόδια Iγια Iτο Iσχεδιασμό και Iτην 

οργάνωση, Iσε θέματα Iπρόληψης, Iενημέρωσης και Iαντιμετώπισης των Iκαταστροφών Iή 

καταστάσεων Iέκτακτης Iανάγκης, Iκαθώς και Iγια το Iσυντονισμό όλων Iτων Iυπηρεσιών 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Iκαι του Iδημόσιου και ιδιωτικού Iδυναμικού Iκαι μέσων, 

για Iτην εξασφάλιση Iτης Iετοιμότητας, Iτην αντιμετώπιση Iτων καταστροφών Iκαι Iτην 

αποκατάσταση Iτων ζημιών39. 

Στις Περιφέρειες προβλέπεται η σύσταση Αυτοτελών Διευθύνσεων Πολιτικής 

Προστασίας υπαγόμενων απευθείας στον Περιφερειάρχη και στους Δήμους, η 

σύσταση Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας υπαγόμενων απευθείας στο 

Δήμαρχο.  

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να ιδρύονται σε οργανισμούς της κεντρικής διοίκησης, 

της αποκεντρωμένης και της τοπικής αυτοδιοίκησης ιδιαίτερες οργανικές μονάδες 

αντισεισμικής προστασίας, όμως η ισχύς αυτής της διάταξης ατόνησε μετά την ισχύ 

των ρυθμίσεων περί πολιτικής προστασίας40. 

 

 

  

                                                 
38 Ν.3013/2002 άρθρο 15 εδ. 4. 
39 Ν.3013/2002 άρθρο 11 και 16. 
40 Ν.1349/83 άρθρο 11, παρ. 5, 6, 7. 
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5. Διαχείριση πληροφοριών και Κέντρα Επιχειρήσεων 

Για τη βέλτιστη λήψη των αποφάσεων στη διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης, η απρόσκοπτη ροή έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών, θεωρείται 

κρίσιμης σημασίας. Για το λόγο αυτό, στο σύστημα Πολιτικής Προστασίας 

προβλέπονται τα εξής: 

• Δημιουργία Iσυστήματος επικοινωνίας Iγια συνεννόηση Iμεταξύ των Iεμπλεκόμενων 

στην Iαντιμετώπιση των Iέκτακτων Iαναγκών. 

• Συλλογή, επεξεργασία Iκαι εκμετάλλευση Iπληροφοριών μέσω Iδικτύων Iκαλώς 

λειτουργούντων Iσε Iόλα τα Iεπίπεδα. 

• Ίδρυση, οργάνωση και εξοπλισμό και διασύνδεση κέντρων επιχειρήσεων Iγια Iτην 

αποτελεσματικότερη Iδραστηριοποίηση στο Iσυντονισμό των Iεμπλεκόμενων 

δυνάμεων. 

 

5.1 Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης 

Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) 

Το ΕΣΚΕΔΙΚ αποτελεί Iεπιχειρησιακή δομή Iτου Εθνικού IΜηχανισμού Iκαι Ειδική 

Κεντρική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος41. Υπάγεται στον γγΠΠ και έχει τις 

εξής βασικές αρμοδιότητες: 

• Τον Iεπιχειρησιακό συντονισμό Iτης κινητοποίησης Iτων πυροσβεστικών Iδυνάμεων, 

μέσων Iκαι Iεξοπλισμού, Iκατά τις Iεντολές της Iφυσικής ηγεσίας Iτου IΠυροσβεστικού 

Σώματος Iστο πλαίσιο Iεκπλήρωσης της Iαποστολής Iτου. 

• Τη Iσυνδρομή σε Iφορείς του Iεσωτερικού, Iκαθώς και Iσε φορείς Iάλλων χωρών Iστο 

πλαίσιο Iδιακρατικών Iσυμφωνιών. 

• Τον Iεπιχειρησιακό συντονισμό Iκαι τη Iσυνεργασία όλων Iτων Iσυναρμόδιων 

Υπηρεσιών, Iστο πλαίσιο εφαρμογής Iτου Εθνικού IΣχεδιασμού IΠολιτικής 

Προστασίας Iσε Iεθνικό, Iπεριφερειακό και Iτοπικό Iεπίπεδο, Iγια την Iαντιμετώπιση 

σοβαρών Iσυμβάντων. 

Για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΣΚΕΔΙΚ έχει εκδοθεί η θεσμικά 

προβλεπόμενη κανονιστική απόφαση42.  

                                                 
41 Ν.4662/2020 άρθρο 36. 
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5.2 Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) 

Το ΕΣΚΕ συστάθηκε το 2014 με βασικές αρμοδιότητες την ενημέρωση της ηγεσίας 

του ΠΣ, της ΓΓΠΠ, των Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, καθώς 

και την ομαλή λειτουργία των τριών υφιστάμενων κέντρων που αποτελούν τις 

επιμέρους μονάδες του δηλαδή43: 

• Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος 

(199-ΣΕΚΥΠΣ) με αρμοδιότητες που ανάγονται στην αποστολή του. 

• Το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης (ΣΚΕΔ) με αρμοδιότητες στην 

παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών, την εναέρια επιτήρηση και τη 

διαχείριση των εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης. 

• Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) με τις εξής βασικές 

αρμοδιότητες: α) την επιχειρησιακή αξιολόγηση των πληροφοριών που δέχεται 

και κινητοποίηση και συντονισμό των δράσεων όλων των φορέων για την 

αντιμετώπιση των καταστροφών, διαθέτοντας κατά περίπτωση κλιμάκια 

εμπειρογνωμόνων για τον επιτόπου συντονισμό των ενεργειών αντιμετώπισης 

εκτάκτων αναγκών και β) τη λειτουργία της Μονάδας Ευρωπαϊκού Αριθμού 

Έκτακτης Ανάγκης - 112 (Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης), τη 

Μονάδα Διεθνούς Συνδρομής και Υποστηρικτικών Δυνάμεων Πολιτικής 

Προστασίας και τα Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων της ΓΓΠΠ. 

Η ΓΓΠΠ αποτελεί υποστηρικτικό και γνωμοδοτικό μηχανισμό του ΕΣΚΕ (και ιδίως 

του ΣΚΕΔ και ΚΕΠΠ). Το τροφοδοτεί με το αναγκαίο πληροφοριακό και 

υποστηρικτικό υλικό και μεριμνά για τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής ή άλλης 

πρόσφορης διασύνδεσης. Επισημαίνεται όμως ότι όπως διαπιστώνεται στην 

εισηγητική έκθεση του νόμου του Εθνικού Μηχανισμού ο ρόλος του ΕΣΚΕ, που 

τυπικά θα συντόνιζε και θα διαχειριζόταν σε εθνικό επίπεδο την μείωση των 

συνεπειών των καταστροφών, εντέλει περιορίστηκε σε ρόλο δομής υποστηρικτικού 

χαρακτήρα. Σε έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαπιστώνεται ότι η άσκηση 

των αρμοδιοτήτων του ΚΕΠΠ παρουσιάζει «οργανωτική δυσλειτουργία»44.  

                                                                                                                                            
42 Αριθμ. 29190 οικ. Φ.109.1/07-07-2020 απόφαση γγΠΠ (ΦΕΚ 3005/Β’/2020), κατ΄ εξουσιοδότηση 

του άρθρου 36 του Ν.4662/2020. 
43 Σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του ΕΣΚΕ, Ν.4249/2014 άρθρο 68 και ΥΑ 29310 οικ Φ. 

109.1/27-6-2014 (ΦΕΚ 1869/Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 8148 Φ.109.1 /2015 ( ΦΕΚ 996/Β). 
44 Το ΚΕΠΠ, όταν συστάθηκε, υπήχθη στη ΓΓΠΠ. Μετά την υπαγωγή του στο ΕΣΚΕ ένα πλαίσιο 

διατάξεων που ρύθμιζε τη λειτουργία του δεν εφαρμόστηκαν, αφού ήταν σε άμεση συνάρτηση με τη 
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5.3 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας 

(ΠΕΚΕΠΠ) 

Τα ΠΕΚΕΠΠ συνιστούν επιχειρησιακές δομές του Εθνικού Μηχανισμού, σε 

περιφερειακό επίπεδο και είναι κυρίως αρμόδια για τη συλλογή, επεξεργασία και 

διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν σε εν εξελίξει συμβάντα ή απειλές, για την 

ορθή εκτίμηση της κατάστασης και λήψη απόφασης από τα, κατά περίπτωση, 

αρμόδια όργανα και το συντονισμό και την υποστήριξή των εμπλεκόμενων φορέων 

στην αντιμετώπιση των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

Τα ΠΕΚΕΠΠ δεν έχουν ακόμη συσταθεί, εν αναμονή της απόφασης του γγΠΠ που 

θα ρυθμίζει τη στελέχωση, οργάνωση και λειτουργία τους45. 

 

5.4 Λοιπά Κέντρα Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) 

Στο Γενικό Σχέδιο «Ξενοκράτης» δίνεται η δυνατότητα οργάνωσης ΚΕΠΠ και σε 

φορείς στο περιφερειακό επίπεδο, αλλά η δυνατότητα αυτή δεν έχει αξιοποιηθεί46.  

Η σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων σε επίπεδο ΟΤΑ α’ δεν προβλέπεται. Πιθανόν η 

αιτία να βρίσκεται στο γεγονός ότι η συσσώρευση πολλών συλλογικών οργάνων στον 

εν γένει περιορισμένο χώρο των ΟΤΑ μόνο δυσλειτουργία μπορεί να προκαλέσει.  

Η διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» που θεωρητικά ενίσχυσε τις δομές 

των δήμων δεν επέφερε καμία αλλαγή σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, μερικοί δήμοι 

για την υποστήριξη του έργου τους, οργανώνουν (με ιδία πρωτοβουλία) ΚΕΠΠ (π.χ. 

Ηρακλείου, Νεαπόλεως-Συκεών, Αργυρούπολης, Πεντέλης, Ραφήνας-Πικερμίου, 

Βύρωνα κ.ά.), τα οποία συνήθως στελεχώνουν με εθελοντές. 

Περαιτέρω, και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς προβλέπεται να οργανώνουν Κέντρα 

Επιχειρήσεων, τα οποία αν και δεν αποτελούν δομές του Εθνικού Μηχανισμού ο 

ρόλος τους είναι σημαντικός στην αποτελεσματική επικοινωνία και ροή των 

πληροφοριών. Για παράδειγμα, Iοι υπηρεσίες Iτης ΕΛΑΣ Iκαι του IΠυροσβεστικού 

Σώματος, Iλόγω του Iαποκεντρωτικού συστήματος Iτους και Iτης 24ωρης Iβάσης 

                                                                                                                                            
νέα οργανωτική δομή της ΓΓΠΠ που όριζε ο Ν.4249/2014, για την οποία ουδέποτε εκδόθηκαν οι 

σχετικές εφαρμοστικές διατάξεις. 
45 Ν. 4662/2020 άρθρο 17, 18. 

Η ανάπτυξη των 13 κτιρίων που θα στεγαστούν θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ. Στις αρχές του 2021 

δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές». 

Αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός διετίας. 
46 ΥΑ 1299/2003. 
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λειτουργίας Iτους και Iτων πόρων Iπου Iδιαθέτουν, Iκαλούνται να Iαναλάβουν το Iρόλο Iτης 

«αρχικής» Iεκτίμησης και Iσυλλογής πληροφοριών Iγια την Iεπικρατούσα Iκατάσταση 

(εξέλιξή Iτης Iκαταστροφής, Iεπηρεαζόμενες Iπεριοχές κ.ά.) Iκαι της Iενημέρωσης Iτου 

ΚΕΠΠ και των αρμόδιων περιφερειακών οργάνων Πολιτικής Προστασίας. Το IΕνιαίο 

Συντονιστικό IΚέντρο Επιχειρήσεων Iκαι Διαχείρισης IΚρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) Iτης IΕΛΑΣ, 

και τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων των Περιφερειακών Πυροσβεστικών 

Διοικήσεων (ΠΕΠΥΔ) του ΠΣ, συνδράμουν αποφασιστικά προς αυτή την 

κατεύθυνση47. 

Κέντρα Επιχειρήσεων συστήνονται και σε άλλους φορείς, συμβάλλοντας στη 

διαχείριση των πληροφοριών, κατά λόγο αρμοδιότητας, όπως το Ενιαίο Κέντρο 

Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων 

(ΚΕΠΙΧ), στο Λιμενικό Σώμα48, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας στο ΕΚΑΒ, για το 

συντονισμό της παροχής άμεσης βοήθειας και επείγουσας ιατρικής βοήθειας σε 

καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων49, το Κέντρο Επιχειρησιακής 

Ετοιμότητας (ΚΕΠΕΤ) του Υπουργείου Υποδομών για την αντιμετώπιση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και διαχείρισης κρίσεων που άπτονται όλων των 

αντικειμένων των τομέων του Υπουργείου κ.λπ.50 

Η συγκρότηση και η λειτουργία των επιχειρησιακών κέντρων αντιμετωπίζει σειρά 

προκλήσεων όσον αφορά στην αποτελεσματική εκπλήρωση του ρόλου τους και στην 

υποστήριξη του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων δυνάμενων Πολιτικής 

Προστασίας. Ο εξοπλισμός τους παρουσιάζει ελλείψεις και η διασύνδεσή τους με το 

ΕΣΚΕ και το ΚΕΠΠ, χρειάζεται βελτιώσεις. Πολύτιμος χρόνος αναλώνεται σε 

συνεννοήσεις μεταξύ των επιχειρησιακών κέντρων. 

 

  

                                                 
47 Ν.4249/2014 άρθρο 21, ΠΔ 178/2014 άρθρο 25 και ΥΑ αριθμ 21321/οικ. Φ. 109.1/2014 (ΦΕΚ 

1132Β). 
48 ΠΔ 13/2018 και Ν.3569/2007 άρθρο 4. 
49 Ν.4633/2019 άρθρο 32 και 33. 
50 Ν.4313/2014 άρθρο 81. 
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6. Κινητοποίηση Πολιτικής Προστασίας 

Η κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων για την αντιμετώπιση ενός 

καταστροφικού συμβάντος ή επαπειλούμενου κινδύνου, μετά την ψήφιση του 

Εθνικού Μηχανισμού (Ν.4662/2020) παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με τις 

προϋφιστάμενες νομικές ρυθμίσεις (Ν.3013/2002, ΥΑ 1299/2003). Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι ρυθμίσεις του Εθνικού Μηχανισμού δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί και οι 

προϋφιστάμενες παραμένουν σε ισχύ, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν και οι δύο 

διαφορετικές διαδικασίες. 

 

6.1 Πριν τη θέσπιση του Εθνικού Μηχανισμού - Σχέδιο «Ξενοκράτης» 

Κατάσταση Iκινητοποίησης Iπολιτικής Iπροστασίας Iείναι η Iενεργοποίηση και Iη 

κλιμάκωση Iτης δράσης Iτου δυναμικού Iκαι των Iμέσων πολιτικής Iπροστασίας Iσε 

κεντρικό, Iπεριφερειακό και Iτοπικό επίπεδο Iγια τους Iσκοπούς της Iπολιτικής 

προστασίας Iκαι ειδικότερα Iγια την Iαντιμετώπιση εκτάκτων Iαναγκών από Iκαταστροφές 

ή/και Iγια τον Iέλεγχο των Iδυσμενών επιπτώσεων Iπου σχετίζονται Iμε τους Iαντίστοιχους 

κινδύνους (Καραμάνου, 2021). 

Η Iκατάσταση κινητοποίησης Iπολιτικής προστασίας Iδιακρίνεται Iσε: 

α) Κατάσταση Iετοιμότητας πολιτικής Iπροστασίας λόγω Iτεκμηριωμένου Iκινδύνου, 

στην Iοποία περιλαμβάνεται Iη κλιμάκωση Iτης ετοιμότητας Iτου δυναμικού Iκαι Iτων 

μέσων Iπολιτικής Iπροστασίας, Iκατά την Iεξειδίκευση που Iγίνεται Iστο Iσχεδιασμό 

ετοιμότητας. 

β) Κατάσταση Iέκτακτης Iανάγκης Iπολιτικής Iπροστασίας, Iστην οποία Iπεριλαμβάνεται 

η Iκατάσταση που Iσχετίζεται με Iσυγκεκριμένη καταστροφή Iγια την Iαντιμετώπιση 

της Iοποίας απαιτείται Iειδικός συντονισμός Iαπό Iτην ΓΓΠΠ και Iκινητοποίηση 

δυναμικού Iκαι μέσων Iεπιπλέον του Iδιατιθέμενου Iυπό κανονικές Iσυνθήκες. 

Η Iκινητοποίηση του Iδυναμικού και των μέσων IΠολιτικής IΠροστασίας ακολουθεί τις 

κατευθύνσεις του Γενικού Σχεδίου «Ξενοκράτης», Iμε τη Iδιαμόρφωση Iενός 

συστήματος Iενεργειών Iτεσσάρων (4) Iφάσεων ως Iεξής: 

Φάση 1η: Συνήθης ετοιμότητα, όπου περιλαμβάνονται μέτρα και ενέργειες του 

κρατικού μηχανισμού που συμβάλλουν στην προετοιμασία του, όπως: 
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• Αξιολογούνται οι πρώτες πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται στην 

εμφάνιση ή επικείμενο ερχομό καταστροφικών φαινομένων 

• Τίθεται σε εφαρμογή το σύστημα επικοινωνίας και ροής πληροφοριών 

• Καταγράφονται τα μέσα πολιτικής προστασίας και ελέγχεται η επάρκεια της 

καταλληλότητας αυτών51 

• Λαμβάνονται προπαρασκευαστικά μέτρα 

 

Φάση 2η: Αυξημένη ετοιμότητα, όταν από την συναξιολόγηση των πληροφοριών 

δίνεται σχεδόν η βεβαιότητα ότι επίκειται καταστροφικά φαινόμενα γίνεται ευρύτερη 

κινητοποίηση. 

• Συνέρχονται επιτελικά και επιχειρησιακά όργανα και διατελούν σε πλήρη 

ετοιμότητα (π.χ. Συμβούλια Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης κρίσεων στο 

ΠΣ, την ΕΛΑΣ το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ κ.ά.)52 

• Λαμβάνονται προληπτικά μέτρα, όπου κρίνεται σκόπιμο 

Η Κατάσταση Ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας κηρύσσεται με απόφαση του 

γγΠΠ. 

 

Φάση 3η: Άμεση Κινητοποίηση – Επέμβαση, είναι η Iφάση που Iγίνεται Iπλέον η 

κινητοποίηση Iκαι δραστηριοποίηση Iόλου του Iσυστήματος πολιτικής Iπροστασίας Iπρος 

αντιμετώπιση Iτων καταστροφικών Iφαινομένων. 

• Οι Iεπιχειρησιακές δυνάμεις Iσυνεργαζόμενες και Iσυντονιζόμενες ευρίσκονται Iσε 

πλήρη Iδράση 

• Το Iανθρώπινο δυναμικό Iκαι Iτα υλικά Iμέσα αξιοποιούνται Iμε Iτον καλύτερο Iτρόπο 

• Όπου Iκρίνεται σκόπιμο Iενημερώνονται οι Iπολίτες για Iτη λήψη Iμέτρων 

αυτοπροστασίας, συνδρομή Iκαι διευκόλυνση Iτου έργου Iτου Iκράτους 

                                                 
51 Κατ’ επιταγή του «Ξενοκράτη» η ΓΓΠΠ τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των διαθέσιμων μέσων σύμφωνα 

με τα στοιχεία που τις αποστέλλονται από τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά η εφαρμογή της εν λόγω 

πρόβλεψης δεν λαμβάνει χώρα. 
52 Σύμφωνα με τον «Ξενοκράτη» στα επιτελικά όργανα λαμβάνονται πολιτικής φύσεως αποφάσεις και 

τα επιχειρησιακά έχουν την ευθύνη εφαρμογής των αποφάσεων των επιτελικών οργάνων και των 

σχεδίων στο χώρο των επικίνδυνων φαινομένων. Για το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και 

Διαχείρισης Κρίσεων του ΠΣ (Ν.3511/2006 άρθρο 7 όπως τροποποιήθηκε), για την ΕΛΑΣ 

(Ν.2800/2000 άρθρο 13 όπως τροποποιήθηκε) και για την ΕΛΑΚΤ (Ν.3922/2011 άρθρο 8). Κατ’ 

ουσία πρόκειται για επιχειρησιακά και όχι επιτελικά όργανα. 
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• Το Iσύστημα επικοινωνιών Iβρίσκεται σε Iπλήρη Iλειτουργία 

• Οι Iυπηρεσίες διοικητικής Iμέριμνας είναι Iσε ετοιμότητα Iγια Iτη στήριξη Iτου 

επιχειρησιακού Iέργου και Iάμεσης επίλυσης Iπροβλημάτων των Iπληγέντων 

 

Φάση 4η: Αποκατάσταση - Αρωγή 

• Γίνεται εκτίμηση ζημιών 

• Παρέχεται αρωγή στους πληγέντες 

• Λαμβάνονται μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών και μη επανάληψης 

φαινομένων δυνάμενων να προληφθούν 

Επισημαίνεται ότι η κινητοποίηση ενός φορέα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του 

προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα συμβάν π.χ. η κινητοποίηση των τεχνικών 

υπηρεσιών ενός δήμου για την αντιμετώπιση ενός τοπικού πλημμυρικού φαινομένου 

που προκλήθηκε εξαιτίας ενός φραγμένου φρεατίου σε ένα δημοτικό δρόμο, λαμβάνει 

χώρα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για τη συντήρηση του οδικού δικτύου και 

δεν πρέπει να συγχέεται με την κινητοποίηση του συστήματος Πολιτικής 

Προστασίας. 

Η άμεση κινητοποίηση/επέμβαση του συστήματος Πολιτικής Προστασίας αναφέρεται 

στην αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων, όταν δηλαδή ένα Iφυσικό Iφαινόμενο 

ή Iτεχνολογικό Iσυμβάν στο Iχερσαίο, Iθαλάσσιο και Iεναέριο χώρο Iπροκαλεί Iεκτεταμένες 

επιπτώσεις Iστον άνθρωπο Iκαθώς και Iστο ανθρωπογενές Iή στο Iφυσικό Iπεριβάλλον. 

Ο χαρακτηρισμός Iτης Iκαταστροφής γίνεται με απόφαση του γγΠΠ, σε συγκεκριμένη 

κατηγορία ανάλογα με το επίπεδο κλιμάκωσης Iστη διάθεση Iτου ανθρώπινου 

δυναμικού Iκαι μέσων Iπολιτικής προστασίας Iγια την Iαντιμετώπιση και τον έλεγχο Iτων 

δυσμενών επιπτώσεων της. Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες καταστροφών53: 

                                                 
53 Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ μετά την ισχύ του 

Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και των διοικητικών αλλαγών που επέφερε. Σύμφωνα με τους ορισμούς 

του Ν.3013/2002 και του Ξενοκράτη, η κατηγοριοποίηση των καταστροφών είχε ως εξής: α) Iγενική 

καταστροφή Iνοείται η Iκαταστροφή Iπου εκτείνεται Iσε περισσότερες Iαπό τρεις Iπεριφέρειες της Iχώρας, 

β) Iπεριφερειακή καταστροφή Iμεγάλης έντασης Iνοείται αυτή Iγια την Iαντιμετώπιση της Iοποίας 

απαιτείται Iη διάθεση Iδυναμικού και Iμέσων πολιτικής Iπροστασίας και Iαπό άλλες Iπεριφέρειες Iή/και Iαπό 

κεντρικές Iυπηρεσίες και Iφορείς, γ) Iπεριφερειακή καταστροφή Iμικρής έντασης Iνοείται αυτή Iγια Iτην 

αντιμετώπιση Iτης οποίας Iαρκεί το Iδυναμικό και Iτα μέσα Iπολιτικής προστασίας Iτης Iπεριφέρειας,  

δ) Iτοπική καταστροφή Iμεγάλης έντασης Iνοείται αυτή Iγια την Iαντιμετώπιση της Iοποίας απαιτείται Iη 

διάθεση Iδυναμικού και Iμέσων πολιτικής Iπροστασίας και Iαπό άλλους Iνομούς, Iπεριφέρειες ή/και Iαπό 
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α) Τοπική Iκαταστροφή μικρής Iέντασης, Iγια την Iαντιμετώπιση της Iοποίας αρκεί Iτο 

δυναμικό Iκαι τα Iμέσα πολιτικής Iπροστασίας σε Iεπίπεδο ΠΕ. Ο Iσυντονισμός Iτης 

διάθεσης Iτου απαραίτητου Iδυναμικού και Iμέσων γίνεται Iαπό τον IΠεριφερειάρχη Iή 

κατόπιν Iεντολής του Iαπό τον Iαρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Iο οποίος Iενεργεί 

σύμφωνα Iμε τις Iοδηγίες και Iτις κατευθύνσεις Iπου του Iπαρέχει ο IΠεριφερειάρχης. 

β) Περιφερειακή Iκαταστροφή μικρής Iέντασης για Iτην οποία Iαρκεί το Iδυναμικό και Iτα 

μέσα Iπολιτικής προστασίας Iτης IΠεριφέρειας. Ο Iσυντονισμός της Iδιάθεσης Iτου 

απαραίτητου Iδυναμικού και Iμέσων γίνεται Iμε Iευθύνη του IΠεριφερειάρχη. 

γ) Τοπική Iκαταστροφή μεγάλης Iέντασης, Iγια την Iαντιμετώπιση της Iοποίας Iαπαιτείται 

η Iδιάθεση δυναμικού Iκαι μέσων Iπολιτικής προστασίας Iαπό άλλους IΔήμους, 

Περιφέρειες, IΑποκεντρωμένες Διοικήσεις Iή/και Iαπό Κεντρικές IΥπηρεσίες Iκαι 

Φορείς. Ο Iσυντονισμός της Iδιάθεσης του Iαπαραίτητου Iδυναμικού και Iμέσων 

γίνεται Iμε ευθύνη Iτου γγΠΠ Iκαι του IΚΣΟΠΠ. 

δ). Περιφερειακή καταστροφή μεγάλης έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας 

απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας από άλλες 

Περιφέρειες ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή και από Κεντρικές Υπηρεσίες και 

Φορείς. Ο συντονισμός της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων 

γίνεται με ευθύνη του γγΠΠ και του ΚΣΟΠΠ. 

ε) Γενική Iκαταστροφή Iείναι η Iκαταστροφή που Iεκτείνεται σε Iπερισσότερες από Iτρεις 

περιφέρειες Iτης Iχώρας. Ο Iσυντονισμός της Iδιάθεσης του Iαπαραίτητου Iδυναμικού 

και Iμέσων γίνεται Iμε ευθύνη Iτου Υπουργού IΠροστασίας του IΠολίτη ή Iτου γγΠΠ 

και του ΚΣΟΠΠ. 

  

                                                                                                                                            
κεντρικές Iυπηρεσίες και Iφορείς, ε) Iτοπική καταστροφή Iμικρής έντασης Iνοείται αυτή Iγια Iτην 

αντιμετώπιση Iτης οποίας Iαρκεί το Iδυναμικό και Iτα μέσα Iπολιτικής προστασίας Iσε επίπεδο Iνομού. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΠ όπου περιφέρεια (τότε κρατική διοίκηση) θεωρήθηκε ότι νοείται 

μετά την ισχύ του Καλλικράτη η αιρετή περιφέρεια (τοπική αυτοδιοίκηση β’ βαθμού) και όπου νομός 

η Περιφερειακή Ενότητα. Περαιτέρω όπως προβλέπεται από τον Ξενοκράτη: «… β. Συντονισμός 

Επιχειρήσεων 1. Ο συντονισμός των εμπλεκόμενων επιχειρησιακών δυνάμεων για την αντιμετώπιση των 

καταστροφικών φαινομένων, γίνεται, αναλόγως του είδους ή της έντασης της καταστροφής (Γενική 

Περιφερειακή, Τοπική), από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τους οικείους Γενικούς 

Γραμματείς των Περιφερειών και τους Νομάρχες, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω στο έργο τους 

συνεπικουρούνται, από τους επικεφαλείς των δυνάμεων που ενεργούν στον τομέα ευθύνης τους. 2. Το 

Εθνικό Κέντρο Χειρισμού κρίσεων (νοείται το Κέντρο Επιχειρήσεων ΓΓΠΠ), πρέπει να έχει σαφή εικόνα 

της καταστάσεως και συνεχή ενημέρωση με πληροφορίες, εκτιμήσεις και προβλέψεις προκειμένου να 

συνδράμει κατά τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο τις επιχειρησιακές και λοιπές δυνάμεις». 
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Ειδικά για την ως άνω περίπτωση της «Γενικής Καταστροφής» η αρμοδιότητα του 

χαρακτηρισμού ανήκει στον οικείο Υπουργό, μετά από εισήγηση του γγΠΠ. Ανάλογα 

με την κατηγορία της καταστροφής ορίζεται και το αρμόδιο όργανο για το 

συντονισμό της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων. 

Για Iτις περιπτώσεις Iτοπικών και Iπεριφερειακών καταστροφών Iμεγάλης Iέντασης, Iο 

Συντονιστής IΑποκεντρωμένης Διοίκησης Iδύναται να Iαναλαμβάνει εντός Iτης Iχωρικής 

του Iαρμοδιότητας, Iκαι εφόσον Iσυντρέχουν Iλόγοι, Iτο Iσυντονισμό της Iδιάθεσης Iτου 

απαραίτητου Iδυναμικού και Iμέσων, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον γγΠΠ54. 

Σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν (ανθρώπινο δυναμικό και μέσα) 

ο γγΠΠ μπορεί να κηρύξει την πληγείσα περιοχή σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η απελευθέρωση πρόσθετων 

πόρων (πλέον των διατιθέμενων υπό κανονικές συνθήκες όπως έκτακτες 

χρηματοδοτήσεις, απευθείας αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, μισθώσεις 

μηχανημάτων, έκτακτες προσλήψεις προσωπικού κ.ά.). 

Εφόσον η καταστροφή είναι τοπική, τότε για την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης απαιτείται εισήγηση από τον Περιφερειάρχη και στην περίπτωση που η 

καταστροφή είναι τοπική μικρής έντασης ο γγΠΠ μπορεί να τον εξουσιοδοτήσει (τον 

Περιφερειάρχη) να προβεί ο ίδιος στην κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 

Σε περίπτωση γενικής καταστροφής η αρμοδιότητα της κήρυξης ανήκει στον οικείο 

Υπουργό μετά από εισήγηση του γγΠΠ. 

Η Iκατάσταση έκτακτης Iανάγκης πολιτικής Iπροστασίας που Iσυντρέχει σε Iπερίπτωση 

συντελεσθείσας Iκαταστροφής, Iαίρεται αυτοδικαίως Iμε την Iπάροδο Iεξαμήνου. 

Δύναται Iδε, Iνα ανανεώνεται Iμε απόφαση Iτου γγΠΠ Iύστερα από Iβεβαίωση των Iκατά 

περίπτωση Iαρμόδιων αποκεντρωμένων Iοργάνων με Iειδική αιτιολογία Iγια τους Iλόγους 

για Iτους οποίους Iοι επιπτώσεις Iαπό τις Iκαταστροφές δεν Iέχουν ακόμη Iαντιμετωπισθεί. 

Η Iκήρυξη μιας Iπεριοχής σε Iκατάσταση έκτακτης Iανάγκης πολιτικής Iπροστασίας Iδεν 

συνδέεται με άλλες διαδικασίες που ενεργοποιούνται, όπως η καταβολή 

αποζημιώσεων και δανείων σε πληγέντες. 

Επισημαίνεται ότι ο χαρακτηρισμός της καταστροφής δεν είναι απλά μια διοικητική 

πράξη αλλά παράγει και συγκεκριμένα αποτελέσματα στη διαχείριση των συνεπειών 

                                                 
54 Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 σε συνδυασμό με τα άρθρα 10 και 11 του 

Ν.3013/2002 και του άρθρου 283 του Ν.3852/2010. 
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της καταστροφής και το συντονισμό των επιχειρήσεων, σε τοπικό, περιφερειακό και 

κεντρικό επίπεδο, τη διάθεση των πόρων και συνεπώς του καθορισμού του οργάνου 

που θα αναλάβει το συντονισμό της διάθεσης πόρων (ΚΣΟΠΠ, γγΠΠ, Συντονιστής 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχης), του οργάνου που 

θα εισηγηθεί ή θα εκδώσει την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την τήρηση 

φακέλου καταστροφής κ.λπ. 

Στην πράξη, στην πλειοψηφία των καταστροφών δεν εκδίδονται αποφάσεις 

χαρακτηρισμού τους από το γγΠΠ, όπως αυτό έχει επισημανθεί και σε πρόσφατη 

έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της 

καθυστέρησης ή της μη έκδοσης αποφάσεων κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης. 

Επίσης, όπως διαπιστώνεται και στην εισηγητική έκθεση του Εθνικού Μηχανισμού 

«οι υφιστάμενες αρμοδιότητες των φορέων πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και 

περιφερειακό επίπεδο εμφανίζουν αποσπασματικό χαρακτήρα και σε πολλές 

περιπτώσεις αποτυπώνονται θεσμικά με ασάφεια, που αναπόφευκτα οδηγεί σε 

αλληλοεπικάλυψη και συχνά σύγκρουσή τους. Η σύγχυση αυτή ως προς τις 

αρμοδιότητες και το συνακόλουθο ασαφή ρόλο που καλείται να επιτελέσει κάθε φορέας 

πολιτικής προστασίας αποτελεί σοβαρή παθογένεια του ισχύοντος συστήματος, η οποία 

επιφέρει τη μείωση της αποτελεσματικότητάς του, ιδιαίτερα κατά το κρίσιμο στάδιο της 

διαχείρισης έκτακτης ανάγκης, όπου απαιτείται σε ιδιαίτερα περιορισμένο χρονικό 

διάστημα η βέλτιστη απόκριση και λειτουργία κάθε επιμέρους δομής πολιτικής 

προστασίας υπέρ του δημοσίου συμφέροντος». 

Ο συντονισμός Iτου δυναμικού Iκαι των Iμέσων Πολιτικής IΠροστασίας στην 

αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ελέγχου των επιπτώσεων της, αποτελεί 

σημαντική πρόκληση στη λειτουργία του συστήματος Πολιτικής Προστασίας. 
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6.2 Σύμφωνα με τον Εθνικό Μηχανισμό 

Με το Ν.4662/2020 περί Εθνικού Μηχανισμού, ο χαρακτηρισμός και η 

κατηγοριοποίηση των καταστροφών καταργείται και η κινητοποίηση των πόρων 

γίνεται, επίσης κλιμακούμενα, και διακρίνεται η Κατάσταση Ετοιμότητας και η 

Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ως εξής: 

Η κατάσταση Ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας διακρίνεται σε: 

• Κατάσταση Iσυνήθους ετοιμότητας I(Green ICode): Οι Iεμπλεκόμενοι Iσε Iδράσεις 

πολιτικής Iπροστασίας Iφορείς Iεπαγρυπνούν κατόπιν Iπροειδοποίησης Iγια Iτην 

περίπτωση Iεκδήλωσης ήπιας Iδιακινδύνευσης Iσυμβάντος Iή Iκινητοποίησης, 

κατόπιν Iεκδήλωσης χαμηλής Iεπικινδυνότητας Iσυμβάντος, Iελέγχοντας Iτη 

διαθεσιμότητα Iσε ανθρώπινο Iδυναμικό, Iυλικά και Iμέσα και Iεφαρμόζουν τα Iκατά 

περίπτωση Iσχέδια και Iμνημόνια Iενεργειών. 

• Κατάσταση Iαυξημένης Iετοιμότητας I(Yellow ICode): Οι Iεμπλεκόμενοι Iφορείς 

αυξάνουν Iτην ετοιμότητά Iτους κατόπιν Iεκδήλωσης I(ή Iπροειδοποίησης) Iμέσης 

επικινδυνότητας Iσυμβάντος και Iενεργοποιούνται συγκεκριμένα ΠΔΕΑ. 

• Κατάσταση Iεπιφυλακής I(Orange ICode): Οι Iεμπλεκόμενοι φορείς Iεξαντλούν Iτα 

μέτρα Iετοιμότητας και Iτίθενται σε Iεπιφυλακή, Iεπαυξανόμενοι σε Iστελέχωση, 

ύστερα Iαπό εκδήλωση Iαυξημένης επικινδυνότητας Iσυμβάντος ή Iπροειδοποίησης 

για Iπάσης φύσεως Iαπειλή. 

• Κατάσταση Iκινητοποίησης I(Red ICode): IΕνεργοποιείται Iαμέσως μετά Iτην 

εκδήλωση Iκαταστροφικού φαινομένου Iή σε Iπερίπτωση σοβαρής Iπιθανότητας 

επέλευσης Iκαταστροφής ή Iπάσης φύσεως Iαπειλής. IΟ Εθνικός IΜηχανισμός Iτίθεται 

σε Iπλήρη Iκινητοποίηση, Iενεργοποιώντας και Iαναπτύσσοντας το Iαναγκαίο 

ανθρώπινο Iδυναμικό, Iτα υλικά Iκαι μέσα Iκαι δρομολογούνται Iδράσεις Iβραχείας 

αποκατάστασης, Iαρωγής και Iυποστήριξης για Iτη μετρίαση Iτων επιπτώσεων Iτης 

καταστροφής. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η κλιμακούμενη κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

και μέσων γίνεται ανάλογα με τη διαβάθμιση του μεγέθους της απειλής ή 

προειδοποίησης ή της επικινδυνότητας ενός συμβάντος. Προς το παρόν δεν έχουν 

καθοριστεί οι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι και απειλές που «ενεργοποιούν» αυτές τις 

διαβαθμίσεις και καταγράφονται σε ειδική βάση δεδομένων (π.χ. η διαβάθμιση του 
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μεγέθους της απειλής μπορεί να καθορίζεται ανάλογα με τον δείκτη κινδύνου 

πυρκαγιάς δασικών πυρκαγιών ή τη διαβάθμιση των δελτίων καιρού κ.ά.). 

 

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

Η δυνατότητα κήρυξης Iσε κατάσταση Iέκτακτης ανάγκης Iπολιτικής Iπροστασίας, 

«συντρέχει σε περίπτωση συντελεσθείσας φυσικής και τεχνολογικής καταστροφής 

ευρείας κλίμακας στον πληθυσμό και στις υποδομές, για την αντιμετώπιση της οποίας 

δεν επαρκούν οι άμεσα διαθέσιμοι πόροι, μέσα και υλικά των φορέων διαχείρισης σε 

τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και απαιτείται η λήψη έκτακτων μέτρων 

αποκατάστασης ορισμένης χρονικής διάρκειας, έτσι όπως ορίζεται στο κείμενο θεσμικό 

πλαίσιο, από τις κατευθυντήριες οδηγίες, τις εγκυκλίους και τις κανονιστικές πράξεις 

της διοίκησης, αναφορικά με την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

πολιτικής προστασίας». 

Σύμφωνα με την ως άνω γραμματική διατύπωση του νόμου δεν είναι σαφές σε ποιες 

εγκυκλίους ή κανονιστικές διατάξεις της διοίκησης αναφέρεται, ούτε πως ορίζεται η 

«καταστροφή ευρείας κλίμακας». 

 

Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης 

Μια σημαντική καινοτομία του Εθνικού Μηχανισμού είναι η κήρυξη της 

Κατάστασης IΕιδικής Κινητοποίησης IΠολιτικής Προστασίας Iλόγω Iεπαπειλούμενου 

κινδύνου Iή προειδοποίησης Iγια αυξημένης Iδιακινδύνευσης συμβάντων Iφυσικών Iκαι 

τεχνολογικών Iκαταστροφών. Στην περίπτωση αυτή Iλαμβάνονται μέτρα Iορισμένης 

χρονικής Iδιάρκειας αντίστοιχα Iμε Iεκείνα της Iκήρυξης μιας Iπεριοχής σε Iκατάσταση 

Έκτακτης IΑνάγκης Πολιτικής IΠροστασίας. 

Αν και Iοι ειδικότεροι Iόροι, Iπροϋποθέσεις, Iκριτήρια, Iδιαδικασίες, Iλοιπά Iτεχνικά 

ζητήματα Iκαι κάθε Iάλλη αναγκαία Iλεπτομέρεια καθορίζονται Iμε απόφαση Iτου γγΠΠ 

η οποία δεν έχει εκδοθεί, ο γγΠΠ έχει ήδη προβεί στην έκδοση αποφάσεων Κήρυξης 

Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης55. 

  

                                                 
55 Π.χ. ΓΓΠΠ 10273/17-9-2020, ΓΓΠΠ 10268/17-9-2020. Δεν είναι σαφή τα κριτήρια με τα οποία 

αποφασίζεται η έκδοση αυτών των αποφάσεις (π.χ. στο διατακτικό των εν λόγω αποφάσεων δεν 

μνημονεύεται αίτημα ενδιαφερόμενου φορέα ή οι ιδιαίτεροι λόγοι λήψης αυτών των αποφάσεων). 
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6.3 Σχέδια Πολιτικής Προστασίας 

Για την επίτευξη του σκοπού της πολιτικής προστασίας προβλέπεται η εκπόνηση 

σχεδίων πολιτικής προστασίας από τους εμπλεκόμενους φορείς της δημόσιας 

διοίκησης. Στο Γενικό Σχέδιο «Ξενοκράτης» προβλέφθηκαν οι φορείς που 

καταρτίζουν σχέδια πολιτικής προστασίας ανά κατηγορία κινδύνου (σεισμοί, δασικές 

πυρκαγιές, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.ά.) και δίνονται οι βασικές απαιτήσεις για τη 

σχεδίαση και συντονιστικές οδηγίες για την κατάρτισή τους. 

Στα πλαίσια αυτά, προβλέπεται να συντάσσονται τα Γενικά Σχέδια από τη ΓΓΠΠ και 

τα Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης (ΕΣΑ), από τα Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις και τις Περιφέρειες56. Οι δήμοι, έχουν επίσης υποχρέωση σύνταξης 

σχεδίων έκτακτης ανάγκης όπως τούτο καθορίστηκε με τις νεότερες ρυθμίσεις του 

Καλλικράτη (Ν.3852/2010). Επίσης, προβλέπεται και η κατάρτιση Μνημονίων 

Ενεργειών κατά περίπτωση (πχ για τις επιχειρησιακές δυνάμεις)57. 

Η κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής προστασίας ακολουθεί μια γραμμική πορεία, από 

το κεντρικό στο τοπικό επίπεδο, με συντονιστή στη σχεδίαση τη ΓΓΠΠ. Η εκπόνηση 

των σχεδίων πολιτικής προστασίας από τους υπόχρεους φορείς και η εναρμόνιση του 

σχεδιασμού, αποδείχθηκε ως μια εξαιρετικά δυσχερής διαδικασία. 

Για την εξειδίκευση των εγκεκριμένων Γενικών Σχεδίων όπως αυτά 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την αποστολή του κάθε φορέα και τις τοπικές 

ιδιαιτερότητες, η ΓΓΠΠ εξέδωσε το 2007 το «Εγχειρίδιο Σύνταξης και Εναρμόνισης 

Ειδικών Σχεδίων ανά Καταστροφή σε Επίπεδο Υπουργείου ή Άλλου Κεντρικού 

Φορέα» και το 2009 εξέδωσε το «Εγχειρίδιο Σύνταξης και Εναρμόνισης Σχεδίων 

Έκτακτης Ανάγκης ανά καταστροφή της Περιφέρειας και της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης σε εφαρμογή της ΥΑ 1299/2003 Ξενοκράτης» . Το 2020 προέβη στην 

έκδοση υποδειγμάτων σχεδίων για τους ΟΤΑ α’ βαθμού. 

Η κατάρτιση των Γενικών Σχεδίων ανά κατηγορία κινδύνου από τη ΓΓΠΠ 

καθυστέρησε για αρκετά χρόνια, με το πρώτο να εκδίδεται το 2009 για τα 

τεχνολογικά ατυχήματα. Ένα χρόνο αργότερα καταρτίστηκε το Γενικό Σχέδιο για τις 

                                                 
56 Σύμφωνα με τον Ξενοκράτη υποχρέωση κατάρτισης σχεδίων είχαν οι Περιφέρειες και οι Νομαρχίες. 

Σε ότι αφορά τις νεοσυσταθείσες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις αιρετές περιφέρειες 

ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες της ΓΓΠΠ. 
57 Το μνημόνιο ενεργειών αποτελεί ένα απλό έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα στο οποίο δίνονται 

με σαφήνεια απαντήσεις στα ερωτήματα (ποιος, τι, πότε, που, γιατί).  
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δασικές πυρκαγιές και ακολούθησε το σχέδιο για τη διαχείριση των ανθρώπινων 

απωλειών. Η πλειοψηφία των Γενικών Σχεδίων εκδόθηκαν ή αναθεωρήθηκαν μόλις 

ελάχιστες ημέρες πριν την ψήφιση του Ν.4662/2020 περί του Εθνικού Μηχανισμού58. 

Παράλληλα οι προβλεπόμενες θεσμικές ρυθμίσεις για τον έλεγχο, την 

παρακολούθηση εφαρμογής των σχεδίων πολιτικής προστασίας και την έγκριση 

αυτών ουδέποτε εφαρμόστηκαν.  

Για τη διευκόλυνση των φορέων Πολιτικής Προστασίας, η ΓΓΠΠ εκδίδει ετησίως 

κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και το θεσμοθετημένο ρόλο τους 

καθώς και για τις δράσεις πολιτικής προστασίας. Οι οδηγίες αυτές θεωρούνται 

δεσμευτικές για τους φορείς της δημόσιας διοίκησης, αφού εκδίδονται στα πλαίσια 

της εξουσίας του γγΠΠ να προετοιμάζει και να κινητοποιεί τον μηχανισμό της 

πολιτικής προστασίας της χώρας για κάθε μορφής καταστροφών59. 

Με τις επιταγές του νέου νόμου περί Εθνικού Μηχανισμού, αναθεωρείται η 

διαδικασία σχετικά με την κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής προστασίας60. Η ΓΓΠΠ 

καταρτίζει τα Γενικά Σχέδια, κάθε περιφέρεια το Περιφερειακό Σχέδιο και κάθε 

δήμος το Τοπικό Σχέδιο, ενώ δεν υφίσταται πλέον σχετική υποχρέωση των 

Υπουργείων ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Τα περιφερειακά και τοπικά 

σχέδια είναι εναρμονισμένα με τα Γενικά Σχέδια και ανεξάρτητα από τον ειδικό 

κίνδυνο, ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές61. Η εναρμόνιση των σχεδίων γίνεται 

υπό το συντονισμό της ΓΓΠΠ που εκδίδει οδηγίες σχεδίασης για το σκοπό αυτό.  

Ο γγΠΠ εγκρίνει πλέον μόνο τα Γενικά Σχέδια, ενώ τα Περιφερειακά και Τοπικά 

Σχέδια εγκρίνονται από τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές, αντίστοιχα62. 

Μέχρι την έκδοση των νέων σχεδίων παραμένουν σε ισχύ τα υφιστάμενα (Πίνακας 

1). 

  

                                                 
58 Αξιοσημείωτο είναι ότι η παρουσίαση των εν λόγω σχεδίων στον τύπο και η αποστολή στους 

υπόχρεους φορείς και υπηρεσίες έγινε ενόσω είχε ψηφιστεί ο Εθνικός Μηχανισμός και το θεσμικό 

καθεστώς που αναφερόταν στα σχέδια δεν ήταν σε ισχύ. 
59 Απόφαση 514/2015 Άρειου Πάγου. 
60 Ν.4662/2020 άρθρα 20, 21, 23. 
61 Περιλαμβάνουν Γενικό Μέρος με διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε κάθε καταστροφή και 

Παρατήματα τα οποία εξειδικεύουν τις διατάξεις του Γενικού Μέρους για καταστροφές σχετιζόμενες 

με ειδικούς κινδύνους.  
62 Συγκεκριμένα, το Περιφερειακό/Τοπικό Σχέδιο εγκρίνεται από το Περιφερειακό/Δημοτικό 

Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής και σύμφωνη γνώμη της ΓΓΠΠ.  
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Πίνακας 1: Γενικά Σχέδια Πολιτικής Προστασίας 

Επωνυμία Σχεδίου Έτος Έκδοσης Έτος Αναθεώρησης 

Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών 

Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό 

ΣΑΤΑΜΕ) 

2009 
2018 

2020 «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» 

Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών 
2010 

2011 

2013 

Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων 

απωλειών 
2011 

2017 

2019 

Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης 

των Συνεπειών από την Εκδήλωση 

Πλημμυρικών Φαινομένων 

2019 

«ΔΑΡΔΑΝΟΣ 
 

Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης 

των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών 

2020 

«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» 
 

Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης 

των Συνεπειών από την Εκδήλωση 

Ηφαιστειακής Δραστηριότητας στο 

Ηφαιστειακό Σύμπλεγμα Σαντορίνης 

2020 

«ΤΑΛΟΣ» 
 

Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης 

των Συνεπειών από την Εκδήλωση 

Χιονοπτώσεων και Παγετού 

2020 

«ΒΟΡΕΑΣ» 
 

 

Δομή Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας 

• Σκοπός, αντικειμενικοί στόχοι, παραδοχές 

• Ανάλυση κινδύνου 

• Κύριες Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ανά φάση 

• Ρόλοι και Αρμοδιότητες των φορέων πολιτικής Προστασίας ανά επίπεδο 

διοίκησης και αυτοδιοίκησης 

• Δράσεις Εθελοντικών Οργανώσεων 

• Διάθεση επιπλέον πόρων 

• Συντονιστικές οδηγίες για την υλοποίηση των δράσεων πολιτικής προστασίας – 

Διοίκηση, Έλεγχο και Συντονισμό των επιχειρήσεων 

• Υποστήριξη και εξέλιξη Σχεδίου - Οδηγίες Σχεδίασης 
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Κύριες δράσεις Πολιτικής Προστασίας 

Οι δράσεις πολιτικής προστασίας που καθορίζονται στα Γενικά Σχέδια Πολιτικής 

Προστασίας διαχωρίζονται ανά φάση του συστήματος κινητοποίησης Πολιτικής 

Προστασίας όπως αυτό ορίζεται στον Ξενοκράτη. Περαιτέρω κάθε φορέας σχεδιάζει 

με βάση την αποστολή του και τις θεσμικά αποδιδόμενες σε αυτόν αρμοδιότητες.  

Οι κύριες δράσεις πολιτικής προστασίας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των Γενικών 

Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας έχουν ως εξής63: 

Προπαρασκευαστικές Δράσεις 

• Αναθεώρηση επικαιροποίηση σχεδίων πολιτικής προστασίας 

• Λειτουργία συστήματος επικοινωνίας 

• Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων 

• Εξασφάλιση επιπλέον πόρων 

• Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την υποστήριξη του σχεδιασμού (πχ 

συντήρηση των μέσων) 

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού 

• Προπαρασκευαστική σύγκλιση συλλογικών οργάνων 

• Εκπαίδευση προσωπικού 

 

Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας 

• Ετοιμότητα προσωπικού 

• Ενημέρωση και προειδοποίηση του κοινού 

                                                 
63 Στα γενικά σχέδια, δεν εντάσσονται δράσεις για τη μείωση του κινδύνου καταστροφής όπως τα έργα 

αντιπλημμυρικής προστασίας, αποψιλώσεις δασικών εκτάσεων, αποχιονισμός οδικού δικτύου, λήψη 

μέτρων αντισεισμικής θωράκισης κ.λπ. Μάλιστα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ 

«δεν θεωρούνται δράσεις πολιτικής προστασίας», αλλά δράσεις που λαμβάνονται στα πλαίσια των 

τακτικών καθηκόντων αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων (π.χ οι τεχνικές υπηρεσίες των περιφερειών 

έχουν τη νομική υποχρέωση καθαρισμού των υδατορεμάτων ή κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων 

κ.ά.). Ωστόσο, επειδή η μη λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης μπορεί να οδηγήσει σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται ο συντονισμός αυτών των δράσεων σε επίπεδο 

αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού μέσω των ΣΟΠΠ και των ΣΤΟ, σύμφωνα με την υφιστάμενη 

νομοθεσία και τις οδηγίες της ΓΓΠΠ (ΥΑ 7575/2016 σχετικά με το συντονιστικό ρόλο των ΣΟΠΠ). 

Στο νέο νόμο του Εθνικού Μηχανισμού προβλέπεται η ανάληψη δράσεων μείωσης του κινδύνου 

καταστροφής, ως δράσεων πολιτικής προστασίας και η σύσταση νέων δομών στη ΓΓΠΠ για το σκοπό 

αυτό. Ο καθορισμός των «δράσεων πολιτικής προστασίας» προβλέπεται από τον Εθνικό Σχεδιασμό 

Πολιτικής Προστασίας που όπως προαναφέρθηκε δεν έχει μέχρι σήμερα ουδέποτε ολοκληρωθεί. 
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Δράσεις Iαντιμετώπισης εκτάκτων Iαναγκών και Iάμεσης βραχείας Iδιαχείρισης Iτων 

συνεπειών 

• Έρευνα και Διάσωση 

• Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Βατότητα οδικού δικτύου 

• Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών 

• Διασφάλιση ποιότητας πόσιμου νερού 

• Άμεση αξιολόγηση ζημιών και επικινδυνότητας για την εκτίμηση του 

απαιτούμενου δυναμικού και μέσων 

• Εφαρμογή σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας εμπλεκόμενων φορέων 

• Πρώτες βοήθειες και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

• Δημόσια τάξη και ασφάλεια 

• Διασφάλιση λειτουργίας των δικτύων κοινής ωφελείας 

• Ενημέρωση πολιτών για τις δράσεις πολιτικής προστασίας και λήψης μέτρων 

αυτοπροστασίας και προειδοποίηση 

• Καθαρισμός αποβλήτων καταστροφής 

• Κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης 

• Διακοπή σχολικών μαθημάτων 

 

6.4 Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΔΕΑ) 

Μια καινοτομία του IΕθνικού IΜηχανισμού είναι Iη προβλεπόμενη Iδράση και Iη 

λειτουργία Iτων Πλαισίων IΔιαχείρισης Εκτάκτων IΑναγκών (ΠΔΕΑ) (Emergency 

Management Frameworks - EMFs.)64. Αποτελούν, Iχωρίς να Iθίγεται η Iαυτοτέλειά τους, 

το Iσύνολο των I(συν)αρμόδιων Iοργανικών μονάδων Iκαι φορέων Iπου διαθέτουν Iτο 

κατάλληλο Iδυναμικό, Iυλικά και Iμέσα. 

Ενδεικτικά, Iτα εν Iλόγω Πλαίσια Iεξειδικεύονται σε Iαντικείμενα σχετιζόμενα Iμε: 

• την Iενημέρωση και Iπροειδοποίηση Iπολιτών, 

• την Iέρευνα και Iδιάσωση, 

                                                 
64 Ν.4662/20 άρθρο 6, άρθρο 10, άρθρο 18 παρ. 4 και 9. 
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• τη Iδιοικητική μέριμνα Iπληγέντων, 

• την Iπεριβαλλοντική ρύπανση Iκαι αποκατάσταση Iπεριβάλλοντος, 

• την Iπροστασία αγροτικών Iπόρων, 

• την Iαποκατάσταση Iτηλεπικοινωνιών, 

• τη Iδιαχείριση ανθρώπινων Iαπωλειών, 

• την Iψυχοκοινωνική υποστήριξη Iπληγέντων. 

Τα ΠΔΕΑ Iενεργοποιούνται, σε κεντρικό επίπεδο από τον γγΠΠ ή από το Διοικητή 

ΣΟΠΠ και σε περιφερειακό επίπεδο από τον Περιφερειακό Συντονιστή, με τις 

περιπτώσεις ενεργοποίησης των ΠΔΕΑ να προβλέπονται σε σχετικό κατάλογο. 

Περαιτέρω, ορίζονται επικεφαλής των ΠΔΕΑ οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για:  

• Το Iσυντονισμό των Iδράσεων Iκαι Iτων ενεργειών Iτους 

• Τη Iσυλλογή, Iεπεξεργασία και Iδιακίνηση πληροφοριών Iεκτίμησης Iδιακινδύνευσης 

εκτάκτων Iαναγκών 

• Την Iυποστήριξη του Iεπιχειρησιακού σχεδιασμού Iκαι Iτην παρακολούθηση Iτης 

υλοποίησης Iτων δράσεών Iτους 

• Τη Iδιασύνδεση των Iκεντρικών και Iπεριφερειακών ΠΔΕΑ μεταξύ τους 

• Τη συμμετοχή τους στη στελέχωση των ΠΕΚΕΠΠ, κατά περίπτωση 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η παρακολούθηση των φάσεων υλοποίησης των 

ΠΔΕΑ συντονίζεται από τα ΠΕΚΕΠΠ και τα ΠΕΣΟΠΠ. Περαιτέρω η Αυτοτελής 

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Iαξιολογεί Iτην αποτελεσματικότητα 

των IΠΔΕΑ σε Iσυνεργασία με Iτους αντίστοιχους Iεπικεφαλής, Iστη Iβάση των 

κατευθυντήριων Iοδηγιών του IΠΕΣΟΠΠ, προκειμένου Iνα διαπιστωθούν Iτυχόν 

ελλείψεις Iστους τομείς Iσχεδιασμού, Iοργάνωσης, Iεξοπλισμού, εκπαίδευσης Iκαι 

ασκήσεων Iυποβάλλοντας σχετική Iέκθεση στο IΠΕΣΟΠΠ και υποβάλλει προτάσεις Iγια 

την Iένταξη των IΠΔΕΑ σε Iσυγχρηματοδοτούμενα Iπρογράμματα Iενίσχυσης.  

Για λειτουργία των ΠΔΕΑ αναμένεται η έκδοση των σχετικών κανονιστικών 

αποφάσεων, που θα ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 
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7. Λοιπές Δομές του Εθνικού Μηχανισμού 

7.1 Δομές για την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης – 

Εκπαίδευση και κατάρτιση 

Από την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού και των σχεδίων πολιτικής 

προστασίας, τη λήψη μέτρων πρόληψης και την αντιμετώπιση μιας κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης, πολύτιμες πληροφορίες και γνώσεις δεν αρκεί απλά να υπάρχουν 

κάπου, αλλά πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες και κατάλληλα επεξεργασμένες, 

ώστε να μη δημιουργούνται καθυστερήσεις και να μειωθεί ο κίνδυνος σφαλμάτων.  

Η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, των πορισμάτων της εφαρμοσμένης 

έρευνας και των νέων δυνατοτήτων που παρουσιάζουν οι τεχνολογικές εξελίξεις και 

η εξειδικευμένη εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού, τίθενται ως προαπαιτούμενα 

για την αποδοτική εκτέλεση του έργου της Πολιτικής Προστασίας. Στα πλαίσια αυτά 

συστήνονται (ή αναθεωρούνται) κατάλληλες δομές για την υποστήριξη των αρμόδιων 

οργάνων και φορέων Πολιτικής Προστασίας, για τη λήψη αποφάσεων, την 

υποστήριξη του σχεδιασμού, τη διευκόλυνση της λειτουργίας του συντονισμού και τη 

ταχεία και αποτελεσματική απόκριση. 

Η ΓΓΠΠ ως υπερκείμενη δομή του Εθνικού Μηχανισμού έχει σημαντικές 

αρμοδιότητες προς αυτή την κατεύθυνση65: 

• Συνεργάζεται Iμε την Iεπιστημονική και Iερευνητική Iκοινότητα, Iτα ερευνητικά Iκαι 

ακαδημαϊκά Iιδρύματα της Iχώρας και Iμε δημόσιους Iκαι Iιδιωτικούς Iφορείς, Iμε 

σκοπό Iτην αξιοποίηση Iγνώσεων, Iδεξιοτήτων και Iπροϊόντων Iεφαρμοσμένης 

έρευνας Iκαι Iκαινοτομίας. 

• Αξιοποιεί, Iεγκρίνει και Iχρηματοδοτεί προγράμματα Iπληροφορικής Iκαι 

επικοινωνιών, Iτεχνολογίες εφαρμοσμένης Iέρευνας και Iμελέτες για Iτην Iυποστήριξη 

του Iσχεδιασμού πολιτικής Iπροστασίας και Iτην Iενημέρωση του Iπληθυσμού. 

• Συντονίζει, Iχρηματοδοτεί και Iαναθέτει σε Iεπιστημονικούς και Iεκπαιδευτικούς 

φορείς Iτην εκπόνηση Iκαι εκτέλεση Iπρογραμμάτων εκπαίδευσης Iκαι Iκατάρτισης 

του προσωπικού Iπολιτικής προστασίας Iκαι προτείνει την χρηματοδότηση 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στα ΑΕΙ. 

                                                 
65 Ν.4662/2020 άρθρο 29 και ΠΔ 151/2004. 
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• Τηρεί και εμπλουτίζει Βιβλιοθήκη Πολιτικής Προστασίας με στόχο να εξυπηρετεί 

κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή, με την εξεύρεση και διάθεση ή το δανεισμό 

βιβλίων και λοιπών εντύπων66. 

Περαιτέρω προβλέπεται η σύσταση ειδικών συμβουλίων και επιτροπών και λοιπών 

δομών, σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης για τη διασύνδεση με την 

επιστημονική κοινότητα και την εκπαίδευση του εμπλεκόμενου δυναμικού. 

Αναφέρονται ενδεικτικά: 

 

Μόνιμο Επιστημονικό Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας 

Επανασυστάθηκε στη ΓΓΠΠ το Μόνιμο Επιστημονικό Συμβούλιο Πολιτικής 

Προστασίας ως συμβουλευτικό όργανο του ΣΟΠΠ. Αποτελεί βασική διοικητική δομή 

του Εθνικού Μηχανισμού και στη σύνθεσή του προβλέπεται να μετέχουν εκπρόσωποι 

θεσμοθετημένων οργάνων της πολιτείας αρμόδιων για θέματα διαχείρισης κινδύνου 

καταστροφής, ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, κέντρων και οργανισμών. 

Αναμένεται η έκδοση της κανονιστικής απόφασης του γγΠΠ που θα καθορίζει την 

σύνθεση, τις αρμοδιότητες καθώς και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα για τη λειτουργία 

του εν λόγω συμβουλίου67. 

 

Ειδικές Επιστημονικές Επιτροπές των ΠΕΣΟΠΠ 

Συγκροτούνται ανά Περιφέρεια με απόφαση του γγΠΠ, στις οποίες συμμετέχουν 

ειδικοί επιστήμονες και τεχνικοί εμπειρογνώμονες για την τεχνοκρατική υποστήριξη 

της λειτουργίας του ΠΕΣΟΠΠ68. 

 

Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου 

Συνιστάται και συγκροτείται στη ΓΓΠΠ με απόφαση του γγΠΠ και Iμπορεί Iνα 

χαρακτηρίζει Iως κατεπείγοντα Iκαι άμεσης Iυλοποίησης, Iπροληπτικής Iφύσεως έργα Iή 

εργασίες Iτων IΔήμων, των IΠεριφερειών, Iτης ΓΓΠΠ ή οποιουδήποτε άλλου φορέα του 

Δημοσίου, τα οποία θα αδειοδοτούνται από τη νεοσύστατη Δ/νση Τεχνικών Έργων 

και Περιβάλλοντος της ΓΓΠΠ, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας. 

Τα έργα και οι εργασίες αυτές διακρίνονται σε:  

                                                 
66 ΠΔ 151/2004. 
67 Ν.4662/2020 άρθρο 41. 
68 Ν.4662/2020 άρθρο 13. 
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• Έργα Iή εργασίες Iκαθαρισμού 

• Έργα Iή εργασίες Iαντιπλημμυρικής Iθωράκισης μικρής Iκλίμακας 

• Έργα Iή εργασίες Iδιάνοιξης αντιπυρικών Iζωνών 

• Έργα Iή εργασίες Iσυντήρησης Iδασικού οδικού Iδικτύου 

• Έργα Iή εργασίες Iγια τη Iδιαφύλαξη Iτης δημόσιας Iυγείας 

• Έργα Iή εργασίες Iανάσχεσης ή Iαποκατάσταση διάβρωσης Iεδαφών βασικών Iοδικών 

δικτύων Iή αντιστήριξης Iπρανών ή Iαποτροπής κατολισθητικών Iφαινομένων 

• Έργα Iκαι εργασίες Iπου αφορούν Iσε αναγκαίες Iκτιριακές υποδομές Iτου IΕθνικού 

Μηχανισμού 

Στη σύνθεσή της επιτροπής συμμετέχουν ο γγΠΠ ως πρόεδρος, ο διοικητής ΣΟΠΠ,  

ο Περιφερειακός Διοικητής, εκπρόσωποι υπουργείων, του ΤΕΕ, της ΕΝΠΕ ή της 

ΚΕΔΕ. Για τη λειτουργία της εν λόγω επιτροπής αναμένεται η έκδοση απόφασης από 

το γγΠΠ. 

 

Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και 

Πυρηνικών Απειλών και Συμβάντων (ΧΒΡΠ) 

Πρόκειται για μια διυπηρεσιακή ομάδα που υπάγεται και συγκαλείται από τον γγΠΠ. 

Αποτελεί Επιτελικό Συμβουλευτικό Όργανο, το οποίο υποστηρίζει σε επίπεδο 

τακτικό, επιχειρησιακό και πολιτικό τις αρμόδιες δυνάμεις και όργανα πολιτικής 

προστασίας με την παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και επιστημονικών 

πληροφοριών για τη διαχείριση ΧΒΡΠ απειλών και συμβάντων69. 

 

Ομάδες Πρώτης (1ης) Απόκρισης 

Η ομάδα πρώτης απόκρισης (First Responders) είναι οι κατά περίπτωση και καθ’ ύλη 

και κατά τόπους αρμόδιοι, επιχειρησιακά που επιλαμβάνονται πρώτοι του 

καταστροφικού συμβάντος. Ο ρόλος των ομάδων πρώτης απόκρισης είναι πολύ 

σημαντικός και ως προς την εκτίμηση της επικινδυνότητας αφού καθορίζει τη 

στρατηγική που πρόκειται να ακολουθηθεί, το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό, τα 

υλικά και μέσα70. 

                                                 
69 Ν.3491/2006 άρθρο 15 , ΥΑ 3265/5-5-2020, ΓΓΠΠ 11086/20-10-2020. 
70 Ν.4662/2020 άρθρο 1 και άρθρο 24. 
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Στη ΓΓΠΠ έχει συσταθεί ήδη μια 17μελής ομάδα 1ης απόκρισης, η οποία συμμετέχει 

σε συμβάντα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο71. 

 

Ομάδα Έκδοσης Ημερήσιου Χάρτη Κινδύνου Πυρκαγιάς 

Πρόκειται για μια ειδική επιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από επιστήμονες με 

ειδικές γνώσεις και πολύχρονη εμπειρία για την υποστήριξη της Διοίκησης και της 

ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης 

δασικών πυρκαγιών, το επόμενο 24ωρο72. 

 

Μόνιμες επιστημονικές επιτροπές για τον Σεισμικό και Ηφαιστειακό Κίνδυνο 

Το έργο του ΟΑΣΠ στον αντισεισμικό σχεδιασμό της χώρας Iσυμπληρώνεται από Iτις 

Μόνιμες IΕπιστημονικές Επιτροπές Iσυμβουλευτικού χαρακτήρα Iπου έχουν Iστελεχωθεί 

από Iαναγνωρισμένους επιστήμονες Iκαι Iειδικούς. Οι IΕπιτροπές Iαυτές Iσυγκροτούνται 

μετά Iαπό απόφαση Iτου Υπουργού Υποδομών Iκατόπιν σχετικής Iεισήγησης του IΔ.Σ. 

του IΟργανισμού, ως εξής73: 

• Σεισμοτεκτονικής, Αντισεισμικών Κατασκευών και Τεχνικής Σεισμολογίας 

• Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας 

• Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου 

• Παρακολούθησης Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου 

• Υποστήριξης Αντισεισμικού Κανονισμού 

 

Εθνικό Συμβούλιο Πρόληψης Βιολογικών και Τοξικών Κινδύνων 

Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας και έχει γνωμοδοτικές αρμοδιότητες για την 

πρόληψη και προστασία της υγείας του ελληνικού πληθυσμού από βιολογικούς και 

τοξικούς παράγοντες, που μπορεί να προέρχονται ιδίως από πολεμικές αιτίες, 

ατυχήματα, φυσικές καταστροφές και επιδημίες. Τα μέλη του συμβουλίου είναι 

                                                 
71 Δελτίο Τύπου ΓΓΠΠ στις 30/10/2020, στις 30/11/2020, στις 30/12/2020. 
72 Στις αρμοδιότητες της ΓΓΠΠ υπάγεται και η έκδοση χαρτών προγνώσεων κινδύνου πυρκαγιάς (ΠΔ 

151/2004). Επίσης το αριθμ 3702/2020 έγγραφο της ΓΓΠΠ με θέμα «¨Έκδοση Ημερήσιου Χάρτη 

Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από τη ΓΓΠΠ, κατά την αντιπυρική περίοδο». 
73 Ν.1349/1983 άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε. 
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ακαδημαϊκοί ή καθηγητές ΑΕΙ και εκπρόσωποι Υπουργείων και ορίζονται από τον 

Υπουργό Υγείας που προεδρεύει του Συμβουλίου74. 

 

Ομάδες Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών 

Πρόκειται για εθνικές ομάδες που συνιστώνται στην ΕΛΑΣ Iμε απόφαση Iτου 

Υπουργού IΠροστασίας του IΠολίτη και Iέχουν ως Iαποστολή Iτην αναγνώριση Iκαι 

ταυτοποίηση Iτων θυμάτων Iαπό ατυχήματα, Iκαταστροφές, Iκαθώς και Iεγκληματικές 

και Iτρομοκρατικές Iενέργειες. Αποτελούνται Iαπό ειδικευμένο Iιατρικό προσωπικό Iκαι 

εμπειρογνώμονες Iτης ΕΛΑΣ75. 

 

Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Πολιτικής Προστασίας 

Στο εν λόγω μητρώο που τηρείται από τη ΓΓΠΠ προβλέπονται να εγγράφονται, 

πολίτες με εξειδικευμένη πιστοποιημένη γνώση και εμπειρία, οι οποίοι εντάσσονται 

στο δυναμικό της πολιτικής προστασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν, στον τομέα 

διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης καταστροφών. Η λειτουργία του εν λόγω 

Μητρώου θα καθοριστεί μετά την έκδοση της σχετικής κανονιστικής απόφασης με τις 

λεπτομέρειες εφαρμογής που προβλέπεται από τον γγΠΠ76. 

 

Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων (ΚΕΜΕΔΙΚ) 

Το ΚΕΜΕΔΙΚ συστήνεται ως ΝΠΙΔ το οποίο υπάγεται, έχει έδρα και εποπτεύεται 

από τη ΓΓΠΠ, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και διοικείται από 

πενταμελές συμβούλιο. Πρόκεται για μια διοικητική δομή του Εθνικού Μηχανισμού, 

με σκοπό τη Iδιεξαγωγή θεωρητικής Iκαι εφαρμοσμένης Iέρευνας Iκαι την Iεκπόνηση 

μελετών, Iιδίως σε Iστρατηγικό Iεπίπεδο, Iγια θέματα Iπου Iαφορούν στην Iπολιτική 

προστασία Iκαι τη διαχείριση κρίσεων Iκαι Iαπειλών, Iκαθώς και την Iπαροχή Iυπηρεσιών, 

γνωμοδοτικού Iκαι συμβουλευτικού Iχαρακτήρα, Iγια τα Iθέματα αυτά Iπρος Iτη ΓΓΠΠ ή 

άλλους Iφορείς. Επίσης, το ΚΕΜΕΔΙΚ θα μπορεί να αναλαμβάνει εκπαιδεύσεις 

                                                 
74 Ν.2889/2001 άρθρο 20. 
75 Ν.3448/2006 άρθρο 23 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3938/2011 άρθρο 12 και ΥΑ 5301/4/16−στ’ 

/2014 (ΦΕΚ 2796/B). 
76 Ν.4662/2020 άρθρο 7. Η αξιοποίηση εμπειρογνωμόνων που επανακαθορίζεται στο Εθνικό 

Μηχανισμό προβλεπόταν και από το προϋφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ως αρμοδιότητα της ΓΓΠΠ και 

αργότερα του ΕΣΚΕ για τον επιτόπου συντονισμό των ενεργειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 

(ΠΔ 151/2004 άρθρο 6 όπως καταργήθηκε με την περίπτωση ιγ του άρθρου 125 του Ν.4249/2014 και 

Ν.4249/2014 άρθρο 68). Επίσης προβλεπόταν η συνεργασία της ΓΓΠΠ με ειδικούς εμπειρογνώμονες 

για την σύνταξη των γενικών σχεδίων (ΠΔ 151/2014 άρθρο 11). 
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κατόπιν ανάθεσης από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα. Αναμένεται η έκδοση των 

σχετικών κανονιστικών αποφάσεων για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία 

του77. 

 

Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (ΕΣΔΚΑΚ) 

Η ΕΣΔΚΑΚ συστήνεται ως ΝΠΔΔ, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, και 

εποπτεία που ασκείται από τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας με 

βασικές αρμοδιότητες στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και της εκπαίδευσης 

του προσωπικού πολιτικής προστασίας, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους 

συναρμόδιους φορείς. Αποτελεί διοικητική δομή του Εθνικού Μηχανισμού. Η ΓΓΠΠ 

συνεργάζεται και χρηματοδοτεί την ΕΣΔΚΑΚ για την εκτέλεση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης78. 

 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) & και σχολές των 

επιχειρησιακών φορέων 

Το ΕΚΔΔΑ είναι ένα ΝΠΔΔ και στα πλαίσια της βασικής αποστολής του διεξάγει 

πιστοποιημένα επιμορφωτικά σεμινάρια για το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, 

μεταξύ των οποίων και αρκετά ενδιαφέροντα σεμινάρια στο γνωστικό αντικείμενο 

της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης των εκτάκτων αναγκών. 

Περαιτέρω, οι επιχειρησιακοί φορείς (ΕΛΑΣ, ΠΣ, Ένοπλες δυνάμεις) μεριμνούν 

μέσω των σχολών τους για την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού τους στην 

άσκηση των καθηκόντων τους. Δεν αποτελεί διοικητική δομή του Εθνικού 

Μηχανισμού αλλά προβλέπεται η ΓΓΠΠ να συνεργάζεται με το ΕΚΔΔΑ για το 

σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του δυναμικού πολιτικής 

προστασίας. 

  

                                                 
77 Ν.4662/2020 άρθρο 40. Σημειώνεται ότι με τις προϋφιστάμενες διατάξεις προβλεπόταν ένα 

αντίστοιχο ΝΠΙΔ με την επωνυμία Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας 

(ΕΕΚΠΠ), το οποίο δεν στελεχώθηκε, δεν λειτούργησε ποτέ, και τελικά καταργήθηκε. Για τη σύστασή 

του εκδόθηκε το με το ΠΔ 338/2003 και καταργήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3895/2010. Με το άρθρο 

125 του Ν. 4249/2014, καταργήθηκε και το άρθρο 7 του Ν. 3013/2002 που προέβλεπε τη σύστασή του. 
78 Παρεμφερείς ρυθμίσεις είχαν θεσπιστεί με το Ν.4249/2014 άρθρο 69, όπου συστάθηκε η Εθνική 

Σχολή Πολιτικής Προστασίας (ΕΣΠΟΠ), με αρμοδιότητες σε θέματα εκπαίδευσης και επιστημονικής 

έρευνας η οποία όμως ουδέποτε οργανώθηκε στελεχώθηκε και λειτούργησε. 
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7.2 Λοιπές Διοικητικές Δομές 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας αποτελεί διοικητική δομή του 

Εθνικού Μηχανισμού. Υπάγεται στον γγΠΠ και Iέχει ως Iαποστολή: Iα) τον Iστρατηγικό 

και Iεπιχειρησιακό σχεδιασμό Iτου τομέα Iτης Πολιτικής IΠροστασίας για Iτην Iενίσχυση 

της Iεπιχειρησιακής και Iδιοικητικής ικανότητας Iτων εμπλεκόμενων Iυπηρεσιών Iκαι 

φορέων, β) Iτην ανάπτυξη Iτων ικανοτήτων Iτου ανθρώπινου Iδυναμικού, Iτην Iανάληψη 

διαχείρισης Iμέρους Επιχειρησιακού IΠρογράμματος καθώς Iκαι την Iυλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων Iκαι μη Iπράξεων στον εν λόγω τομέα. Η εν λόγω δομή 

βρίσκεται στη φάση στελέχωσης της με αποσπάσεις από άλλους φορείς79. 

 

Επιχειρησιακό IΤαμείο Πρόληψης Iκαι Αντιμετώπισης IΚινδύνων (ΕΤΠΑΚ) 

Το IΕΤΠΑΚ είναι ΝΠΙΔ το οποίο υπάγεται στον γγΠΠ. Προκειμένου να Iδιαχειρίζεται 

χρηματοδοτήσεις Iφορέων του Iδημοσίου, Iλοιπών νομικών Iπροσώπων, 

χρηματοδοτήσεις Iπρογραμμάτων της ΕΕ, Iάλλων διεθνών Iοργανισμών και Iλοιπών 

φορέων Iτου Iεξωτερικού, Iαναφορικά με Iτον Iσχεδιασμό, Iτην εκπόνηση Iκαι Iυλοποίηση 

μελετών, Iέργων, Iεργασιών και Iπρομηθειών για Iτην Iπρόληψη και Iαντιμετώπιση 

κινδύνων. Διοικείται Iαπό Διοικητικό IΣυμβούλιο που Iσυγκροτείται Iμε απόφαση Iτου 

γγΠΠ.  

 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών (ΕΚΕΔΑΠ) 

Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις περί πολιτικής προστασίας υπήχθη στη 

δομή της ΓΓΠΠ και λειτουργεί υπό την εποπτεία της το ΕΚΕΔΑΠ το οποίο ιδρύθηκε 

το 200280. 

Σκοπός του ΕΚΕΔΑΠ, με έδρα στη ΓΓΠΠ, Iείναι η Iσυλλογή χρήσιμων Iδεδομένων Iμε 

σκοπό Iτη διευκόλυνση Iτης συνεργασίας Iστο πεδίο Iτης Iπρόληψης, Iαντιμετώπισης Iκαι 

του Iσυντονισμού δράσεων Iδασικών πυρκαγιών Iσε εθνικό Iκαι ευρωπαϊκό Iεπίπεδο, 

καθώς Iκαι των IΕυρωπαϊκών Κέντρων Iτης Ανοικτής IΜερικής IΣυμφωνίας (ΑΜΣ). Για 

Iτην επίτευξη Iτων σκοπών Iτου, Iδύναται να Iσυνεργάζεται με Iλοιπά Ευρωπαϊκά IΚέντρα 

                                                 
79 Συστάθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4662/2020 όπως τροποποιεί το άρθρο 18 του Ν.4314/2014 και 

ΚΥΑ 124507/25-11-2020 (ΦΕΚ 5228/Β) «Διάθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη, τομέα Πολιτικής Προστασίας» . 
80 Ν.4662/2020 άρθρο 43. 



60 

Iτης ΑΜΣ, Iμε επιστημονικούς, Iδημόσιους και Iιδιωτικούς Iφορείς, να Iκαταθέτει 

προτάσεις, Iνα αναλαμβάνει Iέργα χρηματοδοτούμενα Iαπό το IΣυμβούλιο της IΕυρώπης, 

άλλο διεθνή Iοργανισμό ή Iεθνική αρχή Iκαι να Iυλοποιεί κάθε Iσυναφή δράση. 

Το ΕΚΕΔΑΠ Iδιοικείται από 9μελή IΔιοικούσα IΕπιτροπή που Iσυγκροτείται Iκαι 

συγκαλείται Iμε απόφαση Iτου γγΠΠ Iκαι μπορεί Iνα απαρτίζεται Iαπό καταξιωμένα Iκαι 

αναγνωρισμένα Iπρόσωπα της Iδημόσιας Iδιοίκησης, Iτης ιδιωτικής Iοικονομίας και Iτης 

ακαδημαϊκής Iκοινότητας, Iοι οποίοι Iμε τις Iγνώσεις και Iτην πείρα Iτους θα Iσυμβάλλουν 

αποτελεσματικά Iστην επίτευξη Iτων σκοπών Iτου νομικού Iπροσώπου. 
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8. Εθελοντικές οργανώσεις και Πολιτική Προστασία 

Στην Iαντιμετώπιση των Iκαταστάσεων έκτακτης Iανάγκης είναι Iαρκετές οι Iπεριπτώσεις 

που Iοι αυξημένες Iαπαιτήσεις παρέμβασης Iξεπερνούν τις Iεκάστοτε Iκρατικές 

δυνατότητες Iείτε σε Iπραγματική Iβάση, Iείτε στο Iμέτρο των Iπραγμάτων που Iδιατίθενται 

σε Iαυτόν τον Iτομέα. Έτσι, Iπαγκοσμίως η Iτάση που Iαναπτύσσεται είναι Iη 

αυτοδιαχείριση Iτων καταστάσεων, Iόπως εκφράζεται Iαπό το Iθεσμό I(ή Iκίνημα) Iτου 

εθελοντισμού (Στραβοσκούφης, 2006; Σημίτη, 2014). 

 

8.1 Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας 

Η ΓΓΠΠ Iσε μια Iπρώτη προσπάθεια Iοργάνωσης Iτης κοινωνίας Iσε Iδίκτυα και Iτην 

ανάδειξη Iτην αποτελεσματικότητας Iτων Εθελοντικών IΟργανώσεων I(ΕΟ) Iκαι Iτων 

δυνατοτήτων Iπαρέμβασης που Iέχουν, Iλειτούργησε πιλοτικά Iαπό το I2001, Iτο IΣύστημα 

Εθελοντισμού IΠολιτικής IΠροστασίας I(το Iοποίο θεσμοθετήθηκε Iμε Iνόμο ένα Iχρόνο 

αργότερα), Iμε σκοπό Iτην πιο Iσυστηματική αξιοποίηση Iτων IΕΟ στην Iαντιμετώπιση 

των Iφυσικών Iκαταστροφών. Οι ΕΟ Iθεωρούνται πόροι Iκαι συμμετέχουν Iενεργά Iστο 

σύστημα IΠολιτικής IΠροστασίας. 

Ως Iεθελοντής πολιτικής Iπροστασίας ορίζεται Iτο φυσικό Iπρόσωπο μέλος Iεθελοντικής 

οργάνωσης, Iτο οποίο Iεντάσσεται στο Iδυναμικό της Iπολιτικής Iπροστασίας και Iπαρέχει 

σε Iσυνεργασία με Iφορείς της Iτοπικής αυτοδιοίκησης Iκαι λοιπούς Iεπιχειρησιακούς 

φορείς, Iάμισθη και Iμη κερδοσκοπική Iυπηρεσία (Μπουρίκος & Σωτηρόπουλος, 2014). 

Σήμερα Iστη ΓΓΠΠ Iτηρείται Μητρώο IΕθελοντικών Οργανώσεων IΠολιτικής 

Προστασίας Iόπου οι IΕΟ εντάσσονται Iσε αυτό Iμε απόφαση Iτου γγΠΠ, Iμε Iειδική 

αναφορά Iστη χωρική Iεμβέλεια δράσης Iτους I(Επικράτεια, IΠεριφέρεια, ΠΕ, IΔήμος).  

Η Iεπιχειρησιακή τους Iένταξη προβλέπεται Iμε την Iενεργή συμμετοχή Iτους Iστα 

Συντονιστικά IΌργανα των ΟΤΑ Iα’ και Iβ’ Iβαθμού. 

Οι IΕθελοντικές Οργανώσεις IΠολιτικής Προστασίας Iυποστηρίζουν τους Iκρατικούς 

φορείς Iσε όλες Iτις φάσεις Iτου κύκλου Iκαταστροφών, Iμέσω των Iπαρακάτω Iδράσεων: 

Επιχειρησιακές Iδράσεις που Iαφορούν Iσε (Κοκολάκης, 2019): 

• Δράσεις Iδασοπροστασίας για Iτην Iπρόληψη Iτων δασικών Iπυρκαγιών 

• Δράσεις Iδασοπυρόσβεσης για Iτην καταστολή Iτων δασικών Iπυρκαγιών 
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• Δράσεις Iαστικής πυρόσβεσης Iγια την Iκαταστολή πυρκαγιών Iσε Iαστικό περιβάλλον 

• Δράσεις πρώτων Iβοηθειών για Iτην εφαρμογή Iακολουθίας ενεργειών Iαποτροπής 

επιδείνωσης Iτης κατάστασης Iτραυματιών ή Iασθενών 

• Δράσεις Iέρευνας και Iδιάσωσης που Iαφορούν στη Iδιαδικασία εντοπισμού Iκαι 

παροχής Iβοήθειας σε Iανθρώπους που Iβρίσκονται σε κίνδυνο Iή απειλούνται Iαπό 

επικείμενο Iκίνδυνο 

 

Υποστηρικτικές δράσεις που αφορούν σε: 

• Δράσεις τηλεπικοινωνιών 

• Δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης 

• Δράσεις ενημέρωσης και προειδοποίησης 

• Δράσεις μέριμνας πληγέντων 

• Δράσεις μεταφορών 

• Δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας χώρων συγκέντρωσης 

Η Iοργάνωση των IΕΟ ως Iπρος την Iνομική τους Iμορφή, Iσυνήθως ακολουθεί Iτις 

διατάξεις Iτου Αστικού IΚώδικα σχετικά Iμε την Iίδρυση συλλόγων, Iσωματείων, 

νομικών πρόσωπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κυβερνητικών οργανώσεων 

κ.λπ. 

 

8.2 Προκλήσεις του συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας 

Οι βασικές διατάξεις που ρύθμιζαν μέχρι το 2014 τα θέματα των ΕΟ στο σύστημα 

Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνονταν στο άρθρο 14 του Ν.3013/2002 όπως 

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε81.  

Με τα άρθρα 118 και 119 του Ν.4249/2014 επαναπροσδιορίστηκε το σχετικό θεσμικό 

πλαίσιο, με γνώμονα την ενσωμάτωση των πορισμάτων της πρακτικής εμπειρίας, 

προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του εν λόγω θεσμού. 

Ειδικότερα, ορίστηκαν καταρχάς Iοι βασικές Iέννοιες που Iχαρακτηρίζουν το IΣύστημα 

Εθελοντισμού IΠολιτικής IΠροστασίας, προβλέπονταν Iοι Iκατηγορίες, Iοι Iπροϋποθέσεις 

                                                 
81 Ν.3536/2007 άρθρο 27 παρ. 3, Ν.3613/2007 άρθρο 18 παρ. 3, συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του 

άρθρου 100 του Ν.4173/2013. 
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και Iη διαδικασία Iένταξης Iτων ΕΟ υπό την σκέπη της ΓΓΠΠ. Στη συνέχεια, 

προβλέπονταν τα Iσχετικά με Iτην εκπαίδευση Iτων Εθελοντών IΠολιτικής IΠροστασίας 

ως απαραίτητη προϋπόθεση Iγια τη Iσυμμετοχή τους Iσε επιχειρήσεις Iτακτικού 

επιπέδου. Επιπρόσθετα, Iπεριγράφεται με λεπτομέρεια Iο Iτρόπος, Iτο πλαίσιο Iκαι Iτο 

εύρος Iεπιχειρησιακής Iεμπλοκής, Iη αρμοδιότητα Iκινητοποίησης και Iο Iσυντονισμός 

των Iεθελοντών. Επίσης, γινόταν Iαναφορά στην Iαρμοδιότητα περί Iτης εποπτείας Iκαι 

αξιολόγησης Iτης επιχειρησιακής Iδράσης Iτων ΕΟ Iκαθώς και Iστα σχετικά Iμε τη Iστολή, 

τα Iδιακριτικά και Iτο ατομικό Iδελτίο Iαυτών. 

Ακόμη, στην εν λόγω διάταξη ρυθμίστηκαν θέματα ηθικών αμοιβών και κυρώσεων 

των Iεθελοντών για Iεξαιρετικές Iπράξεις, Iυπερβαίνουσες το Iμέτρο εκτέλεσης Iτων 

καθηκόντων Iτους και Iγια μη Iανταπόκριση ή Iπλημμελή Iεκτέλεση των Iυποχρεώσεων 

τους. Τέλος, προβλεπόταν ρυθμίσεις για Iτο ζήτημα Iτης ασφαλιστικής Iκάλυψης Iτων 

Εθελοντών IΠολιτικής IΠροστασίας, Iπου αποτελούσε πάγιο Iαίτημά Iτους, Iκαθώς και Iη 

εξασφάλιση Iδιαθεσιμότητας αυτών Iπου είναι Iυπάλληλοι του IΔημοσίου, IΝΠΔΔ, 

κρατικών IΝΠΙΔ ή Iτου ιδιωτικού Iτομέα, Iγια όσο Iχρόνο μετέχουν Iυπό την Iανωτέρω 

ιδιότητα Iστην αντιμετώπιση Iέκτακτων Iαναγκών, Iεφόσον κληθούν Iαπό τους Iαρμόδιους 

φορείς Iνα Iσυμμετέχουν, όπως επίσης Iκαι η Iοικονομική τους Iενίσχυση Iαπό πόρους Iτου 

ετήσιου Iπροϋπολογισμού Iτης ΓΓΠΠ. 

Το ανωτέρω σχετικό πλαίσιο υπήρξε προβληματικό τόσο ως προς τις ρυθμίσεις που 

εισήγαγε, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ελλιπείς και αποσπασματικές, όσο και εξαιτίας 

του γεγονότος της μη έκδοσης των προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων και κατά 

συνέπεια της μη εφαρμογής των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων. 

Οι ανωτέρω διατάξεις παρέμειναν σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν «κενό γράμμα του 

νόμου». 

Με την ψήφιση του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27Α) αναβαθμίστηκε εκ νέου το σχετικό 

νομοθετικό πλαίσιο με παρόμοιες ρυθμίσεις, η εφαρμογή των οποίων εξαρτάται από 

την έκδοση σειράς σχετικών κανονιστικών διατάξεων. 
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8.3 Ο ρόλος των ΟΤΑ α’ βαθμού στη διαχείριση Εθελοντικών 

Οργανώσεων 

Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης στους 

ΟΤΑ α’ βαθμού, προβλέπεται επίσης στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

Προβλέπεται η Iδημιουργία εθελοντικών Iοργανώσεων και Iομάδων Iεθελοντών που Iθα 

δραστηριοποιούνται Iγια την Iεπίτευξη των Iστόχων και Iτην υποβοήθηση Iτου έργου Iτης 

κοινωνικής Iπροστασίας Iκαι αλληλεγγύης82. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις εκτεταμένες αρμοδιότητες των 

πρωτοβάθμιων ΟΤΑ Iσε όλες Iτις φάσεις Iτης Iδιαχείρισης των Iκαταστροφών, αρκετοί 

είναι οι ΟΤΑ που αναπτύσσουν ΕΟ για την υποστήριξη του έργου τους. 

 

8.4 Ο ρόλος του Πυροσβεστικού Σώματος στη διαχείριση 

Εθελοντικών Οργανώσεων 

Το IΠυροσβεστικό Σώμα Iείναι ιδιαίτερο IΣώμα IΑσφαλείας και έχει ως αποστολή του 

την Iευθύνη και Iτον επιχειρησιακό Iσχεδιασμό της Iαντιμετώπισης των Iπυρκαγιών Iκαι 

των Iπλημμυρών, Iκαθώς και Iτην παροχή Iσυνδρομής για Iτη διάσωση Iτων ατόμων Iκαι 

των Iυλικών αγαθών Iπου απειλούνται Iαπό Iαυτές. Ως I«επιχειρησιακός Iσχεδιασμός» 

νοείται Iη Iοργάνωση, Iη διαχείριση Iκαι ο Iσυντονισμός όλων Iτων Iεμπλεκόμενων 

δυνάμεων Iκαι μέσων Iπυρόσβεσης και Iδιάσωσης, Iσυμπεριλαμβανομένου και Iτου 

εξοπλισμού Iαυτών. Ο I«επιχειρησιακός Iσχεδιασμός» Iπεριλαμβάνει ενέργειες Iπου 

εξασφαλίζουν Iτον έγκαιρο Iεντοπισμό, Iτην αναγγελία Iκαι Iεπέμβαση, Iπροκειμένου Iνα 

επιτυγχάνεται Iη άμεση Iκαι αποτελεσματική Iαντιμετώπιση όχι Iμόνο των Iπυρκαγιών 

και Iτων κινδύνων Iπου απορρέουν Iαπό αυτές, Iαλλά και Iκάθε κινδύνου Iαπό φυσικές Iκαι 

τεχνολογικές καταστροφές83. 

Στο πλαίσιο αυτό Iγια την Iεκπλήρωση της Iαποστολής του Iείναι αποκλειστικά Iαρμόδιο 

για τη διαχείριση και το συντονισμό των ΕΟ που εμπλέκονται σε δράσεις 

δασοπροστασίας-δασοπυρόσβεσης. 

 

  

                                                 
82 Άρθρο 75 του Ν.3473/2006 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4635/2019. 
83 Ν.4662/2020. 
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8.5 Ο ρόλος των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης στη διαχείριση 

Εθελοντικών Οργανώσεων 

Θεσμικές ρυθμίσεις αξιοποίησης και των δράσεων των ΕΟ από άλλους φορείς της 

κεντρικής διοίκησης αναφέρονται σε διάφορα νομοθετήματα. Για παράδειγμα: 

Το IΥπουργείο Εξωτερικών Iείναι αρμόδιο Iγια το Iσυντονισμό Iτων δράσεων Iπου 

εκτελούνται Iαπό Μη IΚυβερνητικές IΟργανώσεις (ΜΚΟ) Iκαι που αποβλέπουν Iσε 

αναπτυξιακούς Iσκοπούς ή Iστην παροχή Iανθρωπιστικής ή Iεπισιτιστικής βοήθειας Iσε 

περίπτωση Iφυσικών καταστροφών Iή Iάλλων έκτακτων Iκαταστάσεων. Η IΥπηρεσία 

Διεθνούς IΑναπτυξιακής IΣυνεργασίας (ΥΔΑΣ) Iτου Υπουργείου IΕξωτερικών, Iτηρεί Iτο 

Ειδικό IΜητρώο στο οποίο εγγράφονται οι οργανώσεις ύστερα από αίτησή τους84.  

Η σύσταση της ΥΔΑΣ αποτέλεσε ένα σημείο εξέλιξης και προόδου των σχέσεων των 

ΕΟ και της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αφού ουσιαστικά οριοθετείται ένα 

πλαίσιο άσκησης εξωτερικής πολιτικής για την εκτέλεση προγραμμάτων 

αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας, με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων μη 

Κυβερνητικών και άλλων συναφών οργανώσεων85. Η Iπρωτοφανής Iκινητοποίηση Iτων 

Ελληνικών ΕΟ Iγια παροχή Iβοήθειας στα Iθύματα του Iσεισμού στη IΒορειοδυτική 

Τουρκία Iτο 1999 Iκαι η Iαντίστοιχη των IΤουρκικών ΕΟ Iστον καταστροφικό Iσεισμό 

στην IΑθήνα ένα Iμήνα αργότερα, υποστηρίζεται Iότι αποτέλεσε Iφορέα και Iαυθεντικό 

εκφραστή Iτης I-έστω και Iσε επίπεδο Isoft Ipolitics I-ελληνοτουρκικής Iπροσέγγισης 

(«διπλωματία των σεισμών»). 

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) τηρείται Iειδικό μητρώο Iγια τις 

περιβαλλοντικές Iοργανώσεις τις Iοποίες χρηματοδοτεί Iκαι οργανώνει Iδράσεις για Iτην 

περιβαλλοντική προστασία86. 

Το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζοντας τη σημασία και την προσφορά του 

εθελοντισμού, Iτηρεί ειδικό Iμητρώο, Iσυντονίζει και Iχρηματοδοτεί ΜΚΟ Iπου 

δραστηριοποιούνται Iστον τομέα Iτης εθελοντικής Iπαροχής υπηρεσιών Iυγείας ή της 

κοινωνικής Iφροντίδας σε Iπληθυσμιακές ομάδες Iκαι ομάδες Iπου βρίσκονται Iσε 

κατάσταση Iέκτακτης Iανάγκης. 

  

                                                 
84 Ν.2731/99 άρθρο 13 (ΦΕΚ 138Α). 
85 Πράξη 8/2005 IV Τμ. Ελ. Συν. 
86 Ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, 

Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις». 
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8.6 Κίνητρα προσέλκυσης εθελοντών 

Τα Iκίνητρα, Iοι Iστόχοι, Iοι ανάγκες Iπου προσπαθούν Iνα ικανοποιήσουν Iή ακόμη Iκαι Iοι 

ανταμοιβές Iπου επιδιώκουν Iνα λάβουν Iοι άνθρωποι Iπου ενεργοποιούνται Iμέσω Iτου 

εθελοντικού Iκινήματος, Iέχουν απασχολήσει Iτους ερευνητές Iκοινωνικής Iσυμπεριφοράς 

διεθνώς Iκαι υπάρχουν Iαρκετές σχετικές Iμελέτες. Πολλές Iαπό αυτές Iβασίστηκαν Iσε 

άλλες Iπαρεμφερείς που Iέχουν να Iκάνουν με Iτα Iκίνητρα και Iτους στόχους Iπου 

ικανοποιούνται Iμέσω της Iεργασίας. Μερικές Iαπό αυτές διαφοροποιούν ή Iσυγκρίνουν 

τα Iκίνητρα ανάλογα Iτον τομέα Iδράσης της Iεθελοντικής συμμετοχής I(π.χ. στον Iτομέα 

της Iπολιτικής Iπροστασίας, Iτης προστασίας Iτου περιβάλλοντος κ.ά.), Iτο χρόνο Iτης 

απασχόλησης Iκαι τη Iσυχνότητα της Iεθελοντικής προσφοράς I(π.χ. συμμετοχή Iσε 

μακράς Iδιάρκειας κοινωνικές Iυπηρεσίες ή Iβραχείας διάρκειας Iσε Iμεμονωμένα 

γεγονότα Iόπως μια Iφυσική Iκαταστροφή). Στην περισσότερες περιπτώσεις Iείναι 

δύσκολο Iένας εθελοντής Iνα απαντήσει Iμονοδιάστατα σχετικά με Iτο ποιο Iείναι Iτο 

κίνητρο Iπου τον Iώθησε να Iασχοληθεί με Iτον Iεθελοντισμό (Twing & Mosel. 2017). 

Πολυάριθμες Iμελέτες έχουν Iδείξει ότι Iη ενασχόληση Iμε τον Iεθελοντισμό είναι Iένας 

συνδυασμός Iαπό διαφόρους Iλόγους. Τα Iκίνητρα των Iεθελοντών αποτελούν Iένα 

οργανωμένο Iμοτίβο Iστόχων, Iσυναισθηματικών διαδικασιών Iκαι αντιλήψεων Iτα Iοποία 

διαφοροποιούνται Iακόμη και Iστο ίδιο Iτο άτομο Iαναλόγως του είδους, του χώρου, της 

διάρκειας Iτης εθελοντικής Iπροσφοράς, των χαρακτηριστικών Iτου ατόμου I(φύλο, 

ηλικία, Iεργασία) Iκαθώς και γενικά της Iατομικότητάς Iτου (π.χ. ατομικό Iσύστημα 

αξιών) Iκαι των αντανακλάσεων Iτου περιβάλλοντος I(π.χ. κοινωνική Iκουλτούρα).  

Ο Iπροσδιορισμός αυτών Iτων κινήτρων Iείναι εξαιρετικά Iσημαντικός για Iτην Iυιοθέτηση 

στρατηγικών Iπαρακίνησης των Iεθελοντών, καθώς Iεπίσης Iκαι για Iτον Iπροσδιορισμό 

του Iείδους, Iτης ποσότητας Iκαι της Iποιότητας της Iεργασίας που Iκαλούνται Iνα 

παράσχουν (Παναγιωτάκης, 2011). 

Στο πλαίσιο αυτό, κίνητρα προσέλκυσης που θεσπίζονται έχουν να κάνουν με 

μοριοδότηση εθελοντών για σχετικές θέσεις του δημοσίου, εκπαίδευση, ασφαλιστική 

κάλυψη, δημόσια αναγνώριση και επιβράβευση των εθελοντών, παροχή Μέσων 

Ατομικής Προστασίας και λοιπού εξοπλισμού, έξοδα μετακίνησης, φοροαπαλλαγές ή 

άλλες παροχές όπως δωρεάν είσοδος σε δημόσια θεάματα ή αθλητικούς χώρους. 
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Στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο έχουν θεσπιστεί μια σειρά κινήτρων προσέλκυσης 

των εθελοντών τα οποία όμως χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκή, αποσπασματικά ή 

ανεφάρμοστα. Παράλληλα, είναι αρκετές οι περιπτώσεις που οι εθελοντές 

επωμίζονται σε ατομικό επίπεδο δαπάνες που αφορούν την εθελοντική τους δράση. 
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Συμπεράσματα 

Οι Iγεωδυναμικές Iδιεργασίες, Iη εξελισσόμενη Iκλιματική Iαλλαγή, Iαλλά Iκαι η εκθετικά 

αυξανόμενη Iτρωτότητα των Iσυστημάτων που Iσυγκροτούν τη Iσύγχρονη Iκοινωνία, 

πυροδοτούν Iμια επιταχυνόμενη Iδιαδικασία εκδήλωσης Iκαταστροφών, τόσο σε Iεθνικό 

όσο και Iσε παγκόσμιο Iεπίπεδο. Νέες Iμορφές Iκαταστροφών, Iευρύτερες πληττόμενες 

περιοχές, Iσυνδυασμένοι Iκίνδυνοι, Iπολύπλοκες αλληλεπιδράσεις Iμεταξύ των Iφυσικών 

φαινομένων Iκαι ταυτόχρονη Iεκδήλωση φυσικών, Iτεχνολογικών, Iπεριβαλλοντικών 

καταστροφών, Iπροκαλούν επιπτώσεις Iπου αυξάνονται Iμε εκθετικό Iρυθμό, Iαποτελούν 

πρόκληση Iγια την Iεπιστημονική έρευνα Iκαι απαιτούν Iπροσεκτικό σχεδιασμό από τις 

κυβερνήσεις και τους επιχειρησιακούς φορείς, Iαλλά και Iπλήρη συνεργασία Iτων 

κοινωνικών, τοπικών και περιφερειακών Iφορέων και κυρίως Iτου γενικού Iπληθυσμού. 

Η IΕλλάδα αντιμετωπίζει τα Iτελευταία χρόνια την αύξηση Iτης συχνότητας Iεκδήλωσης 

ακραίων Iκαιρικών φαινομένων Iπου δημιουργούν Iσοβαρούς Iφυσικούς Iκαι 

περιβαλλοντικούς Iκινδύνους και Iκαταστροφές87. Η Iσημαντικότητα του Iκινδύνου 

υπολογίζεται Iως προς Iτη συχνότητα ή Iτην πιθανότητα Iεμφάνισης και Iτων Iεπιπτώσεών 

του, οι οποίες αφορούν Iτην ανθρώπινη Iζωή και Iυγεία, Iτην Iοικονομία, Iτο Iπεριβάλλον 

και Iτον πολιτισμό. 

Οι Iσημαντικότεροι κίνδυνοι Iπου αντιμετωπίζει Iη χώρα Iείναι οι Iσεισμοί, Iοι Iπλημμύρες, 

οι Iδασικές Iπυρκαγιές, Iτα ακραία καιρικά φαινόμενα (υψηλές Iθερμοκρασίες, Iπαγετοί, 

ανεμοστρόβιλοι), Iκατολισθήσεις, Iοι ηφαιστειακές Iεκρήξεις I(πιθανός κίνδυνος),  

οι Iκίνδυνοι από Iανθρωπογενείς δραστηριότητες Iείτε Iακούσιες (βιομηχανικά 

τεχνολογικά Iατυχήματα, Iραδιολογικά/πυρηνικά Iατυχήματα) Iείτε εκούσιες Iπου 

χαρακτηρίζονται Iως αναδυόμενοι Iκίνδυνοι I(κίνδυνοι Iστον Iκυβερνοχώρο, Iμεγάλης 

κλίμακας Iτρομοκρατικές Iεπιθέσεις). Στα Iανωτέρω προστίθενται Iκαι οι Iυγειονομικοί 

κίνδυνοι Iόπως της Iπρόσφατης πανδημίας Iτου ICovid-19 Iόπου η IΓΓΠΠ ανέλαβε 

Iιδιαίτερα σημαντικό Iρόλο για Iτην αντιμετώπισή της. Οι Iκίνδυνοι αυτοί Iαναδεικνύουν 

την Iτρωτότητα και Iτην ευπάθεια Iτων σύγχρονων Iκοινωνιών και κατ’ επέκταση Iτην 

αναγκαιότητα Iαναβάθμισης Iτων μηχανισμών Iδιαχείρισης κρίσεων Iτόσο διεθνώς Iαλλά 

και Iστη Iχώρα. 

                                                 
87 Την Iπερίοδο I2006-2018 Iοι οικονομικές Iζημιές που Iπροκλήθηκαν μόνο Iαπό τις Iμείζονος Iκλίμακας 

φυσικές Iκαταστροφές I(πλημμύρες, Iπυρκαγιές, Iσεισμούς) Iανέρχονται σε I€3,4 δις. I(Πηγή: IDGRegio, 

EU ISolidarity Fund IInterventions since I2002, INovember I2019). 
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Η Iδιαχείριση κρίσεων Iκαι η Iαντιμετώπιση των Iκινδύνων από Iφυσικές Iκαι 

ανθρωπογενείς Iκαταστροφές αποτελεί Iβασική προτεραιότητα Iκάθε Iεθνικής 

κυβέρνησης. Οι Iκαταστροφές στη IΜάνδρα και Iστο Μάτι Iανέδειξαν Iμε τραγικό Iτρόπο 

την Iαπουσία ενός Iαξιόπιστου μηχανισμού Iπρόληψης και Iαντιμετώπισης των Iπάσης 

φύσεως Iκινδύνων στη Iχώρα Iμας. Ιδιαίτερα Iγια τις Iφυσικές Iκαταστροφές - Iμε 

γενεσιουργό Iαιτία την Iεκδήλωση ακραίων Iκαιρικών φαινομένων Iως απόρροια Iτης 

κλιματικής Iαλλαγής - Iπαρατηρείται σε Iπαγκόσμιο επίπεδο Iσημαντική αύξηση Iτης 

συχνότητας Iεκδήλωσής Iτους, Iκαθιστώντας επιτακτική Iτην ανάγκη Iεναρμόνισης Iτης 

χώρας Iμε τις Iδιεθνώς υπάρχουσες Iβέλτιστες πρακτικές Iαλλά και Iτις κατευθύνσεις Iτης 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Iγια τη Iδιαχείριση κρίσεων Iκαι Iτην αντιμετώπιση κινδύνων. 

Πρόσφατα Iη χώρα Iμας απέκτησε Iένα σύγχρονο Iθεσμικό πλαίσιο Iγια την Iπολιτική 

προστασία Iμε γενικό Iτίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και 

Αντιμετώπισης Κινδύνων» (Ν.4662/2020), Iη εφαρμογή Iτου οποίου Iαναμένεται Iνα 

συμβάλει Iστη μείωση Iτων κοινωνικών, Iοικονομικών και Iπεριβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Τα Iβασικά σημεία Iτου νέου Iνόμου, Iπου Iέχουν χαρακτηριστεί Iως τομή 

στην αντιμετώπιση Iκινδύνων καταστροφών Iαπό τους Iαρμόδιους φορείς Iείναι τα Iεξής: 

• Ενίσχυση της εκπαίδευσης και του εθελοντισμού, με τη Iδημιουργία IΕθνικής 

Σχολής Διαχείρισης IΚρίσεων και IΑντιμετώπισης IΚινδύνων, Iστην Iοποία 

εντάσσονται Iη Πυροσβεστική IΑκαδημία, Iη Ακαδημία IΠολιτικής Προστασίας Iκαι 

το IΚέντρο Ειδικών IΕκπαιδεύσεων. 

• Δημιουργία κάθετης δομής Iγια όλους Iτους κύκλους Iδιαχείρισης Iκαταστροφών, Iμε 

έναν IΕθνικό IΔιοικητή, I13 Περιφερειακούς IΣυντονιστές και I13 IΠεριφερειακά 

Επιχειρησιακά IΚέντρα, Iτα οποία Iθα διαθέτουν Iεξειδικευμένο Iπροσωπικό Iκαι 

προηγμένα Iσυστήματα επικοινωνίας, διασφαλίζοντας Iτο συντονισμό Iόλων Iτων 

εμπλεκόμενων Iφορέων. 

• Δημιουργία Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και IΔιαχείρισης 

Κρίσεων I(ΕΣΚΕΔΙΚ), διασφαλίζοντας Iτον επιχειρησιακό Iσυντονισμό. 

• Διασφάλιση της απορρόφησης Iτων ευρωπαϊκών Iκονδυλίων, Iμε τη Iδημιουργία 

Επιτελικής IΔομής IΕΣΠΑ, IΕπιχειρησιακού Ταμείου IΠρόληψης και IΑντιμετώπισης 

Καταστροφών Iκαι Κέντρου IΜελετών Διαχείρισης IΚρίσεων. 
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• Καθιέρωση και εξασφάλιση διασύνδεσης με Iτην επιστημονική Iκοινότητα, Iμε την 

Iίδρυση μόνιμου IΕπιστημονικού Συμβουλίου IΠολιτικής IΠροστασίας, Iτη θέσπιση 

Iτου ΕΚΕΔΑΠ I(Ευρωπαϊκό IΚέντρο Δασικών IΠυρκαγιών), Iκαθώς και Iτην 

σύσταση IΕθνικής Βάσης IΔεδομένων Κινδύνου Iκαι Απειλών Iκαι τη Iχάραξη 

Εθνικής IΠολιτικής Μείωσης IΚινδύνου και IΚαταστροφών. 

Οι Iαυξημένοι κίνδυνοι Iκαι η Iαπουσία ενός Iαξιόπιστου και Iαποτελεσματικού IΕθνικού 

Μηχανισμού IΠολιτικής Προστασίας Iεπισημαίνονται και Iστην Iπρόσφατη 

(Φεβρουάριος I2020) Iαξιολόγηση της Iχώρας στο Iπλαίσιο της Iδιαδικασίας του IΕαρινού 

Εξαμήνου88, Iενώ η Iαναγκαιότητα παρεμβάσεων Iγια την Iπρόληψη κινδύνων Iκαι Iτη 

βελτίωση Iτης ανθεκτικότητας Iστις καταστροφές Iπεριλαμβάνεται στις Iπροτεινόμενες 

υψηλής Iπροτεραιότητας επενδύσεις Iχρηματοδότησης Iαπό τα IΕυρωπαϊκά IΔιαρθρωτικά 

και IΕπενδυτικά IΤαμεία (ΕΔΕΤ)89. 

Στο πλαίσιο αυτό Iη επιτάχυνση Iτων διαδικασιών Iγια να Iκαταστεί πλήρως Iλειτουργική 

η Iεπιχειρησιακή δομή Iτου I«Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και 

Αντιμετώπισης Κινδύνων» Iτο συντομότερο Iχρονικό Iδιάστημα, Iαποτελεί το Iβασικό 

στόχο Iτης περιόδου I2020-2030, Iο οποίος Iεξυπηρετείται μέσω Iτης εκπόνησης Iενός 

συνεκτικού Iολιστικού/ολοκληρωμένου Iσχεδιασμού για Iτην ριζική Iαναβάθμιση 

υποδομών, Iτεχνικού Iεξοπλισμού, Iανθρώπινων Iπόρων, Iγνωσιακού Iυποβάθρου, 

ενσωμάτωσης Iτων ΤΠΕ, Iμεταφοράς/εφαρμογής Iτων αποτελεσμάτων Iτης έρευνας Iκαι 

τεχνολογίας Iκαι την Iπροώθηση της Iκαινοτομίας στον Iτομέα της Iπολιτικής 

προστασίας. 

Η ψήφιση του Ν.4662/2020 Iαποτέλεσε θεωρητικά το Iσημείο εκκίνησης Iγια τη Iριζική 

αναμόρφωση Iτης Πολιτικής IΠροστασίας Iστην Ελλάδα Iστη βάση Iενός Iσχεδιασμού 

δεκαετίας. Ωστόσο, η εφαρμογή του εν λόγω νόμου ανεστάλη -και έως σήμερα δεν 

ισχύει- με το άρθρο 4, παρ. 4 της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, 

σύμφωνα Iμε την Iοποία αναβίωσε90 το προηγούμενο Iνομικό πλαίσιο Iπολιτικής 

προστασίας I(Ν.3013/2002, Iόπως ίσχυε με τον Ν.4249/2014), αυτό που σύμφωνα με 

την Εισηγητική Έκθεση Iκρίθηκε ουσιαστικά Iως ακατάλληλο Iγια Iτην προστασία Iτης 

                                                 
88 Commission IStaff working IDocument Country IReport Greece I(2020). Accompanying Ithe Idocument 

Communication Ifrom the Icommission to Ithe European IParliament, Ithe European ICouncil, Ithe ICouncil, 

The IEuropean Central IBank and Ithe Eurogroup I2020. European ISemester: IAssessment of Iprogress Ion 

structural Ireforms, Iprevention and Icorrection of Imacroeconomic Iimbalances, Iand results Iof Iin-depth 

reviews Iunder Regulation I(EU) INo. I1176/2011 I[COM(2020) I150 Ifinal] Ip.71. 
89 Annex D: Investment Guidance On Cohesion Policy Funding 2021-2027 For Greece, pp. 71,72. 
90 Με απόφαση του γγΠΠ (αρ. πρωτ. 8778/14-3-2020), 
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ζωής και περιουσίας των πολιτών, καθώς «θεωρήθηκε απαρχαιωμένο και μη δυνάμενο 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας, αφού 

καταδείχθηκαν λειτουργικές αδυναμίες και διαρθρωτικές αγκυλώσεις σε επίπεδο 

συντονισμού...». Κι Iαυτό διότι μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η έκδοση των 

απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων και η υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, 

όπως της λειτουργίας Iτων 13 IΠεριφερειακών Κέντρων IΕπιχειρήσεων IΠολιτικής 

Προστασίας I(ΠΕΚΕΠΠ). 

Παρά Iτα προεκτεθέντα Iφαινόμενα δυσλειτουργίας Iτου μηχανισμού πολιτικής 

προστασίας, εξαιτίας Iτης συνύπαρξης και της Iεφαρμογής Iδύο νομικών Iπλαισίων 

(προηγούμενο Iκαι Iνέο/ανεφάρμοστο), Iμε διαφορετική Iδομική Iσυγκρότηση 

(διαφορετική Iφιλοσοφία, Iόργανα, Iλειτουργίες, Iδιαδικασίες κ.ά.), Iπου Iούτως ή Iάλλως 

δημιουργούν Iφαινόμενα Iδυσλειτουργίας, το φαινόμενο του Iαναποτελεσματικού 

συντονισμού, Iτης εύρυθμης Iλειτουργίας του Iκράτους και εν γένει Iτης διαχείρισης των 

φυσικών καταστροφών, Iοφείλεται, πλέον Iάλλων ευθυνών Iσε επίπεδο Iπρόληψης, Iστην 

πλημμελή και Iαναποτελεσματική Iδιαχείριση των καταστάσεων Iέκτακτης Iανάγκης. 

Η Iεπιστημονική Iκοινότητα, Iοι επιχειρησιακοί Iφορείς και Iη πρωτοβάθμια Iκαι 

δευτεροβάθμια Τοπική IΑυτοδιοίκηση, δηλαδή οι τρεις πυλώνες μιας αποτελεσματικής 

πολιτικής Iπροστασίας, Iέχουν ελάχιστο Iχρόνο προκειμένου Iσυντεταγμένα Iνα 

αντιμετωπίσουν Iκαταστάσεις έκτακτης Iανάγκης. Υπάρχει Iμια νέα Iπραγματικότητα 

που Iδιαφέρει από Iτην παλαιά Iεποχή και Iσυνίσταται, Iμεταξύ Iάλλων, Iστην 

πολυπλοκότητα Iτων Iκινδύνων, Iτην εμφάνιση Iνέων μορφών Iκρίσεων και Iπερισσοτέρων 

ακραίων Iγεγονότων, Iστη μεγαλύτερη Iκλίμακα καταστροφών Iπου σημειώνονται Iκαι Iσε 

νέες Iγεωγραφικές περιοχές Iκαι στις Iτεράστιες περιβαλλοντικές Iεπιπτώσεις. Πρόκειται 

για Iμια επιταχυνόμενη Iδιαδικασία που Iπροϋποθέτει νέες Iπροσεγγίσεις. 

Εν τέλει, Iτο πρόβλημα Iστη χώρα Iμας δεν Iσυνίσταται τόσο Iστο ποιο Iείναι Iτο 

κατάλληλο Iσύστημα Πολιτικής IΠροστασίας, Iαλλά στην Iεφαρμογή μιας Iκαινοτόμου 

πολιτικής Iγια την IΠολιτική IΠροστασία. Ένα Iαπίθανο, Iαυτοτροφοδοτούμενο Iσύστημα 

γραφειοκρατικών Iδιαδικασιών, Iκαθηλώνει τα Iπάντα και Iειδικά στον Iτομέα Iτης 

διαχείρισης Iτων κινδύνων ενέχει Iκαταστροφικά Iαποτελέσματα. 

Σε μια Iιδιαίτερα κρίσιμη Iπερίοδο, Iμετά τις Iκαταστροφικές πυρκαγιές Iτου περασμένου 

Αυγούστου, Iεν μέσω Iκλιματικής κρίσης Iκαι Iπανδημίας, Iαλλά και Iενόψει Iαναβάθμισης 

και Iαναδιοργάνωσης του IΜηχανισμού της IΠολιτικής Προστασίας Iστη χώρα Iμας, η 
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Πολιτική Προστασία καλείται να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τα προβλήματα, 

θέτοντας ως προτεραιότητες: 

• Την πρόληψη, για κάθε κίνδυνο ξεχωριστά, αξιοποιώντας όλο το σχετικό 

επιστημονικό δυναμικό της χώρας και με την καθοδήγηση του Εθνικού 

Επιστημονικού Συμβουλίου της Πολιτικής Προστασίας που επιτέλους πρέπει, 

όπως προβλέπεται, άμεσα να συσταθεί. 

• Την αλλαγή Iτου θεσμικού Iπλαισίου Iκαι την Iτροποποίηση των IΓενικών και IΕιδικών 

Επιχειρησιακών IΣχεδίων, καθώς Iκαι την Iουσιαστική εμπλοκή των Δήμων και των 

Περιφερειών της χώρας με αυξημένες προτεραιότητες. 

• Την Iαγορά σύγχρονου Iκατάλληλου Iεξοπλισμού, κατόπιν λεπτομερής ανάλυσης 

των αναγκών και αξιολόγησης των προτάσεων, μέσω διαγωνισμών Iπου Iθα 

υπόκεινται Iσε ταχείες Iδιαδικασίες. 

• Την Iεκπαίδευση και Iενημέρωση σε Iόλα τα Iεπίπεδα σε Iσχολεία, Iειδικές 

πλθηθυσμιακές ομάδες Iκαι γενικό Iπληθυσμό. 

• Την Iκατάρτιση επιχειρησιακών Iστελεχών, Iστελεχών Iδημόσιας διοίκησης Iκαι 

τοπικής Iαυτοδιοίκησης, Iαιρετών και Iμελών εθελοντικών Iοργανώσεων Iμε 

πιστοποιημένες Iδιαδικασίες σε IΠανεπιστημιακά Ιδρύματα Iτης Iχώρας, Iκαι Iόχι 

μέσω επισπευμένων (fast track) διαδικασιών με αμφισβητούμενο Iμαθησιακό 

αποτέλεσμα. 

• Τη Iβελτίωση Επιχειρησιακών IΣχεδίων με Iουσιαστικές επιχειρησιακές Iασκήσεις 

πεδίου Iπου θα Iβελτιώσουν την Iικανότητα επέμβασης Iκαι όχι Iασκήσεις μόνο Iγια 

προβολή Iστα IΜΜΕ. 

• Την Iοργάνωση Iκαι την Iαξιοποίηση των Iεθελοντικών Iοργανώσεων, που αγωνιωδώς 

αναμένουν Iουσιαστικό ρόλο και Iοι οποίες Iμπορούν αποδεδειγμένα Iνα Iεμπλακούν 

στα Iεπίπεδα έκτακτης Iανάγκης, Iαπόκρισης και Iαποκατάστασης, καθώς και την 

υπαγωγή τους στους Δήμους και στις Περιφέρειες. 

• Τη Iβελτίωση του Iσυντονισμού και Iτης διαλειτουργικότητας Iτων Iεμπλεκόμενων 

φορέων Iστο μέτωπο Iτων μεγάλων Iκαταστροφών, Iμε Iάμεση συνδρομή Iτων 

επιστημονικών Iφορέων, Iοι οποίοι Iθα παρέχουν Iκρίσιμες Iεπιχειρησιακές 

πληροφορίες Iπεδίου για Iτην εμφάνιση Iκαι εξέλιξη Iσυνοδών Iκαταστροφικών 

φαινομένων. 
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• Την Iαναβάθμιση του Iρόλου των IΜΜΕ, για τη μετάδοση της έγκυρης και μόνο 

πληροφορίας. Βελτιστοποίηση της εφαρμογής του 112, Iτο οποίο Iλειτουργεί Iμε 

μηνύματα Iγενικού χαρακτήρα Iκαι δεν Iεξειδικεύει Iχωρικά, ποσοτικά και ποιοτικά 

την Iεμφάνιση Iτου Iκινδύνου. 

• Την Iαναβάθμιση της Iανθεκτικότητας όλων Iτων Iσυστημάτων, ειδικότερα Iτων 

υποδομών, Iτων κατασκευών Iκαι των life lines κατά τη φάση αποκατάστασης και 

επαναφοράς, Iμέσα από Iτη σύνταξη Iκαι εφαρμογή Iεθνικών κανονισμών Iγια Iκάθε 

κίνδυνο, Iαντίστοιχο με Iτον Ελληνικό IΑντισεισμικό IΚανονισμό του IΟργανισμού 

Αντισεισμικού IΣχεδιασμού και IΠροστασίας (ΟΑΣΠ), ο οποίος Iέχει καταστήσει τη 

χώρα μας Iσεισμικά Iάτρωτη. 

Οι ανωτέρω προτάσεις θα Iπρέπει να Iέχουν υψηλή Iπροτεραιότητα δεδομένου Iότι Iτο 

όλο Iσύστημα της IΠολιτικής Προστασίας Iθα επιβαρυνθεί Iσημαντικά και Iθα 

κινδυνεύσει Iμε Iαποδιοργάνωση, Iλόγω της εκθετικά αυξανόμενης συχνότητας Iτων 

καταστροφικών Iφαινομένων εξαιτίας Iτης κλιματικής Iκρίσης. 

Ένα Iνέο Επιχειρησιακό IΔιαχειριστικό δόγμα Iθα πρέπει απαραίτητα Iνα Iενσωματώνει 

τα Iνέα δεδομένα Iπου αντιστοιχούν Iσε Iπερισσότερα ακραία Iφαινόμενα, Iνέους 

κινδύνους Iκαι Iκρίσεις, Iσε μη Iαναμενόμενες Iπεριοχές, Iσυνθετότητα των Iκαταστροφών 

και Iεκτός συνήθων Iχρονικών ορίων Iεμφάνισης. 
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