ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ
ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΕΘΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ»

ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΟΥΜΕΝΩΝ – ΤΟΡΟΡΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
1.
ΝΕΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
α. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 13 και 15 ζωσ 18 του
ν.3013/2002

ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΗ ΔΙΑΣΑΞΗ
Άρθρο 1 του ν.3013/2002
Σκοπόσ πολιτικισ προςταςίασ
1. Θ πολιτικι προςταςία τθσ Χϊρασ αποβλζπει ςτθν προςταςία τθσ
ηωισ, υγείασ και περιουςίασ των πολιτϊν από φυςικζσ (ταχείασ ι
βραδείασ
εξζλιξθσ),
τεχνολογικζσ
(ςυμπεριλαμβανομζνων
βιολογικϊν, χθμικϊν και πυρθνικϊν ςυμβάντων) και λοιπζσ
καταςτροφζσ που προκαλοφν καταςτάςεισ εκτάκτου ανάγκθσ, κατά
τθ διάρκεια ειρθνικισ περιόδου. Στο πλαίςιο του ίδιου ςκοποφ
περιλαμβάνεται θ μζριμνα για τα υλικά και πολιτιςτικά
αγακά, τισ πλουτοπαραγωγικζσ πθγζσ και τισ υποδομζσ τθσ χϊρασ, με
ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ των ςυνεπειϊν των καταςτροφϊν.
2. Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ:
α. εκπονοφνται ςχζδια και προγράμματα πρόλθψθσ, ανά κατθγορία
κινδφνου, λαμβάνονται μζτρα ετοιμότθτασ και αναλαμβάνονται
δράςεισ πρόλθψθσ, ετοιμότθτασ, αντιμετϊπιςθσ και αποκατάςταςθσ,
β. αξιοποιείται το ανκρϊπινο δυναμικό και χρθςιμοποιοφνται τα
δθμόςια και ιδιωτικά μζςα ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, και γ.υποβάλλονται ειςθγιςεισ προσ τα αρμόδια, κατά
περίπτωςθ, Υπουργεία, για τθν αναμόρφωςθ τθσ αντίςτοιχθσ
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νομοκεςίασ.

Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
α. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 13 και 15 ζωσ 18 του
ν.3013/2002

Άρθρο 2 του ν.3013/2002
Ζννοιεσ – Οριςμοί
1.α. Καταςτροφι νοείται κάκε ταχείασ ι βραδείασ εξζλιξθσ φυςικό
φαινόμενο ι τεχνολογικό ςυμβάν ςτο χερςαίο, καλάςςιο και εναζριο
χϊρο, το οποίο προκαλεί εκτεταμζνεσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτον
άνκρωπο, κακϊσ και ςτο ανκρωπογενζσ ι φυςικό περιβάλλον.
β. Θ ζνταςθ τθσ καταςτροφισ κακορίηεται από το μζγεκοσ των
απωλειϊν ι ηθμιϊν που αφοροφν ςτθ ηωι, ςτθν υγεία και ςτθν
περιουςία των πολιτϊν, ςτα αγακά, ςτισ παραγωγικζσ πθγζσ και ςτισ
υποδομζσ.
2. Κίνδυνοσ νοείται θ πικανότθτα εκδιλωςθσ ενόσ φυςικοφ
φαινομζνου ι τεχνολογικοφ ςυμβάντοσ ι και λοιπϊν καταςτροφϊν
ςε ςυνδυαςμό με τθν ζνταςθ των καταςτροφϊν, που μπορεί να
προκλθκοφν ςτουσ πολίτεσ, ςτα αγακά, ςτισ πλουτοπαραγωγικζσ
πθγζσ και ςτισ υποδομζσ μιασ περιοχισ.
3.α. Γενικι καταςτροφι νοείται θ καταςτροφι που εκτείνεται ςε
περιςςότερεσ από τρεισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ.
β. Ρεριφερειακι καταςτροφι μικρισ ζνταςθσ νοείται αυτι για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ οποίασ αρκεί το δυναμικό και τα μζςα πολιτικισ
προςταςίασ τθσ περιφζρειασ.
γ. Ρεριφερειακι καταςτροφι μεγάλθσ ζνταςθσ νοείται αυτι για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ οποίασ απαιτείται θ διάκεςθ δυναμικοφ και μζςων
πολιτικισ προςταςίασ και από άλλεσ περιφζρειεσ ι και από κεντρικζσ
υπθρεςίεσ και φορείσ.
δ. Τοπικι καταςτροφι μικρισ ζνταςθσ νοείται αυτι για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ οποίασ αρκεί το δυναμικό και τα μζςα πολιτικισ
προςταςίασ ςε επίπεδο νομοφ.
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ε. Τοπικι καταςτροφι μεγάλθσ ζνταςθσ νοείται αυτι για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ οποίασ απαιτείται θ διάκεςθ δυναμικοφ και μζςων
πολιτικισ προςταςίασ και από άλλουσ νομοφσ, περιφζρειεσ ι και από
κεντρικζσ υπθρεςίεσ και φορείσ.
4. Κατάςταςθ κινθτοποίθςθσ πολιτικισ προςταςίασ είναι θ
ενεργοποίθςθ και θ κλιμάκωςθ τθσ δράςθσ του δυναμικοφ και των
μζςων πολιτικισ προςταςίασ ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, για τουσ ςκοποφσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ και ειδικότερα
για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν από καταςτροφζσ ι και για
τον ζλεγχο και περιοριςμό των δυςμενϊν επιπτϊςεων, που
ςχετίηονται με τουσ αντίςτοιχουσ κινδφνουσ. Θ κατάςταςθ
κινθτοποίθςθσ πολιτικισ προςταςίασ διακρίνεται ςε:
α. Κατάςταςθ ετοιμότθτασ πολιτικισ προςταςίασ, λόγω
τεκμθριωμζνου κινδφνου, ςτθν οποία περιλαμβάνεται θ κλιμάκωςθ
τθσ ετοιμότθτασ του δυναμικοφ και των μζρων πολιτικισ προςταςίασ,
και τθν εξειδίκευςθ που γίνεται ςτο ςχεδιαςμό ετοιμότθτασ,
β. Κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ πολιτικισ προςταςίασ ςτθν οποία
περιλαμβάνεται θ κατάςταςθ, που ςχετίηεται με ςυγκεκριμζνθ
καταςτροφι, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ οποίασ απαιτείται:
i. ειδικόσ ςυντονιςμόσ από τθ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ του δυναμικοφ και των μζςων των υπθρεςιϊν και των
φορζων, που αναλαμβάνουν δράςθ ςε κεντρικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, και
ii. κινθτοποίθςθ δυναμικοφ και μζςων επιπλζον του διατικζμενου
υπό
κανονικζσ ςυνκικεσ.
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις

Άρθρο 3 του ν.3013/2002
Δυναμικό και μζςα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ

Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
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α. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 13 και 15 ζωσ 18 του
ν.3013/2002

1. Στο δυναμικό και ςτα μζςα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
περιλαμβάνονται:
α. Ειδικευμζνα ςτελζχθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςε κεντρικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ςτα οποία ανατίκεται θ επίβλεψθ
εκπόνθςθσ και εφαρμογισ των ςχεδίων, προγραμμάτων και μζτρων
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ των αναγκαίων
ενεργειϊν.
β. Το ςφνολο των κρατικϊν υπθρεςιϊν, οι υπθρεςίεσ των
Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και των Οργανιςμϊν Κοινισ
Ωφζλειασ, που είναι υπεφκυνεσ ςε επιχειρθςιακό επίπεδο για τισ
επιμζρουσ δράςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και, κυρίωσ, για τθν
ετοιμότθτα και τθν αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν *όπωσ
Ρυροςβεςτικό Σϊμα, Λιμενικό Σϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι, ΕΛ.ΑΣ.,
Ε.Κ.Α.Β., Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, Ο.Α.Σ.Ρ., υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ, τθσ Ρεριφζρειασ, των Διμων, τθσ Δ.Ε.Θ. Α.Ε. και των
κυγατρικϊν τθσ (Α.Δ.Μ.Θ.Ε, Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. κλπ.), του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και των
κυγατρικϊν του, τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., τθσ Δ.ΕΡ.Α. Α.Ε., τθσ Δ.Ε.Σ.Φ.Α
Α.Ε, τθσ Ε.Μ.Υ. κλπ.+.
γ. Οι εκελοντικζσ οργανϊςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, κακϊσ και οι
ειδικευμζνοι εκελοντζσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ςε κεντρικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που ζχουν πιςτοποιθκεί ςχετικϊσ
από τθν Ρυροςβεςτικι Ακαδθμία, εντάςςονται ςτο ςχεδιαςμό τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και αναλαμβάνουν τθν
υποςτιριξθ ςχεδίων και δράςεων πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ,
κακϊσ και δράςεισ ετοιμότθτασ και αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν.
2.α. Σε περιπτϊςεισ γενικϊν καταςτροφϊν, περιφερειακϊν και
τοπικϊν μεγάλθσ ζνταςθσ ι καταςτροφϊν εξειδικευμζνου
χαρακτιρα, κακϊσ και ςε περίπτωςθ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ,
εντάςςονται ςτισ δυνάμεισ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, με απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ι του
εξουςιοδοτθμζνου Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ
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Διοίκθςθσ ι του εξουςιοδοτθμζνου Ρεριφερειάρχθ, πολίτεσ με
ειδικζσ γνϊςεισ και εμπειρία, κακϊσ και πάςθσ φφςεωσ μζςα που
ανικουν ςε φυςικά και νομικά πρόςωπα με τουσ αντίςτοιχουσ
χειριςτζσ τουσ, εφόςον τοφτο κρίνεται αναγκαίο για τθν
αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν.
β. Με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δθμόςιασ
Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ κακορίηεται θ διαδικαςία και το
φψοσ τθσ καταβαλλόμενθσ αποηθμίωςθσ, για τθ χριςθ των μζςων και
τθν απαςχόλθςθ των πολιτϊν και των χειριςτϊν των μζςων.
γ. Θ κιρυξθ ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ πολιτικισ προςταςίασ
από φυςικζσ, τεχνολογικζσ και λοιπζσ καταςτροφζσ τθσ παροφςασ
παραγράφου αίρεται αυτοδικαίωσ με τθν πάροδο εξαμινου, δφναται
δε να ανανεϊνεται με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ, φςτερα από βεβαίωςθ των κατά περίπτωςθ αρμόδιων
αποκεντρωμζνων οργάνων πολιτικισ προςταςίασ ότι εξακολουκοφν
να υφίςτανται οι λόγοι κιρυξθσ, κακϊσ και με ειδικι αιτιολογία για
τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι επιπτϊςεισ από τισ καταςτροφζσ δεν
ζχουν ακόμθ αντιμετωπιςκεί.
3. Για τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ που υπθρετοφν ςτουσ φορείσ τθσ
παραγράφου 1 του παρόντοσ θ άρνθςθ ςφμπραξθσ ι προςικουςασ
εκτζλεςθσ κακθκόντων ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Γενικϊν και
Ειδικϊν Σχεδίων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και τθσ εφαρμογισ των
διατάξεων του παρόντοσ νόμου και τθσ εν γζνει νομοκεςίασ για τθν
Ρολιτικι Ρροςταςία τθσ Χϊρασ ςυνιςτά ςοβαρό πεικαρχικό
παράπτωμα, το οποίο διϊκεται υποχρεωτικϊσ και τιμωρείται κατά τισ
κείμενεσ διατάξεισ.

Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις

Άρθρο 4 του ν.3013/2002
Διυπουργικι Επιτροπι Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
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Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
α. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 13 και 15 ζωσ 18 του
ν.3013/2002

1. Συνιςτάται Διυπουργικι Επιτροπι Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ ςτθν οποία μετζχουν οι Υπουργοί:
α. Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, ωσ Ρρόεδροσ,
β. Οικονομικϊν,
γ. Εκνικισ Άμυνασ,
δ. Εςωτερικϊν,
ε. Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ,
ςτ. Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων,
η. Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων,
θ. Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ,
κ. Υγείασ,
ι. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων,
ια. Ναυτιλίασ και Αιγαίου και
ιβ. κατά περίπτωςθ, ο Υφυπουργόσ ςτον Ρρωκυπουργό ι ο
Υφυπουργόσ Επικρατείασ ι ο Υπουργόσ Επικρατείασ.
Στισ ςυνεδριάςεισ τθσ λαμβάνουν μζροσ, κατά περίπτωςθ και
αρμοδιότθτα, και άλλοι Υπουργοί, εφόςον, κατά τθν κρίςθ του
Ρροζδρου, κεωρείται αναγκαία θ παρουςία τουσ.»
2. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ είναι:
α. Εγκρίνει τθν Εκνικι Ρολιτικι για τθ Μείωςθ του Κινδφνου
Καταςτροφϊν και τον Εκνικό Σχεδιαςμό Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.»
β. Θ ζγκριςθ του ετιςιου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ πολιτικισ
προςταςίασ τθσ χϊρασ, με τθν προθγοφμενθ ειςιγθςθ του Κεντρικοφ
Συντονιςτικοφ Οργάνου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του άρκρου 5 του
παρόντοσ νόμου. Ο ανωτζρω ςχεδιαςμόσ διακρίνεται ςε εκνικισ
εμβζλειασ προγράμματα, ςχζδια, μζτρα και δράςεισ των κεντρικϊν
υπθρεςιϊν των Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορζων, κακϊσ
και ςε περιφερειακά προγράμματα, μζτρα και δράςεισ των
6

περιφερειϊν τθσ χϊρασ.
Ο ετιςιοσ εκνικόσ ςχεδιαςμόσ περιζχει, επίςθσ, τον προχπολογιςμό
πολιτικισ προςταςίασ για κάκε Υπουργείο, κακϊσ και για τθ Γενικι
Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, από πλευράσ λειτουργικϊν και
επενδυτικϊν δαπανϊν και λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν κατάρτιςθ
του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ του επόμενου οικονομικοφ ζτουσ και
γ. Ο απολογιςμόσ εφαρμογισ των κυβερνθτικϊν μζτρων
αποκατάςταςθσ, μετά από γενικζσ, περιφερειακζσ ι τοπικζσ μεγάλθσ
ζνταςθσ καταςτροφζσ.
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις

Άρθρο 5 του ν.3013/2002
Κεντρικό Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ

Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
α. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 13 και 15 ζωσ 18 του
ν.3013/2002

1. Συνιςτάται Κεντρικό Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
2. Στθ ςφνκεςθ του μετζχουν:
α. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ωσ Ρρόεδροσ,
β. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμόςιασ Τάξθσ,
γ. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ,
δ. Οι Γενικοί Γραμματείσ των Υπουργείων:
δ.1. Οικονομικϊν,
δ.2. Εςωτερικϊν,
δ.3. Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ,
δ.4. Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων,
δ.5. Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων,
δ.6. Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ,
δ.7. Υγείασ,
δ.8. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων,
δ.9. Ναυτιλίασ και Αιγαίου,
δ.10. Ο Υπαρχθγόσ Γ.Ε.ΕΘΑ,
δ.11. Ο Αρχθγόσ Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ και
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δ.12. Οι Ρρόεδροι Ε.Ν.Ρ.Ε. και Κ.Ε.Δ.Ε..
ε. Στθ ςφνκεςθ του, επίςθσ, μπορεί να μετζχει ο Γενικόσ Γραμματζασ
του Υπουργείου Μακεδονίασ και Θράκθσ, για κζματα αντίςτοιχων
καταςτροφϊν ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του.
3. Σε περιπτϊςεισ γενικϊν, κακϊσ και ιδιαίτερου χαρακτιρα
περιφερειακϊν ι τοπικϊν μεγάλθσ ζνταςθσ καταςτροφϊν, το ίδιο
όργανο μπορεί να ςυνεδριάηει με τθ ςυμμετοχι των αντίςτοιχων
Υπουργϊν ι των αρμόδιων για τθν Ρολιτικι Ρροςταςία Υφυπουργϊν,
φςτερα από ςχετικι πρόςκλθςθ του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και
Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, ο οποίοσ και προεδρεφει.
4. Το Κεντρικό Συντονιςτικό Πργανο ζχει τισ ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:
α. Συγκεντρϊνει και επεξεργάηεται τισ επί μζρουσ προτάςεισ για τθν
κατάρτιςθ τθσ ειςιγθςθσ για τον Ετιςιο Εκνικό Σχεδιαςμό Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ προσ τθ Διυπουργικι Επιτροπι Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του άρκρου 4 του παρόντοσ νόμου.
Στθν ίδια ειςιγθςθ περιλαμβάνεται πρόταςθ για τθ διαμόρφωςθ του
προχπολογιςμοφ πολιτικισ προςταςίασ τθσ χϊρασ, από πλευράσ
λειτουργικϊν και επενδυτικϊν δαπανϊν, για το ςφνολο των
Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορζων. Ιδιαίτερθ πρόταςθ
διατυπϊνεται για τισ λειτουργικζσ και επενδυτικζσ δαπάνεσ του
προχπολογιςμοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ,
β. Ραρακολουκεί και αξιολογεί τθν εφαρμογι του Ετιςιου Εκνικοφ
Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ςφμφωνα και με τα εκνικισ
εμβζλειασ
προγράμματα, ςχζδια, μζτρα και δράςεισ από τισ Κεντρικζσ
Υπθρεςίεσ των Υπουργείων και από τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ.
γ. Συντονίηει τθ διάκεςθ του απαραίτθτου ανκρϊπινου δυναμικοφ,
των μζςων, κακϊσ και το όλο ζργο τθσ αντιμετϊπιςθσ γενικϊν,
περιφερειακϊν ι τοπικϊν μεγάλθσ ζνταςθσ καταςτροφϊν.
δ. Ενθμερϊνει τθν κοινι γνϊμθ για απειλοφμενουσ κινδφνουσ
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καταςτροφϊν και παρζχει οδθγίεσ, κατά τθν εκδιλωςθ των
φαινομζνων, προσ αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν, με ςτόχο τθν
ελαχιςτοποίθςθ των ςυνεπειϊν τουσ.
ε. Συντονίηει το ζργο αποκατάςταςθσ των πάςθσ φφςεωσ ηθμιϊν από
τισ ανωτζρω καταςτροφζσ.
ςτ. Συντάςςει απολογιςμό δράςθσ για όλα τα κζματα που ςχετίηονται
με τισ ενζργειεσ αντιμετϊπιςθσ κάκε γενικισ, περιφερειακισ ι
τοπικισ
μεγάλθσ ζνταςθσ καταςτροφισ. Για το ςκοπό αυτόν ςυνεκτιμά και τα
ςτοιχεία που περιζχονται ςτον αντίςτοιχο, για κάκε καταςτροφι,
ειδικό φάκελο, που τθρείται ςτθ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ.
η. Επιλαμβάνεται, κατά τθν κρίςθ του προζδρου του, κάκε άλλου
ςχετικοφ κζματοσ.
θ. Εγκρίνει τον Ετιςιο Εκνικό Σχεδιαςμό Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
5. Κατά τθ διάρκεια τθσ εξζλιξθσ των ανωτζρω καταςτροφϊν, το
Κεντρικό Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ λειτουργεί ςε
όλθ τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου,
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
α. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 13 και 15 ζωσ 18 του
ν.3013/2002

Άρθρο 6 του ν.3013/2002
Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. Θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ζχει ωσ αποςτολι τθ
μελζτθ, το ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και το ςυντονιςμό τθσ δράςθσ
για τθν εκτίμθςθ του κινδφνου, τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα,
ενθμζρωςθ και αντιμετϊπιςθ των φυςικϊν, τεχνολογικϊν και λοιπϊν
καταςτροφϊν ι καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ, το ςυντονιςμό των
δράςεων αποκατάςταςθσ, τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ των ανωτζρω,
κακϊσ και τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ για τα ηθτιματα αυτά. Επίςθσ,
οργανϊνει και εποπτεφει το Σφςτθμα Εκελοντιςμοφ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ. Στο πλαίςιο τθσ ανωτζρω αποςτολισ ςτθ Γενικι
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Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ υπάγεται το Ρυροςβεςτικό Σϊμα,
το οποίο ςυνιςτά τον επιχειρθςιακό τθσ βραχίονα."
2. Θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ:
α. Επεξεργάηεται, ςχεδιάηει και παρακολουκεί τθν εφαρμογι τθσ
πολιτικισ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ προςταςίασ. Στο πλαίςιο αυτό,
μεριμνά, προωκεί και ςυντονίηει τισ διαδικαςίεσ για τθ διαμόρφωςθ
τθσ Εκνικισ Ρολιτικισ για τθ Μείωςθ του Κινδφνου Καταςτροφϊν,
ειςθγείται τθν ζγκριςθ τθσ ανωτζρω πολιτικισ ςτθ Διυπουργικι
Επιτροπι Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, παρακολουκεί
και ελζγχει τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω πολιτικισ ςε εκνικό επίπεδο.
Ειδικότερα:
αα. Ρροωκεί και ςυντονίηει τθν από κοινοφ δράςθ φορζων και
δομϊν κατά λόγο αρμοδιότθτασ, για τθ διαμόρφωςθ προτάςεων
πολιτικισ μείωςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν ςε εκνικό επίπεδο.
ββ. Συντονίηει τθ ςυνεργαςία των κεντρικϊν, αποκεντρωμζνων,
περιφερειακϊν και τοπικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν και φορζων ςτα
κζματα πολιτικισ προςταςίασ.
γγ. Συνεργάηεται με τισ αρμόδιεσ μονάδεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Β` βακμοφ για τθ
ςυγκζντρωςθ, επεξεργαςία και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων
εφαρμογισ δράςεων μείωςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν ςε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τθν ανατροφοδότθςθ τθσ
διαδικαςίασ του προθγοφμενου εδαφίου.
δδ. Συνεργάηεται ςε επίπεδο κεντρικισ διοίκθςθσ, με τουσ φορείσ οι
οποίοι είναι αρμόδιοι για τθν κατάρτιςθ του αναπτυξιακοφ
ςχεδιαςμοφ τθσ Χϊρασ, για τθν ενςωμάτωςθ ςτον εν λόγω
ςχεδιαςμό τθσ εγκεκριμζνθσ Εκνικισ Ρολιτικισ Μείωςθσ του
Κινδφνου Καταςτροφϊν.
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β. Ρροωκεί και ςυντονίηει τισ διαδικαςίεσ για τθ διαμόρφωςθ του
Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ςφμφωνα με τθν Εκνικι
Ρολιτικι για τθ Μείωςθ του Κινδφνου Καταςτροφϊν, επεξεργάηεται
τισ ςχετικζσ προτάςεισ, ειςθγείται τθν ζγκριςθ του ςτθ Διυπουργικι
Επιτροπι Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, παρακολουκεί
και ελζγχει τθν εφαρμογι του. Επίςθσ, ειςθγείται τθν ζνταξθ του
Εγκεκριμζνου Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτον
αναπτυξιακό προγραμματιςμό τθσ Χϊρασ για χρθματοδότθςθ.
γ. Καταρτίηει τθν πρόταςθ του Ετιςιου Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ, ςφμφωνα με τον τριετι Εκνικό Σχεδιαςμό Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ, θ οποία υποβάλλεται από τον Γ.Γ.Ρ.Ρ. ςτο Κ.Σ.Ο.Ρ.Ρ. για
ζγκριςθ. Μεριμνά, ςε ςυνεργαςία με αρμόδιουσ φορείσ, για τθ
δζςμευςθ πόρων χρθματοδότθςθσ του ωσ άνω ςχεδιαςμοφ.
δ. Υποςτθρίηει τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και τουσ Οργανιςμοφσ
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α` και Β` βακμοφ τθσ Χϊρασ ςτθν υποβολι
προτάςεων για τθν κατάρτιςθ τθσ πρόταςθσ του Ετιςιου Εκνικοφ
Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ προσ το Κεντρικό Συντονιςτικό
Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
ε. Ραρακολουκεί τθν εφαρμογι του Ετιςιου Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και προβαίνει ςε ζλεγχο τθσ εφαρμογισ του ςε
ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ και υπθρεςίεσ.
ςτ. Ειςθγείται ςτον Υπουργό Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του
Ρολίτθ τθν κατανομι πιςτϊςεων, ςτον τομζα τθσ πολιτικισ
προςταςίασ, προσ τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α` και Β`
βακμοφ.
η. Καταρτίηει, ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυναρμόδιουσ κρατικοφσ
φορείσ, το ετιςιο πρόγραμμα προμθκειϊν όλων των μθχανικϊν
μζςων και άλλων υλικϊν, που είναι αναγκαία για τθν Ρολιτικι
Ρροςταςία τθσ Χϊρασ, με βάςθ τον Ετιςιο Εκνικό Σχεδιαςμό
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
θ. Συντάςςει τισ εκκζςεισ απολογιςμοφ δράςεων.
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3. Ρροωκεί τθν εφαρμοςμζνθ ζρευνα, μελζτθ και επεξεργαςία
κεμάτων που αφοροφν τθν πολιτικι προςταςία τθσ Χϊρασ ςτουσ
τομείσ τθσ εκτίμθςθσ του κινδφνου, πρόλθψθσ, προετοιμαςίασ,
αντιμετϊπιςθσ ανάκαμψθσ και αποκατάςταςθσ από καταςτροφζσ.
Στο πλαίςιο αυτό:
α. Συνεργάηεται με τα ερευνθτικά και ακαδθμαϊκά ιδρφματα τθσ
Χϊρασ και δθμόςιουσ φορείσ για τθν ενςωμάτωςθ και αξιοποίθςθ
προϊόντων εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςτο ςχεδιαςμό μείωςθσ του
κινδφνου καταςτροφϊν.
β. Ρροωκεί και ςυντονίηει τθ ςυνεργαςία δθμόςιων υπθρεςιϊν και
φορζων ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τα
ερευνθτικά και ακαδθμαϊκά ιδρφματα τθσ Χϊρασ για το ςκοπό αυτόν.
γ. Ρροωκεί και ςυντονίηει τισ δράςεισ ανάλυςθσ και χαρτογράφθςθσ
του κινδφνου καταςτροφϊν ςε ςυνεργαςία με τουσ κακ` φλθν
αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ και υπθρεςίεσ ςε κεντρικό,
αποκεντρωμζνο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τουσ
αντίςτοιχουσ ανά κατθγορία κινδφνου ερευνθτικοφσ και
ακαδθμαϊκοφσ φορείσ.
δ. Αξιοποιεί Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν για τθν
ανάπτυξθ και τιρθςθ τράπεηασ πλθροφοριϊν πολιτικισ προςταςίασ
για τθν υποςτιριξθ του ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ και τθν
ενθμζρωςθ του πλθκυςμοφ ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο.
ε. Εγκρίνει και χρθματοδοτεί προγράμματα εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ι
μελζτεσ για τθν πολιτικι προςταςία τθσ Χϊρασ.
4.Ζχει τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ Ειδικοφ Φακζλου Καταςτροφισ για
κάκε γενικι, περιφερειακι ι τοπικι μεγάλθσ ζνταςθσ καταςτροφι,
ςτον οποίο περιζχονται τα ςτοιχεία του ςυνόλου των ενεργειϊν, ςτο
πλαίςιο του αντίςτοιχου ςχεδιαςμοφ, για τθν αντιμετϊπιςθ των
καταςτροφϊν κατά τθν εκδιλωςθ των φαινομζνων, κακϊσ και για
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τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν. Στον ίδιο φάκελο εμπεριζχονται
εκκζςεισ απολογιςμοφ δράςθσ των επιμζρουσ αρμόδιων φορζων και
προτάςεισ για βελτίωςθ των δράςεων ςε περίπτωςθ αντιμετϊπιςθσ
παρόμοιων φαινομζνων, που ενςωματϊνονται ςτθν ζκκεςθ
απολογιςμοφ δράςεων αναφορικά με τα προβλεπόμενα ςτον Ετιςιο
Εκνικό Σχεδιαςμό Ρολιτικισ Ρροςταςίασ που υποβάλλεται από τον
Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ προσ το Κ.Σ.Ο.Ρ.Ρ.. Επίςθσ,
περιλαμβάνονται ςτοιχεία που αφοροφν τθν αποτφπωςθ τθσ ζκταςθσ
και ζνταςθσ τθσ καταςτροφισ και το εκτιμϊμενο κόςτοσ
αποκατάςταςθσ. Ο φάκελοσ καταςτροφισ ολοκλθρϊνεται με τθ
ςυμπλιρωςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων που αφοροφν το ςυνολικό
κόςτοσ για τθν αντιμετϊπιςθ και τθν αποκατάςταςθ τθσ
καταςτροφισ μετά το πζρασ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν.
5. Θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ είναι αρμόδια για το
ςυντονιςμό όλων των δράςεων εκτίμθςθσ του κινδφνου, πρόλθψθσ,
προετοιμαςίασ, κινθτοποίθςθσ, ετοιμότθτασ, αντιμετϊπιςθσ και
αποκατάςταςθσ των καταςτροφϊν όλων των εμπλεκόμενων
υπθρεςιϊν και φορζων, ςφμφωνα με τον υφιςτάμενο ςχεδιαςμό, με
κφριο επιχειρθςιακό βραχίονα το Ρυροςβεςτικό Σϊμα, υπό τθν
επιφφλαξθ τθσ λειτουργικισ και επιχειρθςιακισ αυτοτζλειασ των
διαδικαςιϊν και ενεργειϊν ζρευνασ και διάςωςθσ ςτθ κάλαςςα που
ςυντονίηονται από το Ενιαίο Κζντρο Συντονιςμοφ`Ερευνασ και
Διάςωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που διζπουν τισ δράςεισ αυτζσ.
Στο πλαίςιο αυτό:
α. Συντονίηει τθν προετοιμαςία του δυναμικοφ και των μζςων
πολιτικισ προςταςίασ τθσ Χϊρασ για τθν αντιμετϊπιςθ πικανϊν
καταςτροφϊν, ςτο πλαίςιο του υφιςτάμενου ςχετικοφ ςχεδιαςμοφ,
ανά κατθγορία κινδφνου.
β. Αξιοποιεί τα διακζςιμα επιςτθμονικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ
για τθν κινθτοποίθςθ του δυναμικοφ και των μζςων πολιτικισ
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προςταςίασ τθσ Χϊρασ, εν όψει απειλοφμενου κινδφνου
καταςτροφϊν. Για το ςκοπό αυτόν, οργανϊνει και λειτουργεί μονάδα
αξιολόγθςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ πρόγνωςθσ καιρικϊν φαινομζνων
και άλλων πρόδρομων φαινομζνων φυςικϊν καταςτροφϊν, με ςκοπό
τθν ζγκαιρθ κινθτοποίθςθ του δυναμικοφ και των μζςων Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ, για τθν αντιμετϊπιςθ απειλοφμενου κινδφνου
καταςτροφϊν, κακϊσ και για τθν ενθμζρωςθ και παροχι αντίςτοιχων
οδθγιϊν προσ τουσ πολίτεσ.
γ. Οργανϊνει και λειτουργεί Εκνικό Σφςτθμα Ζγκαιρθσ
Ρροειδοποίθςθσ.
δ. Συντονίηει το ζργο και τισ δράςεισ αντιμετϊπιςθσ των
καταςτροφϊν κατά τθν εκδιλωςθ των φαινομζνων, κακϊσ και το
ζργο αποκατάςταςθσ των προκαλοφμενων ηθμιϊν. Ο ανωτζρω
ςυντονιςμόσ περιλαμβάνει και τισ περιπτϊςεισ εκδιλωςθσ δράςθσ
για τθν αντιμετϊπιςθ των κάκε μορφισ καταςτροφϊν κατά τθν
εκδιλωςθ του φαινομζνου από τισ κάκε είδουσ εμπλεκόμενεσ
δυνάμεισ πυρόςβεςθσ και διάςωςθσ.
ε. Μεριμνά, δια του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, για τθν αςφάλεια και
προςταςία τθσ ηωισ και τθσ περιουςίασ των πολιτϊν και του
Κράτουσ, του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και ιδίωσ, του δαςικοφ
πλοφτου τθσ Χϊρασ από τουσ κινδφνουσ των πυρκαγιϊν, κεομθνιϊν
και λοιπϊν καταςτροφϊν.
ςτ. Μεριμνά για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν από μία
περιοχι για λόγουσ προςταςίασ τθσ ηωισ ι τθσ υγείασ τουσ από
εξελιςςόμενθ ι από επικείμενθ καταςτροφι. Θ λιψθ τθσ απόφαςθσ
για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν αποτελεί ευκφνθ των
κατά τόπουσ Δθμάρχων, οι οποίοι ζχουν το ςυντονιςμό του ζργου
πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ καταςτροφισ ςε
τοπικό επίπεδο. Πταν θ εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι
μπορεί να επθρεάςει πάνω από ζνα διμο, θ απόφαςθ λαμβάνεται
από τον αρμόδιο Ρεριφερειάρχθ, ο οποίοσ μπορεί να εξουςιοδοτιςει
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ςχετικϊσ τον οικείο Αντιπεριφερειαρχθ. Στισ περιπτϊςεισ του άρκρου
2 παρ. 3 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 8 παρ. 1 περιπτϊςεισ β`, γ` και δ`
του ν. 3013/2002 (Α` 102), όπωσ ιςχφει, θ ανωτζρω απόφαςθ
λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ι από
τον Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, κατόπιν
ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ, και εκτελείται από τουσ αρμόδιουσ
Ρεριφερειάρχεσ και Δθμάρχουσ. Θ λιψθ τθσ απόφαςθσ βαςίηεται
ςτισ ειςθγιςεισ των φορζων που κατά περίπτωςθ ζχουν τθν ευκφνθ
περιοριςμοφ των επιπτϊςεων από τθν εξζλιξθ τθσ καταςτροφισ.
η. Λειτουργεί το Κζντρο Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ςε
μόνιμθ βάςθ και για όλθ τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου, ςτο
Ενιαίο Συντονιςτικό Κζντρο Επιχειριςεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) του άρκρου 68
του παρόντοσ. Στο Κζντρο Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
απαςχολοφνται ειδικευμζνα ςτελζχθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και το
αναγκαίο προςωπικό, ςτο οποίο περιλαμβάνονται και επιτελικά
ςτελζχθ των Ενόπλων Δυνάμεων, τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, κακϊσ
και του Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και του
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ. Ο αρικμόσ των ανωτζρω επιτελικϊν
ςτελεχϊν που διατίκεται για τθ ςτελζχωςθ του Κζντρου
Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ κακορίηεται με κοινι απόφαςθ
του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και του
κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ.
6. Καταρτίηει και ςυντονίηει το ζργο τθσ πλθροφόρθςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν ςτον τομζα τθσ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ, τόςο ςε επίπεδο γενικισ ενθμζρωςθσ όςο και ςε
αντίςτοιχο παροχισ ειδικϊν οδθγιϊν, προσ αντιμετϊπιςθ
ςυγκεκριμζνθσ καταςτροφισ ι κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
7. Τθρεί το Μθτρϊο Εκελοντικϊν Οργανϊςεων και Ειδικευμζνων
Εκελοντϊν τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, το οποίο αποτελεί μζροσ του
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Ενιαίου Μθτρϊου Εκελοντϊν Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, εντάςςει ςε αυτό και αξιοποιεί Εκελοντικζσ
Οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ και Ειδικευμζνουσ Εκελοντζσ
πολιτικισ προςταςίασ και χρθματοδοτεί ενταγμζνεσ ςτο Μθτρϊο
Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ, ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ.
8. Συντονίηει όλουσ τουσ φορείσ και τισ υπθρεςίεσ με αντικείμενο τθν
κατάρτιςθ των Γενικϊν, Ρεριφερειακϊν και Τοπικϊν Σχεδίων
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, εγκρίνει τα Σχζδια αυτά και προβαίνει ςε
ζλεγχο και παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ.
9. Είναι αρμόδια για τα κζματα εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ των
ςτελεχϊν πολιτικισ προςταςίασ, των ςτελεχϊν όλων των δυνάμεων
πολιτικισ προςταςίασ, των εκελοντϊν, κακϊσ και των πολιτϊν, ςε
κζματα πολιτικισ προςταςίασ. Για το ςκοπό αυτόν:
α. Συνεργάηεται, χρθματοδοτεί και ανακζτει ςτθν Εκνικι Σχολι
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ τθν εκπόνθςθ
και εκτζλεςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ, επιμόρφωςθσ
και μετεκπαίδευςθσ των ςτελεχϊν τθσ πολιτικισ προςταςίασ ςε
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Ομοίωσ, ςχεδιάηει ειδικά
προγράμματα εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ των
εκελοντικϊν οργανϊςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και Ρυροςβεςτικοφ
Σϊματοσ και των μελϊν τουσ, τα οποία υλοποιοφνται από τθν Εκνικι
Σχολι Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ,
β. Συνεργάηεται με το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αυτοδιοίκθςθσ για το ςχεδιαςμό προγραμμάτων εκπαίδευςθσ,
κατάρτιςθσ, επιμόρφωςθσ και μετεκπαίδευςθσ των ςτελεχϊν των
λοιπϊν δυνάμεων πολιτικισ προςταςίασ, ςε κζματα πολιτικισ
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προςταςίασ.
10. Ρροωκεί τισ ςχζςεισ τθσ Χϊρασ ςτον τομζα τθσ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ με τουσ αρμόδιουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και
αντίςτοιχουσ φορείσ πολιτικισ προςταςίασ άλλων χωρϊν, ςυντονίηει
τθν παροχι επιςτθμονικισ ι υλικισ βοικειασ από και προσ άλλεσ
χϊρεσ, οι οποίεσ πλιττονται από καταςτροφζσ και αξιοποιεί
παρόμοια βοικεια για τθ Χϊρα. Το αίτθμα των κρατικϊν υπθρεςιϊν
τθσ περίπτωςθσ β` τθσ παρ. 1 του άρκρου 3 του ν. 3013/2002, όπωσ
ιςχφει, για ςυνδρομι άλλων Αρχϊν, Υπθρεςιϊν και Φορζων τθσ
θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ κάκε μορφισ
καταςτροφϊν υποβάλλεται αποκλειςτικά μζςω τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
11. Ειςθγείται ςτον Υπουργό Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του
Ρολίτθ νομοκετικά, κανονιςτικά ι άλλα αναγκαία μζτρα, για το
ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Χϊρασ,
κακϊσ και για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του Ρυροςβεςτικοφ
Σϊματοσ
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
α. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 13 και 15 ζωσ 18 του
ν.3013/2002

Άρθρο 7 του ν.3013/2002
Το άρκρο 7 ΚΑΤΑΓΘΘΘΚΕ με τθν περίπτωςθ ιβ του άρκρου 125 του
Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

Επιςτθμονικό και Ερευνθτικό Κζντρο
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ του
Υπουργοφ
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Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, ςυνιςτάται
νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου με τθν επωνυμία "Επιςτθμονικό
και Ερευνθτικό Κζντρο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ" (Ε.Ε.ΚΕ.Ρ.Ρ). Το
ανωτζρω νομικό πρόςωπο κα υπάγεται ςτθν εποπτεία του Υπουργοφ
Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και κα ζχει ζδρα
τθν Ακινα.
2. Σκοποί του Επιςτθμονικοφ και Ερευνθτικοφ Κζντρου Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ είναι:
α. Θ μζριμνα, ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και υπαλλιλων του Δθμοςίου,
Ν.Ρ.Δ.Δ., Ν.Ρ.Ι.Δ. που εποπτεφονται από το κράτοσ, επιχειριςεων
κοινισ ωφζλειασ και οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και
δεφτερου βακμοφ, οι οποίοι ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα,
προκειμζνου να ςυγκροτθκοφν τα ειδικευμζνα ςτελζχθ πολιτικισ
προςταςίασ, προσ απόκτθςθ ειδικϊν γνϊςεων ςτον τομζα
αντιμετϊπιςθσ των καταςτροφϊν.
β. Θ προϊκθςθ τθσ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ, μελζτθσ και
επεξεργαςίασ
κεμάτων ςχετικϊν με τθν πολιτικι προςταςία ςτουσ τομείσ τθσ
πρόλθψθσ, αντιμετϊπιςθσ, ανάκαμψθσ και αποκατάςταςθσ από
καταςτροφζσ, κακϊσ και θ δθμιουργία και θ διατιρθςθ τράπεηασ
πλθροφοριϊν και γεωγραφικϊν ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν, το
ςφνολο των ςτοιχείων τθσ οποίασ είναι διακζςιμο, ςε μόνιμθ και
διαρκι βάςθ, για χριςθ από το Κζντρο Επιχειριςεων τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
γ. Θ εκπόνθςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ, ενθμζρωςθσ και
κατάρτιςθσ, κακϊσ και θ εξειδίκευςθ και μετεκπαίδευςθ ςε κζματα
πολιτικισ προςταςίασ και
δ. Θ ανάπτυξθ οποιαςδιποτε άλλθσ δραςτθριότθτασ που είναι
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ςυναφισ με τουσ ςκοποφσ του.
3. Ρόροι του ανωτζρω Κζντρου είναι:
α) θ τακτικι ετιςια επιχοριγθςθ που εγγράφεται ςτον
προχπολογιςμό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, προσ
αντιμετϊπιςθ των πάγιων λειτουργικϊν εξόδων του,
β) θ τακτικι ετιςια επιχοριγθςθ που εγγράφεται επίςθσ, ςτον
προχπολογιςμό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και
παρζχεται με βάςθ τα εγκρικζντα προγράμματα εφαρμοςμζνθσ
ζρευνασ, εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, που εντάςςονται ςτο
ςχεδιαςμό τθσ πολιτικισ προςταςίασ,
γ) ζςοδα από τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτο Δθμόςιο και ςε νομικά
πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου,
δ) ζςοδα από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τα ταμεία τθσ και από διεκνείσ
οργανιςμοφσ, και
ε) ζςοδα από κάκε είδουσ επιχορθγιςεισ, από δωρεζσ, κλθρονομιζσ,
κλθροδοςίεσ, από τόκουσ κατακζςεων και από τθν εν γζνει
αξιοποίθςθ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων.
4.α. Το Επιςτθμονικό και Ερευνθτικό Κζντρο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
διοικείται από διοικθτικό ςυμβοφλιο, που αποτελείται από τον
πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και επτά ακόμθ μζλθ, με τριετι κθτεία.
β. Ο πρόεδροσ, ο αντιπρόεδροσ και τα λοιπά μζλθ του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου διορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν,
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και επιλζγονται από
κακθγθτζσ Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.I., διευκυντζσ επιςτθμονικϊν ινςτιτοφτων,
επιςτιμονεσ και προςωπικότθτεσ με κφροσ και εμπειρία ςε κζματα
ςχετικά με τθν πολιτικι προςταςία,
γ. Ο γενικόσ διευκυντισ του Κζντρου προςλαμβάνεται, φςτερα από
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, με ςφμβαςθ μίςκωςθσ
εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, που μπορεί να ανανεϊνεται και
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προϊςταται των υπθρεςιϊν του Κζντρου.
δ. Για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του το Κζντρο μπορεί να ςυνάπτει
ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου με επιςτθμονικοφσ φορείσ και
μεμονωμζνουσ επιςτιμονεσ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ.
Επίςθσ, μπορεί, με απόφαςθ του διοικθτικοφ του ςυμβουλίου, να
ςυνιςτά κεματικζσ επιςτθμονικζσ επιτροπζσ, ανά κατθγορία
κινδφνου, που ςυγκροτοφνται από κακθγθτζσ Α.Ε.Ι. ι Τ.Ε.Ι.,
διευκυντζσ επιςτθμονικϊν ινςτιτοφτων και επιςτιμονεσ με
αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε κζματα πολιτικισ προςταςίασ.
5. Με κανονιςμό οργανωτικισ διάρκρωςθσ και λειτουργίασ, που
εκδίδεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και
Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ, κακορίηονται θ οργάνωςθ, ο αρικμόσ των κζςεων του
προςωπικοφ, θ διάρκρωςθ, θ ςτελζχωςθ και θ λειτουργία των
υπθρεςιϊν του Κζντρου, θ αποηθμίωςθ των μελϊν του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου, οι αποδοχζσ του προςωπικοφ του, τα
απαιτοφμενα προςόντα για τθ κζςθ του γενικοφ διευκυντι, κακϊσ
και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια.
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις

Άρθρο 8 του ν.3013/2002
Αρμοδιότθτεσ Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ

Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
α. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 13 και 15 ζωσ 18 του
ν.3013/2002

1. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, εκτόσ από τισ
προβλεπόμενεσ ςτο άρκρο 6 του παρόντοσ νόμου αρμοδιότθτεσ τθσ
Γενικισ Γραμματείασ, αςκεί και τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
α. Συντονίηει και κατευκφνει το ζργο τθσ πολιτικισ προςταςίασ για
τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ, κάκε
μορφισ, καταςτροφϊν.
β. Ειςθγείται ςτον Υπουργό Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του
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Ρολίτθ το χαρακτθριςμό καταςτροφισ, ωσ γενικισ και τθν ζκδοςθ τθσ
αντίςτοιχθσ απόφαςθσ, για τθν κιρυξθ κατάςταςθσ ζκτακτθσ
ανάγκθσ.
γ. Με απόφαςι του προβαίνει ςτο χαρακτθριςμό των καταςτροφϊν,
κατά τισ διακρίςεισ του άρκρου 2 παρ. 3 β`, γ`, δ` και ε` του παρόντοσ
νόμου.
δ. Εκδίδει τισ αποφάςεισ για τθν κιρυξθ κατάςταςθσ ετοιμότθτασ
πολιτικισ προςταςίασ και κατάςταςθσ ανάγκθσ πολιτικισ
προςταςίασ, ςτισ περιπτϊςεισ περιφερειακϊν και τοπικϊν
καταςτροφϊν μεγάλθσ και μικρισ ζνταςθσ. Στθν περίπτωςθ τοπικισ
καταςτροφισ μικρισ ζνταςθσ μπορεί να εξουςιοδοτεί το Γενικό
Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ ι τον οικείο Νομάρχθ
για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αποφάςεων.
ε. Ειςθγείται ςτον Υπουργό Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του
Ρολίτθ τθ διάκεςθ και κατανομι των πιςτϊςεων, που είναι
εγγεγραμμζνεσ ςτον προχπολογιςμό τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, κακϊσ και των, τυχόν, αναγκαίων ζκτακτων
ενιςχφςεων, ςτουσ πρωτοβάκμιουσ και δευτεροβάκμιουσ Ο.Τ.Α., για
τθν υλοποίθςθ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ μζτρων πολιτικισ
προςταςίασ. Οι ωσ άνω ζκτακτεσ οικονομικζσ ενιςχφςεισ διατίκενται
απευκείασ ςτουσ Ο.Τ.Α. από τισ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ του
ετιςιου προχπολογιςμοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ με απόφαςθ του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και
Ρροςταςίασ του Ρολίτθ ι των υπό τοφτου εξουςιοδοτθμζνων
οργάνων.
ςτ. Εκδίδει τθν απόφαςθ τθσ παραγράφου 2α του άρκρου 3 του
παρόντοσ και ςυντονίηει τθ διάκεςθ του αναγκαίου ανκρϊπινου
δυναμικοφ, των τεχνικϊν μζςων, κακϊσ και τθσ βοικειασ που
παρζχεται, από άλλεσ χϊρεσ, για τθν αντιμετϊπιςθ των
καταςτροφϊν. Συντονίηει, επίςθσ, τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ και
υλοποίθςθσ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ των Ειδικευμζνων
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Στελεχϊν Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και
η. Σε περίπτωςθ κατάςταςθσ κινθτοποίθςθσ τθσ πολιτικισ
προςταςίασ,
αποφαςίηει για τθν άμεςθ προμικεια και διάκεςθ υλικϊν, εφοδίων
και μζςων, κακ` υπζρβαςθ των προχπολογιςκζντων, εφόςον τοφτο
κρίνεται απολφτωσ αναγκαίο.
2. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ μπορεί, με απόφαςθ
του, να μεταβιβάηει αρμοδιότθτεσ του ςε ιεραρχικϊσ κατϊτερα
όργανα, με τθν εξαίρεςθ των αρμοδιοτιτων που του ζχει
μεταβιβάςει ο Υπουργόσ Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ.
Επίςθσ, μπορεί, με απόφαςθ του, να ορίηει και τρίτο πρόςωπο ωσ
Εκνικό Εκπρόςωπο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ο οποίοσ αναφζρεται ςτον
Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις

Άρθρο 9 του ν.3013/2002
Ενθμζρωςθ τθσ Βουλισ

Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
α. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 13 και 15 ζωσ 18 του
ν.3013/2002

Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις

Ο Υπουργόσ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ,
εντόσ μθνόσ από τθν ζγκριςθ του Ετιςιου Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, από τθ Διυπουργικι Επιτροπι του άρκρου 4
του παρόντοσ υποβάλλει ςτθ Βουλι ςχετικι ζκκεςθ.
Άρθρο 10 του ν.3013/2002
Κακοριςμόσ Αποκεντρωμζνων Οργάνων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ

Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
α. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 13 και 15 ζωσ 18 του
ν.3013/2002

Ρζραν του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ο οποίοσ ζχει
τθν ευκφνθ του ςυντονιςμοφ και τθσ επίβλεψθσ του ζργου τθσ
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πολιτικισ προςταςίασ ςε ολόκλθρθ τθν επικράτεια, αποκεντρωμζνα
όργανα ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ μζτρων πολιτικισ προςταςίασ
είναι:
α. οι Γενικοί Γραμματείσ των Ρεριφερειϊν,
β. οι Νομάρχεσ και
γ. οι Διμαρχοι και ςι Ρρόεδροι των κοινοτιτων.

Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
α. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 13 και 15 ζωσ 18 του
ν.3013/2002

Άρθρο 11 του ν.3013/2002
Αρμοδιότθτεσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ και ςφςταςθ
Διευκφνςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτισ Ρεριφζρειεσ

1. Ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Ρεριφζρειασ ζχει τισ ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:
α. Συντονίηει και επιβλζπει το ζργο τθσ πολιτικισ προςταςίασ για τθν
πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των
καταςτροφϊν. Στο πλαίςιο τθσ ίδιασ αρμοδιότθτασ ςυντονίηει,
επίςθσ, τθ διάκεςθ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων.
β. Εχει τθν ευκφνθ εφαρμογισ του ετιςιου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ
πολιτικισ προςταςίασ, κατά το ςκζλοσ που αναφζρεται ςε
πρόγραμμα, μζτρα και δράςεισ που αφοροφν τθν περιφζρειά του.
γ. Διατυπϊνει προτάςεισ για το ςχεδιαςμό τθσ πολιτικισ προςταςίασ,
ςε ςχζςθ με προγράμματα, μζτρα και δράςεισ, που αναφζρονται
ςτθν
περιφζρειά του. Οι προτάςεισ αυτζσ υποβάλλονται ςτο Γενικό
Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ προκειμζνου να αποτελζςουν
αντικείμενο τθσ ειςιγθςθσ, για τον ετιςιο εκνικό ςχεδιαςμό
πολιτικισ προςταςίασ, από τθ Διυπουργικι Επιτροπι του όρκρου 4
του παρόντοσ.
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δ. Ειςθγείται ςτο Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ για τθν κιρυξθ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανόγκθσ
πολιτικισ προςταςίασ, ςτισ περιπτϊςεισ τοπικϊν καταςτροφϊν, και
εκδίδει αποφάςεισ κιρυξθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ,
προκειμζνου για τοπικζσ καταςτροφζσ μικρισ ζνταςθσ, μετά
προθγοφμενθ εξουςιοδότθςι του από το Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ και
ε. Εκδίδει τθν απόφαςθ του άρκρου 3 παρ. 2 α του παρόντοσ, μετά
προθγοφμενθ εξουςιοδότθςι του από το Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ.
2. Στθν ζδρα κάκε Ρεριφζρειασ ςυνιςτάται Διεφκυνςθ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ, θ οποία υπάγεται απευκείασ ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ
Ρεριφζρειασ.
3. Θ ανωτζρω Διεφκυνςθ, θ οποία είναι αρμόδια για το ςχεδιαςμό
και
τθν οργάνωςθ, ςε κζματα πρόλθψθσ, ενθμζρωςθσ και αντιμετϊπιςθσ
των καταςτροφϊν ι καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ, κακϊσ και για
το ςυντονιςμό όλων των υπθρεςιϊν τθσ περιφζρειασ, και του
δθμόςιου, ιδιωτικοφ δυναμικοφ και μζςων, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ
ετοιμότθτασ, τθν αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν και τθν
αποκατάςταςθ των ηθμιϊν, ςυγκροτείται από δφο τμιματα:
α. Τμιμα Σχεδιαςμοφ και Ρρόλθψθσ, και
β. Τμιμα Αντιμετϊπιςθσ και Αποκατάςταςθσ.
Το ιδθ λειτουργοφν τμιμα Ρολιτικισ Σχεδίαςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ
(Ρ.Σ.Ε.Α.) εξακολουκεί να διζπεται, ςε ό, τι αφορά τθ διάρκρωςθ, τθ
λειτουργία και τισ αρμοδιότθτζσ του, από τισ κείμενεσ ειδικζσ
διατάξεισ.
4. α. Για κάκε Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ οικείασ
Ρεριφζρειασ ςυνιςτϊνται τρεισ (3) οργανικζσ κζςεισ μόνιμων
υπαλλιλων, οι οποίεσ μπορεί να ανικουν ςτουσ κλάδουσ ΡΕ
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Γεωλόγων, Τοπογράφων Μθχανικϊν, Δαςολόγων, Χθμικϊν
Μθχανικϊν, Χθμικϊν και Ρολιτικϊν Μθχανικϊν, κατά τθν
ειδικότερθ πρόβλεψθ τθσ οικείασ προκιρυξθσ.
β. Οι υπάλλθλοι αυτοί, μετά προθγοφμενθ εκπαίδευςθ, αποτελοφν
ειδικευμζνα ςτελζχθ πολιτικισ προςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ.
γ. Για τα ανωτζρω ειδικευμζνα ςτελζχθ πολιτικισ προςταςίασ δεν
είναι επιτρεπτι θ μετάταξι τουσ για μια δεκαετία από το διοριςμό
τουσ. Επίςθσ δεν είναι δυνατι θ μετακίνθςι τουσ ςε άλλθ οργανικι
μονάδα τθσ Ρεριφζρειασ.
δ. Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ
Ρεριφζρειασ τοποκετείται ειδικευμζνο ςτζλεχοσ πολιτικισ
προςταςίασ. Μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ των απαιτοφμενων τυπικϊν
προςόντων από τουσ υπθρετοφντεσ και κατα παρζκκλιςθ των
διατάξεων του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α`), προϊςτάμενοσ τθσ
Διεφκυνοθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ τοποκετείται
ειδικευμζνο ςτζλεχοσ πολιτικισ προςταςίασ, με απόφαςθ του
Γενικοφ Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ.
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
α. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 13 και 15 ζωσ 18 του
ν.3013/2002

Άρθρο 12 του ν.3013/2002
Αρμοδιότθτεσ Νομάρχθ Σφςταςθ Γραφείων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
ςτισ Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ Συντονιςτικό Νομαρχιακό Πργανο
1. Ο Νομάρχθσ αςκεί τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
α. Συντονίηει και επιβλζπει το ζργο τθσ πολιτικισ προςταςίασ για τθν
πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των
καταςτροφϊν, εντόσ των ορίων του νομοφ.
β. Ζχει τθν ευκφνθ εφαρμογισ του ετιςιου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ
πολιτικισ προςταςίασ, κατά το ςκζλοσ που τα οικεία περιφερειακά
προγράμματα, μζτρα και δράςεισ ζχουν τοπικό χαρακτιρα, ςε
επίπεδο νομοφ.
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γ. Διατυπϊνει ειςιγθςθ για το ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ του
νομοφ, θ οποία υποβάλλεται ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ
για τθ διαμόρφωςθ ςχετικισ πρόταςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ πρόβλεψθσ
του άρκρου 11 παρ. 1 γ του παρόντοσ.
δ. Ειςθγείται ςτο Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ για τθν κιρυξθ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ
πολιτικισ προςταςίασ, ςτισ περιπτϊςεισ τοπικϊν καταςτροφϊν και
εκδίδει αποφάςεισ κιρυξθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ,
προκειμζνου για τοπικζσ καταςτροφζσ μικρισ ζνταςθσ, μετό
προθγοφμενθ εξουςιοδότθςι του από το Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ.
ε. Ζχει τθν ευκφνθ τθσ διάκεςθσ και του ςυντονιςμοφ δράςθσ του
απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων για τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα,
αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν του νομοφ, και
ςτ. Ρροεδρεφει του Συντονιςτικοφ Νομαρχιακοφ Οργάνου.
2. α. Στθν ζδρα κόκε Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ και κάκε
Νομαρχιακοφ
Διαμερίςματοσ ςυνιςτάται, ωσ οργανικι μονάδα, αυτοτελζσ Γραφείο
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, το οποίο υπάγεται απευκείασ ςτο Νομάρχθ.
β. Το ανωτζρω Γραφείο είναι αρμόδιο για το ςχεδιαςμό και τθν
οργάνωςθ, ςε κζματα πρόλθψθσ, ενθμζρωςθσ και αντιμετϊπιςθσ
των
καταςτροφϊν ι καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ και για το
ςυντονιςμό όλων των υπθρεςιϊν τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ
και των Νομαρχιακϊν Διαμεριςμάτων, κακϊσ και του δθμόςιου,
ιδιωτικοφ δυναμικοφ και μζςων, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ
ετοιμότθτασ, τθν αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν και τθν
αποκατάςταςθ των ηθμιϊν.
γ.ι Για κάκε Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Νομαρχιακϊν
Αυτοδιοικιςεων και των Νομαρχιακϊν Διαμεριςμάτων ςυνιςτάται
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μία οργανικι κζςθ μόνιμου υπαλλιλου, θ οποία μπορεί να ανικει ς`
ζναν από τουσ κλάδουσ ΡΕ Γεωλόγων, Τοπογράφων Μθχανικϊν,
Δαςολόγων, Χθμικϊν Μθχανικϊν και Ρολιτικϊν Μθχανικϊν, κατά τθν
ειδικότερθ πρόβλεψθ τθσ οικείασ προκιρυξθσ.
ιι. Οι υπάλλθλοι αυτοί, μετά προθγοφμενθ εκπαίδευςθ, αποτελοφν
ειδικευμζνα ςτελζχθ πολιτικισ προςταςίασ, ςε επίπεδο νομοφ.
ιιι. Για τουσ ανωτζρω υπαλλιλουσ δεν είναι επιτρεπτι θ μετακίνθςι
τουσ ςε άλλθ οργανικι μονάδα τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ.
3. α. Στθν ζδρα κάκε Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ και κάκε
Νομαρχιακοφ Διαμερίςματοσ ςυνιςτάται Συντονιςτικό Νομαρχιακό
Πργανο.
β. Το ανωτζρω Πργανο αποτελείται από τουσ:
ι. Νομάρχθ, ωσ Ρρόεδρο.
ιι. Δφο μζλθ του Νομαρχιακοφ Συμβουλίου, οριηόμενα με απόφαςθ
του ίδιου Συμβουλίου, εκ των οποίων το ζνα προζρχεται από τθ
μειοψθφία.
ιιι. Ρρόεδρο ι οριηόμενο εκπρόςωπο τθσ Τοπικισ Ενωςθσ Διμων και
Κοινοτιτων (Τ.Ε.Δ.Κ.).
ιν. Ρροϊςτάμενο Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ
και Ρροϊςτάμενο Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Νομαρχιακισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
ν. Στρατιωτικό Διοικθτι τθσ περιοχισ ι εκπρόςωπό του, Διευκυντι
τθσ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ του νομοφ, Λιμενάρχθ, ςε όςουσ
νομοφσ υφίςταται Λιμενικι Αρχι, και Διοικθτι Ρυροςβεςτικισ
Υπθρεςίασ τθσ ζδρασ του νομοφ.
νι. Ρροϊςτάμενο Διεφκυνςθσ Δαςϊν τθσ Ρεριφζρειασ, Ρροϊςτάμενο
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, Ρροϊςτάμενο
Διεφκυνςθσ Υγείασ - Ρρόνοιασ τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ και
τον οριηόμενο εκπρόςωπο του Ρεριφερειακοφ Εκνικοφ Συςτιματοσ
Υγείασ και
νιι. Εκπροςϊπουσ εκελοντικϊν οργανϊςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
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γ. Οι υπό ςτοιχεία ιν ζωσ νι μετζχοντεσ ειςθγοφνται, ςτο ανωτζρω
όργανο, τα αναγκαία μζτρα προσ υποβοικθςθ του ζργου του
Νομάρχθ.
δ. Στισ ςυνεδριάςεισ λαμβάνουν μζροσ, κατά περίπτωςθ, εκπρόςωποι
διμων ι κοινοτιτων των πλθνόμενων περιοχϊν, εκπρόςωποι λοιπϊν
εκελοντικϊν οργανϊςεων και κοινωνικϊν φορζων του νομοφ, κακϊσ
και άλλοι εκπρόςωποι υπθρεςιϊν, μετά από πρόςκλθςθ του
προζδρου.
ε. Κατά τθ διάρκεια τθσ εξζλιξθσ τθσ καταςτροφισ, κακϊσ και του
ζργου αποκατάςταςθσ των ηθμιϊν, το πιο πάνω Πργανο λειτουργεί
ςε
εικοςιτετράωρθ βάςθ, με δυνατότθτα ςυνζχιςθσ τθσ ςυνεδρίαςθσ και
με τουσ οριηόμενουσ, από τουσ μετζχοντεσ, αναπλθρωτζσ τουσ και
ςτ. Θζματα ςχετικά με τθ λειτουργία του ίδιου Οργάνου μπορεί να
ρυκμίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ.
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
α. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 13 και 15 ζωσ 18 του
ν.3013/2002

Άρθρο 13 του ν.3013/2002
Αρμοδιότθτεσ Δθμάρχων και Ρροζδρων Κοινοτιτων Σφςταςθ
Γραφείων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςε Ο.Τ.Α. Συντονιςτικό Τοπικό
Πργανο
1. Οι Διμαρχοι και οι Ρρόεδροι Κοινοτιτων ζχουν τισ ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:
α. Συντονίηουν και επιβλζπουν το ζργο τθσ πολιτικισ προςταςίασ για
τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των
καταςτροφϊν, εφόςον ςυμβαίνουν εντόσ των διοικθτικϊν ορίων των
αντίςτοιχων Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.).
β. Ζχουν τθν ευκφνθ εφαρμογισ του ετιςιου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ
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πολιτικισ προςταςίασ, κατά το ςκζλοσ που τα οικεία περιφερειακά
προγράμματα, μζτρα και δράςεισ ζχουν τοπικό χαρακτιρα
αναφορικά με τουσ αντίςτοιχουσ Ο.Τ.Α..
γ. Διατυπϊνουν ειςιγθςθ για το ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ
του Ο.Τ.Α., θ οποία υποβάλλεται ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ
Ρεριφζρειασ για τθ διαμόρφωςθ ςχετικισ πρόταςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ
πρόβλεψθσ του άρκρου 11
παρ. 1γ του παρόντοσ νόμου.
δ. Ζχουν τθν ευκφνθ τθσ διάκεςθσ και του ςυντονιςμοφ δράςθσ του
απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων για τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα,
αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν εντόσ των ορίων
του οικείου Ο.Τ.Α..
2.α. Σε όλουσ τουσ διμουσ, λειτουργεί, ςτο πλαίςιο τθσ υπάρχουςασ
οργανικισ διάρκρωςθσ, γραφείο πολιτικισ προςταςίασ, οι
αρμοδιότθτεσ του οποίου ςυναρτϊνται με τθν εξαςφάλιςθ τθσ
αναγκαίασ οργάνωςθσ και υποδομισ προσ λιψθ μζτρων πολιτικισ
προςταςίασ.
3.α. Στθν ζδρα κάκε διμου ςυνιςτάται Συντονιςτικό Τοπικό Οργανο.
β. Το ανωτζρω Πργανο αποτελείται από τουσ:
ι. Διμαρχο ωσ Ρρόεδρο.
ιι. Δφο Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ, που ορίηονται με απόφαςθ του
Δθμοτικοφ Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ζνασ προζρχεται από τθ
μειοψθφία.
ιιι. Ειδικευμζνα ςτελζχθ πολιτικισ προςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ και
του νομοφ.
ιν. Εκπρόςωπο Στρατιωτικοφ Διοικθτι τθσ περιοχισ, Διοικθτι
Αςτυνομικοφ Τμιματοσ τθσ ζδρασ του διμου, Ρροϊςτάμενο του
Ειδικοφ Ρροςωπικοφ τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ, εκπρόςωπο τθσ
Λιμενικισ Αρχισ, εφόςον ζχει ωσ ζδρα τον αντίςτοιχο διμο και
διοικθτι τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ τθσ ζδρασ του διμου ι
εκπρόςωπο τθσ αντίςτοιχθσ τθσ ζδρασ του νομοφ.
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ν. Ρροϊςτάμενο τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Ο.Τ.Α..
νι. Ρροϊςτάμενο του οικείου δαςαρχείου ι εκπρόςωπο τθσ
Διεφκυνςθσ
Δαςϊν τθσ Ρεριφζρειασ.
νιι. Εκπροςϊπουσ Εκελοντικϊν Οργανϊςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
γ. Στισ ςυνεδριάςεισ λαμβάνουν μζροσ εκπρόςωποι κοινωνικϊν
φορζων τθσ ζδρασ του διμου, κακϊσ και άλλοι εκπρόςωποι
υπθρεςιϊν, μετά από πρόςκλθςθ του Ρροζδρου.
δ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εξζλιξθσ τθσ καταςτροφισ, κακϊσ και του
ζργου αποκατάςταςθσ των ηθμιϊν, το πιο πάνω Πργανο λειτουργεί
ςε
εικοςιτετράωρθ βάςθ, με δυνατότθτα ςυνζχιςθσ τθσ ςυνεδρίαςθσ και
με τουσ οριηόμενουσ, από τουσ μετζχοντεσ, αναπλθρωτζσ τουσ.
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
α. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 13 και 15 ζωσ 18 του
ν.3013/2002

Άρθρο 15 του ν.3013/2002
Διάρκρωςθ - Ρροςωπικό Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. Ο Οργανιςμόσ τθσ υπθρεςίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ καταρτίηεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται
μετά από πρόταςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και
Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ.
2. Στον Οργανιςμό προβλζπονται ιδίωσ:
α. Θ οργάνωςθ γενικά τθσ υπθρεςίασ και θ διαίρεςι τθσ ςε οργανικζσ
μονάδεσ.
β. Ο τίτλοσ και θ αρμοδιότθτα των οργανικϊν μονάδων.
γ. Οι κλάδοι του μόνιμου προςωπικοφ κατό ειδικότθτεσ και ο αρικμόσ
των οργανικϊν κζςεων κάκε κλάδου, κατθγορίασ και βακμοφ.
δ. Τα ειδικά προςόντα που απαιτοφνται για το διοριςμό ςτισ κζςεισ
του κάκε κλάδου, ανάλογα με τθν ειδικότθτα.
3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
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Αποκζντρωςθσ, μετά από ειςιγθςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ, ςε περίοδο κινθτοποίθςθσ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ,
μποροφν να ςυγκροτοφνται μονάδεσ άμεςθσ επζμβαςθσ και κλιμάκια
ειδικϊν για τθν εκτίμθςθ και αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν των
καταςτροφϊν, κακϊσ και τθν
ενίςχυςθ του ζργου των υφιςτάμενων μονάδων ι κλιμακίων. Στθν
ίδια απόφαςθ ρυκμίηονται τα ηθτιματα, που αφοροφν τθ ςφνκεςθ,
τθ λειτουργία τουσ και κάκε άλλθ λεπτομζρεια. Για τον κακοριςμό
των εξόδων μετακίνθςθσ και τθσ θμεριςιασ αποηθμίωςθσ του
προςωπικοφ εκδίδεται κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν οικονομίασ και
Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ.
4. Σε κάκε κεντρικι υπθρεςία υπουργείου και οργανιςμό κοινισ
ωφζλειασ ςυνιςτάται, μετά από ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, οργανικι μονάδα πολιτικισ προςταςίασ με
αρμοδιότθτα κζματα πολιτικισ προςταςίασ ςτουσ τομείσ τθσ
αρμοδιότθτάσ τουσ.
5. Θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ λειτουργεί ωσ
κατωτζρω:
α. Το Γραφείο του Γενικοφ Γραμματζα, το Γραφείο Τφπου και
Δθμοςίων Σχζςεων, οι Διευκφνςεισ, τα Τμιματα και τα Γραφεία τθσ
Συντονιςτικισ Αρχισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, με το ωράριο των
δθμοςίων υπθρεςιϊν.
β. Το Ενιαίο Συντονιςτικό Κζντρο Επιχειριςεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) ςε
εικοςιτετράωρθ βάςθ.
γ. Σε περιπτϊςεισ κινθτοποίθςθσ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, φςτερα
από απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ,
τμθματικά ι ολόκλθρθ, θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
λειτουργεί ςε δεκα-εξάωρθ ι εικοςιτετράωρθ βάρδια.
31

Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
α. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 13 και 15 ζωσ 18 του
ν.3013/2002

Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις

Άρθρο 16 του ν.3013/2002
Λειτουργία Διευκφνςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ και
Γραφείων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ
1. Με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ
ρυκμίηεται κάκε αναγκαία λεπτομζρεια, που αφορά τθν οργάνωςθ
και
λειτουργία των Διευκφνςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ
του όρκρου 11 παράγραφοι 2, 3 και 4 του παρόντοσ νόμου.
2. Με απόφαςθ του Νομαρχιακοφ Συμβουλίου τθσ οικείασ
Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ ρυκμίηονται τα κζματα, που αφοροφν
ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία των Γραφείων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
του άρκρου 12 παρ. 2 του νόμου αυτοφ.
Άρθρο 17 του ν.3013/2002
Ρρογράμματα και Σχζδια Ρολιτικισ Ρροςταςίασ

Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
α. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 13 και 15 ζωσ 18 του
ν.3013/2002

1. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ,
ρυκμίηονται τα ςχετικά με τθν κατάρτιςθ των ςχεδίων πολιτικισ
προςταςίασ και τουσ υπόχρεουσ, προσ τοφτο, αρμόδιουσ κεντρικοφσ
και περιφερειακοφσ φορείσ και οργανιςμοφσ κοινισ ωφζλειασ. Τα
ςχζδια αυτά εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ και υλοποιοφνται από τουσ ανωτζρω φορείσ.
2. Τα εγκεκριμζνα, ιδθ, προγράμματα ι ςχζδια για τθν πρόλθψθ,
ετοιμότθτα, και αντιμετϊπιςθ φυςικϊν και τεχνολογικϊν
καταςτροφϊν εφαρμόηονται μζχρι τθν κατάρτιςθ νζων, κατά τισ
ειδικότερεσ προβλζψεισ του παρόντοσ νόμου.
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Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις

Άρθρο 18 του ν.3013/2002
Ειδικζσ ρυκμίςεισ

Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
α. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 13 και 15 ζωσ 18 του
ν.3013/2002

Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις

1. Οποιαδιποτε χοριγθςθ πίςτωςθσ προσ τουσ πρωτοβάκμιουσ και
δευτεροβάκμιουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ που
ςυνάπτεται με μζτρα πολιτικισ προςταςίασ δεν μπορεί να
αποτελζςει αντικείμενο διάκεςθσ για άλλο ζργο ι ςκοπό, ςτο
πλαίςιο αναμόρφωςθσ του προχπολογιςμοφ τουσ.
2. Οι κρατικοί και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τθλεοπτικοί ςτακμοί
υποχρεοφνται να μεταδίδουν, δωρεάν, ςε περίπτωςθ γενικισ,
περιφερειακισ ι τοπικισ μεγάλθσ ζνταςθσ καταςτροφισ, τισ οδθγίεσ
προσ τουσ πολίτεσ, που παρζχονται από το Κεντρικό Συντονιςτικό
Πργανο του άρκρου 5 του παρόντοσ νόμου ι από τθ Γενικι
Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ προσ αντιμετϊπιςθ των
καταςτροφϊν και αποκατάςταςθ των ηθμιϊν.

Άρθρο 186 παράγραφος ΙΙ εδάφιο Θ1 ζως Θ7 του ν.3852/2010
Αρμοδιότθτεσ Ρεριφερειϊν

Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
β. Οι διατάξεισ του άρκρου 186 παράγραφοσ ΙΙ εδάφιο Θ1 ζωσ
Θ7, και Θ11 του ν. 3852/2010 όπωσ ζχει τροποποιθκεί

Θ. Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και Διοικθτικισ Μζριμνασ, ςτουσ οποίουσ
περιλαμβάνονται, ιδίωσ:
1. Ο ςυντονιςμόσ και θ επίβλεψθ του ζργου τθσ πολιτικισ
προςταςίασ για τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και
αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν, εντόσ των ορίων τθσ εδαφικισ τθσ
περιφζρειασ, ςτο πλαίςιο και του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α), όπωσ
ιςχφει.
2. Θ ευκφνθ για τθν εφαρμογι του ετιςιου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ
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πολιτικισ προςταςίασ, κατά το ςκζλοσ που τα οικεία προγράμματα,
μζτρα και δράςεισ εφαρμόηονται ςε επίπεδο περιφζρειασ.
3. Θ διατφπωςθ ειςθγιςεων για το ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ
τθσ περιφζρειασ, προκειμζνου να αποτελζςουν αντικείμενο τθσ
ειςιγθςθσ για τον ετιςιο εκνικό ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ
από τθ Διυπουργικι Επιτροπι.
4. Θ υποβολι ειςιγθςθσ ςτον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κιρυξθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ
ανάγκθσ πολιτικισ προςταςίασ, ςτισ περιπτϊςεισ τοπικϊν
καταςτροφϊν.
5. Θ ζκδοςθ αποφάςεων κιρυξθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ,
προκειμζνου για τοπικζσ καταςτροφζσ μικρισ ζνταςθσ, φςτερα από
εξουςιοδότθςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 3013/2002.
6. Ο ςχεδιαςμόσ και θ οργάνωςθ κεμάτων πρόλθψθσ, ενθμζρωςθσ
και αντιμετϊπιςθσ των καταςτροφϊν ι καταςτάςεων ζκτακτθσ
ανάγκθσ, κακϊσ και θ διάκεςθ και ο ςυντονιςμόσ τθσ δράςθσ του
απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι.
7. Ο ςυντονιςμόσ όλων των υπθρεςιϊν τθσ περιφζρειασ, κακϊσ και
του δθμόςιου και ιδιωτικοφ δυναμικοφ και μζςων για τθν
εξαςφάλιςθ τθσ ετοιμότθτασ, τθν αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν
και τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν.
11. Θ ςυμμετοχι ςτο ςυντονιςμό και ςτθν αξιοποίθςθ των εναζριων
και επίγειων μζςων, ςτο πλαίςιο ςυνεργαςίασ με τουσ αρμόδιουσ
φορείσ, για τθ δαςοπυρόςβεςθ.
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:

παρ. 20 του άρθρου 69 του ν.4249/2014
20.α. Στθν Ρυροςβεςτικι Ακαδθμία ιδρφεται Εκνικι Σχολι Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ (Ε.Σ.ΡΟ.Ρ.).
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γ. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 20 του άρκρου 69, κακϊσ και τα άρκρα
104 ζωσ 116 του ν.4249/2014

Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις

β. Στθν Ε.Σ.ΡΟ.Ρ. ειςάγονται για κεωρθτικι και πρακτικι κατάρτιςθ,
εκπαίδευςθ και μετεκπαίδευςθ ςτισ νζεσ εξελίξεισ πολιτικισ
προςταςίασ εκελοντζσ πολιτικισ προςταςίασ, δθμόςιοι υπάλλθλοι
και, υποχρεωτικϊσ, υπάλλθλοι των Ο.Τ.Α. και δθμόςιων φορζων που
εμπλζκονται ςτθν πολιτικι προςταςία, μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ
του Διοικθτι τθσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, ςτθν οποία κακορίηεται
ο αρικμόσ των κζςεων και τα κριτιρια επιλογισ, κατόπιν ειςιγθςθσ
τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ τθσ Συντονιςτικισ Αρχισ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ.
γ. Τα προγράμματα κατάρτιςθσ, εκπαίδευςθσ και μετεκπαίδευςθσ τθσ
Ε.Σ.ΡΟ.Ρ. καταρτίηονται από το εκπαιδευτικό ςυμβοφλιο μετά από
ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ τθσ Συντονιςτικισ Αρχισ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματζα
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Τα προγράμματα αυτά διαρκοφν κατ`
ελάχιςτον δφο (2) μινεσ και δεν υπερβαίνουν τουσ ζξι (6) μινεσ.
Επίςθσ, μπορεί να υλοποιοφνται προγράμματα κεωρθτικισ και
πρακτικισ κατάρτιςθσ, εκπαίδευςθσ και μετεκπαίδευςθσ ςτα κζματα
πολιτικισ προςταςίασ μικρότερθσ χρονικισ διάρκειασ για τουσ
αιρετοφσ των ΟΤΑ α` και β` βακμοφ. Για τθ ςυμμετοχι ςτα
προγράμματα αυτά χορθγείται βεβαίωςθ πιςτοποίθςθσ ι βεβαίωςθ
παρακολοφκθςθσ, θ οποία υπογράφεται από τον Διοικθτι τθσ
Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ.
δ. Θ Ε.Σ.ΡΟ.Ρ. είναι θ μόνθ αρμόδια υπθρεςία για τθν πιςτοποίθςθ
των εκελοντϊν και ειδικευμζνων εκελοντϊν πολιτικισ προςταςίασ
του άρκρου 14 του ν. 3013/2002 (Α` 102), όπωσ ιςχφει.
Άρθρο 104 του ν.4249/2014
Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ

Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
γ. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 20 του άρκρου 69, κακϊσ και τα άρκρα

1. Θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ που ςυςτικθκε με τθν
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104 ζωσ 116 του ν.4249/2014

Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις

παρ. 1 του άρκρου 4 του ν. 2344/1995 (Α` 212) αποτελεί Γενικι
Γραμματεία του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του
Ρολίτθ. Τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ προΐςταται ο
Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
2. Θ παρ. 1 του άρκρου 6 του ν. 3013/2002 ( Α`102) αντικακίςταται
ωσ ακολοφκωσ:
«1. Θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ζχει ωσ αποςτολι τθ
μελζτθ, το ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και το ςυντονιςμό τθσ δράςθσ
για τθν εκτίμθςθ του κινδφνου, τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα,
ενθμζρωςθ και αντιμετϊπιςθ των φυςικϊν, τεχνολογικϊν και λοιπϊν
καταςτροφϊν ι καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ, το ςυντονιςμό των
δράςεων αποκατάςταςθσ, τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ των ανωτζρω,
κακϊσ και τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ για τα ηθτιματα αυτά. Επίςθσ,
οργανϊνει και εποπτεφει το Σφςτθμα Εκελοντιςμοφ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ. Στο πλαίςιο τθσ ανωτζρω αποςτολισ ςτθ Γενικι
Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ υπάγεται το Ρυροςβεςτικό Σϊμα,
το οποίο ςυνιςτά τον επιχειρθςιακό τθσ βραχίονα.»
Άρθρο 105 του ν.4249/2014

Διάρκρωςθ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
Ρροςταςίασ- Σφςταςθ Συντονιςτικισ Αρχισ
γ. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 20 του άρκρου 69, κακϊσ και τα άρκρα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
104 ζωσ 116 του ν.4249/2014
1. Θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ διαρκρϊνεται ωσ εξισ:
Α. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Β. Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων.
Γ. Συντονιςτικι Αρχι Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, με τθν ακόλουκθ
ςυγκρότθςθ:
1. Διεφκυνςθ Ερευνϊν και Εφαρμογϊν, θ οποία περιλαμβάνει:
α. Τμιμα Ρρόλθψθσ και Αποκατάςταςθσ Καταςτροφϊν,
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β. Τμιμα Αντιμετϊπιςθσ Καταςτροφϊν,
γ. Τμιμα Ερευνϊν και Τεκμθρίωςθσ και
δ. Τμιμα Νζων Τεχνολογιϊν και Εφαρμογϊν.
2. Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, θ οποία περιλαμβάνει:
α. Τμιμα Στρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ.
β. Τμιμα Ελζγχου Εφαρμογισ Σχεδιαςμοφ.
γ. Τμιμα Εκελοντιςμοφ και Εκπαίδευςθσ.
δ. Τμιμα Οικονομικϊν και Υποςτιριξθσ Ζργων.
3. Γραφείο Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ και
Ρρογραμμάτων.
4. Γραφείο Διοίκθςθσ και Οργάνωςθσ.
5. Γραφείο Διαχείριςθσ Ενιαίου Ευρωπαϊκοφ Αρικμοφ Κλιςθσ
Εκτακτθσ Ανάγκθσ «112».
Δ. Ρυροςβεςτικό Σϊμα.
2.α. Στθ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςυνιςτάται
Συντονιςτικι Αρχι Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (Σ.Α.Ρ.Ρ.), ςε επίπεδο
Γενικισ Διεφκυνςθσ. Στθ Σ.Α.Ρ.Ρ. μεταφζρονται, ςτο ςφνολο τουσ,
από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ του άρκρου 5 του π.δ.
151/2004 (Α` 107) και τισ υπαγόμενεσ ςε αυτι οργανικζσ μονάδεσ, οι
πάςθσ φφςεωσ οργανικζσ κζςεισ και το προςωπικό που τισ κατζχει,
κακϊσ και οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα κατά
τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςτελζχωςθ τθσ υπθρεςίασ.
β. Τθσ Συντονιςτικισ Αρχισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ προΐςταται ο
Γενικόσ Συντονιςτισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τριετι (3ετι) κθτεία
που μπορεί να ανανεϊνεται. Ωσ Γενικόσ Συντονιςτισ ορίηεται, μετά
από δθμόςια πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ, ςτζλεχοσ τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ι των περιφερειακϊν και
τοπικϊν υπθρεςιϊν πολιτικισ προςταςίασ ι πρόςωπο που είχε
διατελζςει ςτζλεχοσ των ωσ άνω υπθρεςιϊν για τουλάχιςτον τρία (3)
χρόνια, το οποίο είτε είναι κατθγορίασ ΡΕ και βακμοφ τουλάχιςτον Β`
37

ενόσ από τουσ κλάδουσ του άρκρου 26 παρ. 2α του π.δ. 151/2004 (Α`
107), ι τουσ κλάδουσ που προβλζπονται ςτον οργανιςμό τθσ
Συντονιςτικισ Αρχισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ι τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με επαρκι γνϊςθ τουλάχιςτον
τθσ αγγλικισ γλϊςςασ είτε είναι ςτζλεχοσ του Ρυροςβεςτικοφ
Σϊματοσ με βακμό τουλάχιςτον Ρυράρχου, πτυχιοφχοσ
Ρανεπιςτθμίου θμεδαπισ ι ιςότιμου τθσ αλλοδαπισ, με επαρκι
γνϊςθ τουλάχιςτον τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Θ κατοχι μεταπτυχιακοφ
ι διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν ςυνεκτιμϊνται. Με απόφαςθ του
Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, που
δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, μετά από ειςιγθςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ορίηεται ο Γενικόσ
Συντονιςτισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ
Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ ρυκμίηεται κάκε
ειδικότερο ηιτθμα, τεχνικοφ ι λεπτομερειακοφ χαρακτιρα, που
αφορά τθ διαδικαςία επιλογισ του Γενικοφ Συντονιςτι και κάκε άλλο
ςυναφζσ κζμα. Στισ Διευκφνςεισ τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ. προΐςτανται υπάλλθλοι
κατθγορίασ ΡΕ ι ΤΕ των κλάδων που αναφζρονται ςτο άρκρο 26 παρ.
2α του π.δ. 151/2004, οι οποίοι επιλζγονται και τοποκετοφνται,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3528/2007, όπωσ ιςχφει. Στα
Τμιματα και αυτοτελι Γραφεία τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ. προΐςτανται υπάλλθλοι
κατθγορίασ ΡΕ, ΤΕ ι ΔΕ ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο. Με τον
οργανιςμό τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ. ι τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ. κακορίηονται οι κλάδοι ΡΕ, ΤΕ
και ΔΕ, των οποίων οι υπάλλθλοι κρίνονται για τθν κατάλθψθ κζςεων
προϊςταμζνων των κατά περίπτωςθ οργανικϊν μονάδων ανάλογα με
τθν ειδικότθτα του κλάδου και το αντικείμενο των ςυγκεκριμζνων
οργανικϊν μονάδων.
γ. Οι αποςπάςεισ προςωπικοφ ςτθ Σ.Α.Ρ.Ρ. πραγματοποιοφνται
φςτερα από αίτθςθ των ενδιαφερόμενων υπαλλιλων με κοινι
απόφαςθ των Υπουργϊν Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ
και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ, κατά παρζκκλιςθ από
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κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ και χωρίσ να απαιτείται γνϊμθ του
υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου.
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
γ. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 20 του άρκρου 69, κακϊσ και τα άρκρα
104 ζωσ 116 του ν.4249/2014

Άρθρο 106 του ν.4249/2014
Αποςτολι-Αρμοδιότθτεσ - Οργανιςμόσ
Συντονιςτικισ Αρχισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. α. Θ Συντονιςτικι Αρχι Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ζχει ωσ αποςτολι το
ςυντονιςμό των δράςεων για τθν κατάρτιςθ και τθν εφαρμογι του
ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ ςε εκνικό επίπεδο, τθν ζρευνα, τθ
μελζτθ και τθν τεκμθρίωςθ του ωσ άνω ςχεδιαςμοφ, ςφμφωνα με τα
ςφγχρονα επιςτθμονικά και τεχνολογικά δεδομζνα, τθ λιψθ μζτρων
εκτίμθςθσ του κινδφνου, πρόλθψθσ, ετοιμότθτασ, ενθμζρωςθσ και
αντιμετϊπιςθσ των φυςικϊν, τεχνολογικϊν και λοιπϊν καταςτροφϊν
ι καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ, τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν για
τα ηθτιματα αυτά, το ςυντονιςμό των δράςεων αποκατάςταςθσ
καταςτροφϊν, τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ των ανωτζρω μζτρων και
δράςεων, τθ ςυνεργαςία με το Ρυροςβεςτικό Σϊμα, το οποίο
αποτελεί τον επιχειρθςιακό βραχίονα ςτθ διαχείριςθ των ωσ άνω
καταςτροφϊν, και άλλουσ φορείσ και υπθρεςίεσ του Δθμοςίου,
κακϊσ και τθν προϊκθςθ των ςχζςεων τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ. με τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ, τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και αντίςτοιχουσ φορείσ άλλων
χωρϊν ςτον τομζα τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, τθ ςυμμετοχι και
υλοποίθςθ διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων αρμοδιότθτασ
τθσ και τθν προϊκθςθ του εκελοντιςμοφ πολιτικισ προςταςίασ τθσ
χϊρασ, με ςτόχο τθ ςυνολικι βελτίωςθ του επιπζδου προςταςίασ των
πολιτϊν από καταςτροφζσ, τθ μείωςθ του κινδφνου καταςτροφϊν
και τθ ςυμβολι ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ τθσ χϊρασ.
β.

Θ

Συντονιςτικι

Αρχι

Ρολιτικισ

Ρροςταςίασ

αςκεί

τισ
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αρμοδιότθτεσ του άρκρου 6 του ν. 3013/2002, όπωσ τροποποιείται
από τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. Επίςθσ, είναι αρμόδια για το
ςυντονιςμό και τθν παρακολοφκθςθ τθσ δράςθσ των Διευκφνςεων,
Τμθμάτων και Γραφείων που υπάγονται ςε αυτιν, για το ςχεδιαςμό,
τθν εποπτεία, τθν υλοποίθςθ και τθν παρακολοφκθςθ διεκνϊν και
ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων αρμοδιότθτασ τθσ, προτείνει ςτον Γενικό
Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ κάκε αναγκαίο μζτρο για το
ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ προςταςίασ τθσ Χϊρασ
και ςυμβάλλει ςτθν καλι λειτουργία του Κζντρου Επιχειριςεων
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, το οποίο εντάςςεται με το άρκρο 68 του
παρόντοσ ςτο Ε.Σ.Κ.Ε. του Ρ.Σ..
γ. Ο Γενικόσ Συντονιςτισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ αςκεί τισ
αρμοδιότθτεσ που εμπίπτουν ςτθν υπό (α) αποςτολι τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ., τισ
υπό (β) αρμοδιότθτεσ, κακϊσ και κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που του
μεταβιβάηει ο Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
2. Ο Οργανιςμόσ τθσ Συντονιςτικισ Αρχισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
καταρτίηεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από
πρόταςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ
και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Δθμόςιασ Τάξθσ και
Ρροςταςίασ του Ρολίτθ. Στον Οργανιςμό προβλζπονται ιδίωσ θ
οργάνωςθ γενικά τθσ υπθρεςίασ και θ διαίρεςθ τθσ ςε οργανικζσ
μονάδεσ, ο τίτλοσ και θ αρμοδιότθτα των οργανικϊν μονάδων, οι
κλάδοι του μόνιμου προςωπικοφ, οι ειδικότθτεσ και ο αρικμόσ των
οργανικϊν κζςεων κάκε κλάδου, κατθγορίασ και βακμοφ, τα τυχόν
ειδικά προςόντα που απαιτοφνται για το διοριςμό ςτισ κζςεισ κάκε
κλάδου, ανάλογα με τθν ειδικότθτα.
3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του
Ρολίτθ, μετά από ειςιγθςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ, ςε περίοδο κινθτοποίθςθσ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ,
μποροφν να ςυγκροτοφνται μονάδεσ άμεςθσ επζμβαςθσ και κλιμάκια
ειδικϊν για τθν εκτίμθςθ και αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν των
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καταςτροφϊν, κακϊσ και τθν ενίςχυςθ του ζργου των υφιςτάμενων
μονάδων ι κλιμακίων. Στθν ίδια απόφαςθ ρυκμίηονται τα ηθτιματα,
που αφοροφν τθ ςφνκεςθ, τθ λειτουργία τουσ και κάκε άλλθ
λεπτομζρεια. Για τον κακοριςμό των εξόδων μετακίνθςθσ και τθσ
θμεριςιασ αποηθμίωςθσ του προςωπικοφ εκδίδεται κοινι απόφαςθ
των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του
Ρολίτθ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
4. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταςθ
των Υπουργϊν Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ, Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και του
κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ, δφναται να υπάγονται ςτθ
Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ φορείσ ι υπθρεςίεσ του
Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ ι άλλων
Υπουργείων και να ρυκμίηονται όλα τα οργανωτικά, λειτουργικά και
υπθρεςιακά ηθτιματα που προκφπτουν από τθν υπαγωγι αυτι.
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
γ. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 20 του άρκρου 69, κακϊσ και τα άρκρα
104 ζωσ 116 του ν.4249/2014

Άρθρο 107 του ν.4249/2014
Αναδιάρκρωςθ, ςυγχϊνευςθ και κατάργθςθ
δομϊν ςτθ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. Θ Συντονιςτικι Αρχι Ρολιτικισ Ρροςταςίασ διαρκρϊνεται ωσ
ακολοφκωσ:
α. Διεφκυνςθ Ερευνϊν και Εφαρμογϊν.
β. Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ.
γ. Γραφείο Διοίκθςθσ και Οργάνωςθσ.
δ. Γραφείο Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ και
Ρρογραμμάτων.
ε. Γραφείο Διαχείριςθσ Ενιαίου Ευρωπαϊκοφ Αρικμοφ Κλιςθσ`
Ζκτακτθσ Ανάγκθσ «112».
2. Θ Διεφκυνςθ Ερευνϊν και Εφαρμογϊν διαρκρϊνεται ςτα
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ακόλουκα Τμιματα:
α. Ρρόλθψθσ και Αποκατάςταςθσ Καταςτροφϊν.
β. Αντιμετϊπιςθσ Καταςτροφϊν.
γ. Ερευνϊν και Τεκμθρίωςθσ.
δ. Νζων Τεχνολογιϊν και Εφαρμογϊν.
3. Θ Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ διαρκρϊνεται ςτα
ακόλουκα Τμιματα:
α. Στρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ.
β. Ελζγχου Εφαρμογισ Σχεδιαςμοφ.
γ. Εκελοντιςμοφ και Εκπαίδευςθσ.
δ. Οικονομικϊν και Υποςτιριξθσ Ζργων.
4. Το πρϊτο εδάφιο του άρκρου 9 του π.δ. 151/2004 (Α` 107), το
οποίο προςτζκθκε με τθν περίπτωςθ ιςτ` τθσ παρ. 1 του άρκρου 80
του ν. 4070/2012 (Α` 82) και το τελευταίο εδάφιο του άρκρου 20 του
π.δ. 151/2004 (Α` 107), το οποίο προςτζκθκε με τθν περίπτωςθ ιη`
τθσ παρ. 1 του άρκρου 80 του ν. 4070/2012 (Α` 82) καταργοφνται.
5. α. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ των άρκρων 5 και 2 παρ. 2 του
π.δ. 151/2004 (Α` 107) καταργείται.
β. Οι Διευκφνςεισ Σχεδιαςμοφ και Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων αναγκϊν
των άρκρων 10 και 2 παρ. 2 του π.δ. 151/2004 (Α` 107), Διεκνϊν
Σχζςεων, Εκελοντιςμοφ, Εκπαίδευςθσ και Εκδόςεων των άρκρων 16
και 2 παρ. 2 του π.δ.151/2004 (Α` 107), Οικονομικοφ και Διοικθτικισ
Υποςτιριξθσ των άρκρων 20 και 2 παρ. 2 του π.δ. 151/2004 (Α` 107),
κακϊσ και τα Τμιματα που υπάγονται ςε αυτζσ, των άρκρων 2 παρ.
2, 9 όπωσ ιςχφει, 11, 12, 13,14,15,17,18,19, 21, 22, 23 και 24 του π.δ.
151/2004 (Α` 107), καταργοφνται.
6. Με τον Οργανιςμό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
ι τον Οργανιςμό τθσ Συντονιςτικισ Αρχισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, οι
οποίοι δφνανται να ενςωματϊνονται ςε ενιαίο προεδρικό διάταγμα,
μποροφν να ρυκμίηονται επιμζρουσ ηθτιματα οργάνωςθσ,
διάρκρωςθσ, αρμοδιοτιτων και ςτελζχωςθσ και κάκε άλλο ςυναφζσ
42

ηιτθμα, ακόμθ και κατ` απόκλιςθ από τισ ρυκμίςεισ του παρόντοσ
νόμου.
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
γ. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 20 του άρκρου 69, κακϊσ και τα άρκρα
104 ζωσ 116 του ν.4249/2014

Άρθρο 108 του ν.4249/2014
Αρμοδιότθτεσ Γενικισ Γραμματείασ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρκρου 6 του ν. 3013/ 2002 (Α` 102)
αντικακίςτανται ωσ ακολοφκωσ:
«2. Θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ:
α. Επεξεργάηεται, ςχεδιάηει και παρακολουκεί τθν εφαρμογι τθσ
πολιτικισ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ προςταςίασ. Στο πλαίςιο αυτό,
μεριμνά, προωκεί και ςυντονίηει τισ διαδικαςίεσ για τθ διαμόρφωςθ
τθσ Εκνικισ Ρολιτικισ για τθ Μείωςθ του Κινδφνου Καταςτροφϊν,
ειςθγείται τθν ζγκριςθ τθσ ανωτζρω πολιτικισ ςτθ Διυπουργικι
Επιτροπι Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, παρακολουκεί
και ελζγχει τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω πολιτικισ ςε εκνικό επίπεδο.
Ειδικότερα:
αα. Ρροωκεί και ςυντονίηει τθν από κοινοφ δράςθ φορζων και
δομϊν κατά λόγο αρμοδιότθτασ, για τθ διαμόρφωςθ προτάςεων
πολιτικισ μείωςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν ςε εκνικό επίπεδο.
ββ. Συντονίηει τθ ςυνεργαςία των κεντρικϊν, αποκεντρωμζνων,
περιφερειακϊν και τοπικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν και φορζων ςτα
κζματα πολιτικισ προςταςίασ.
γγ. Συνεργάηεται με τισ αρμόδιεσ μονάδεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Β` βακμοφ για τθ
ςυγκζντρωςθ, επεξεργαςία και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων
εφαρμογισ δράςεων μείωςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν ςε
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περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τθν ανατροφοδότθςθ τθσ
διαδικαςίασ του προθγοφμενου εδαφίου.
δδ. Συνεργάηεται ςε επίπεδο κεντρικισ διοίκθςθσ, με τουσ φορείσ οι
οποίοι είναι αρμόδιοι για τθν κατάρτιςθ του αναπτυξιακοφ
ςχεδιαςμοφ τθσ Χϊρασ, για τθν ενςωμάτωςθ ςτον εν λόγω
ςχεδιαςμό τθσ εγκεκριμζνθσ Εκνικισ Ρολιτικισ Μείωςθσ του
Κινδφνου Καταςτροφϊν.
β. Ρροωκεί και ςυντονίηει τισ διαδικαςίεσ για τθ διαμόρφωςθ του
Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ςφμφωνα με τθν Εκνικι
Ρολιτικι για τθ Μείωςθ του Κινδφνου Καταςτροφϊν, επεξεργάηεται
τισ ςχετικζσ προτάςεισ, ειςθγείται τθν ζγκριςθ του ςτθ Διυπουργικι
Επιτροπι Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, παρακολουκεί
και ελζγχει τθν εφαρμογι του. Επίςθσ, ειςθγείται τθν ζνταξθ του
Εγκεκριμζνου Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτον
αναπτυξιακό προγραμματιςμό τθσ Χϊρασ για χρθματοδότθςθ.
γ. Καταρτίηει τθν πρόταςθ του Ετιςιου Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ςφμφωνα με τον τριετι Εκνικό Σχεδιαςμό
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, θ οποία υποβάλλεται από τον Γ.Γ.Ρ.Ρ. ςτο
Κ.Σ.Ο.Ρ.Ρ. για ζγκριςθ. Μεριμνά, ςε ςυνεργαςία με αρμόδιουσ
φορείσ, για τθ δζςμευςθ πόρων χρθματοδότθςθσ του ωσ άνω
ςχεδιαςμοφ.
δ. Υποςτθρίηει τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και τουσ Οργανιςμοφσ
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α` και Β` βακμοφ τθσ Χϊρασ ςτθν υποβολι
προτάςεων για τθν κατάρτιςθ τθσ πρόταςθσ του Ετιςιου Εκνικοφ
Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ προσ το Κεντρικό Συντονιςτικό
Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
ε. Ραρακολουκεί τθν εφαρμογι του Ετιςιου Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ
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Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και προβαίνει ςε ζλεγχο τθσ εφαρμογισ του ςε
ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ και υπθρεςίεσ.
ςτ. Ειςθγείται ςτον Υπουργό Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του
Ρολίτθ τθν κατανομι πιςτϊςεων, ςτον τομζα τθσ πολιτικισ
προςταςίασ, προσ τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α` και Β`
βακμοφ.
η. Καταρτίηει, ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυναρμόδιουσ κρατικοφσ
φορείσ, το ετιςιο πρόγραμμα προμθκειϊν όλων των μθχανικϊν
μζςων και άλλων υλικϊν, που είναι αναγκαία για τθν Ρολιτικι
Ρροςταςία τθσ Χϊρασ, με βάςθ τον Ετιςιο Εκνικό Σχεδιαςμό
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
θ. Συντάςςει τισ εκκζςεισ απολογιςμοφ δράςεων.
3. Ρροωκεί τθν εφαρμοςμζνθ ζρευνα, μελζτθ και επεξεργαςία
κεμάτων που αφοροφν τθν πολιτικι προςταςία τθσ Χϊρασ ςτουσ
τομείσ τθσ εκτίμθςθσ του κινδφνου, πρόλθψθσ, προετοιμαςίασ,
αντιμετϊπιςθσ ανάκαμψθσ και αποκατάςταςθσ από καταςτροφζσ.
Στο πλαίςιο αυτό:
α. Συνεργάηεται με τα ερευνθτικά και ακαδθμαϊκά ιδρφματα τθσ
Χϊρασ και δθμόςιουσ φορείσ για τθν ενςωμάτωςθ και αξιοποίθςθ
προϊόντων εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςτο ςχεδιαςμό μείωςθσ του
κινδφνου καταςτροφϊν.
β. Ρροωκεί και ςυντονίηει τθ ςυνεργαςία δθμόςιων υπθρεςιϊν και
φορζων ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τα
ερευνθτικά και ακαδθμαϊκά ιδρφματα τθσ Χϊρασ για το ςκοπό αυτόν.
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γ. Ρροωκεί και ςυντονίηει τισ δράςεισ ανάλυςθσ και χαρτογράφθςθσ
του κινδφνου καταςτροφϊν ςε ςυνεργαςία με τουσ κακ` φλθν
αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ και υπθρεςίεσ ςε κεντρικό,
αποκεντρωμζνο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τουσ
αντίςτοιχουσ ανά κατθγορία κινδφνου ερευνθτικοφσ και
ακαδθμαϊκοφσ φορείσ.
δ. Αξιοποιεί Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν για τθν
ανάπτυξθ και τιρθςθ τράπεηασ πλθροφοριϊν πολιτικισ προςταςίασ
για τθν υποςτιριξθ του ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ και τθν
ενθμζρωςθ του πλθκυςμοφ ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο.
ε. Εγκρίνει και χρθματοδοτεί προγράμματα εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ
ι μελζτεσ για τθν πολιτικι προςταςία τθσ Χϊρασ.
4.Ζχει τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ Ειδικοφ Φακζλου Καταςτροφισ για
κάκε γενικι, περιφερειακι ι τοπικι μεγάλθσ ζνταςθσ καταςτροφι,
ςτον οποίο περιζχονται τα ςτοιχεία του ςυνόλου των ενεργειϊν, ςτο
πλαίςιο του αντίςτοιχου ςχεδιαςμοφ, για τθν αντιμετϊπιςθ των
καταςτροφϊν κατά τθν εκδιλωςθ των φαινομζνων, κακϊσ και για
τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν. Στον ίδιο φάκελο εμπεριζχονται
εκκζςεισ απολογιςμοφ δράςθσ των επιμζρουσ αρμόδιων φορζων και
προτάςεισ για βελτίωςθ των δράςεων ςε περίπτωςθ αντιμετϊπιςθσ
παρόμοιων φαινομζνων, που ενςωματϊνονται ςτθν ζκκεςθ
απολογιςμοφ δράςεων αναφορικά με τα προβλεπόμενα ςτον Ετιςιο
Εκνικό Σχεδιαςμό Ρολιτικισ Ρροςταςίασ που υποβάλλεται από τον
Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ προσ το Κ.Σ.Ο.Ρ.Ρ.. Επίςθσ,
περιλαμβάνονται ςτοιχεία που αφοροφν τθν αποτφπωςθ τθσ ζκταςθσ
και ζνταςθσ τθσ καταςτροφισ και το εκτιμϊμενο κόςτοσ
αποκατάςταςθσ. Ο φάκελοσ καταςτροφισ ολοκλθρϊνεται με τθ
ςυμπλιρωςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων που αφοροφν το ςυνολικό
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κόςτοσ για τθν αντιμετϊπιςθ και τθν αποκατάςταςθ
καταςτροφισ μετά το πζρασ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν.

τθσ

5. Θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ είναι αρμόδια για το
ςυντονιςμό όλων των δράςεων εκτίμθςθσ του κινδφνου, πρόλθψθσ,
προετοιμαςίασ, κινθτοποίθςθσ, ετοιμότθτασ, αντιμετϊπιςθσ και
αποκατάςταςθσ των καταςτροφϊν όλων των εμπλεκόμενων
υπθρεςιϊν και φορζων, ςφμφωνα με τον υφιςτάμενο ςχεδιαςμό, με
κφριο επιχειρθςιακό βραχίονα το Ρυροςβεςτικό Σϊμα, υπό τθν
επιφφλαξθ τθσ λειτουργικισ και επιχειρθςιακισ αυτοτζλειασ των
διαδικαςιϊν και ενεργειϊν ζρευνασ και διάςωςθσ ςτθ κάλαςςα που
ςυντονίηονται από το Ενιαίο Κζντρο Συντονιςμοφ`Ερευνασ και
Διάςωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που διζπουν τισ δράςεισ αυτζσ.
Στο πλαίςιο αυτό:
α. Συντονίηει τθν προετοιμαςία του δυναμικοφ και των μζςων
πολιτικισ προςταςίασ τθσ Χϊρασ για τθν αντιμετϊπιςθ πικανϊν
καταςτροφϊν, ςτο πλαίςιο του υφιςτάμενου ςχετικοφ ςχεδιαςμοφ,
ανά κατθγορία κινδφνου.
β. Αξιοποιεί τα διακζςιμα επιςτθμονικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ
για τθν κινθτοποίθςθ του δυναμικοφ και των μζςων πολιτικισ
προςταςίασ τθσ Χϊρασ, εν όψει απειλοφμενου κινδφνου
καταςτροφϊν. Για το ςκοπό αυτόν, οργανϊνει και λειτουργεί μονάδα
αξιολόγθςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ πρόγνωςθσ καιρικϊν φαινομζνων
και άλλων πρόδρομων φαινομζνων φυςικϊν καταςτροφϊν, με ςκοπό
τθν ζγκαιρθ κινθτοποίθςθ του δυναμικοφ και των μζςων Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ, για τθν αντιμετϊπιςθ απειλοφμενου κινδφνου
καταςτροφϊν, κακϊσ και για τθν ενθμζρωςθ και παροχι αντίςτοιχων
οδθγιϊν προσ τουσ πολίτεσ.
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γ. Οργανϊνει και
Ρροειδοποίθςθσ.

λειτουργεί

Εκνικό

Σφςτθμα

Ζγκαιρθσ

δ. Συντονίηει το ζργο και τισ δράςεισ αντιμετϊπιςθσ των
καταςτροφϊν κατά τθν εκδιλωςθ των φαινομζνων, κακϊσ και το
ζργο αποκατάςταςθσ των προκαλοφμενων ηθμιϊν. Ο ανωτζρω
ςυντονιςμόσ περιλαμβάνει και τισ περιπτϊςεισ εκδιλωςθσ δράςθσ
για τθν αντιμετϊπιςθ των κάκε μορφισ καταςτροφϊν κατά τθν
εκδιλωςθ του φαινομζνου από τισ κάκε είδουσ εμπλεκόμενεσ
δυνάμεισ πυρόςβεςθσ και διάςωςθσ.
ε. Μεριμνά, δια του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, για τθν αςφάλεια και
προςταςία τθσ ηωισ και τθσ περιουςίασ των πολιτϊν και του
Κράτουσ, του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και ιδίωσ, του δαςικοφ
πλοφτου τθσ Χϊρασ από τουσ κινδφνουσ των πυρκαγιϊν, κεομθνιϊν
και λοιπϊν καταςτροφϊν.
ςτ. Μεριμνά για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν από
μία περιοχι για λόγουσ προςταςίασ τθσ ηωισ ι τθσ υγείασ τουσ από
εξελιςςόμενθ ι από επικείμενθ καταςτροφι. Θ λιψθ τθσ απόφαςθσ
για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν αποτελεί ευκφνθ των
κατά τόπουσ Δθμάρχων, οι οποίοι ζχουν το ςυντονιςμό του ζργου
πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ καταςτροφισ ςε
τοπικό επίπεδο. Πταν θ εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι
μπορεί να επθρεάςει πάνω από ζνα διμο, θ απόφαςθ λαμβάνεται
από τον αρμόδιο Ρεριφερειάρχθ, ο οποίοσ μπορεί να εξουςιοδοτιςει
ςχετικϊσ τον οικείο Αντιπεριφερειαρχθ. Στισ περιπτϊςεισ του άρκρου
2 παρ. 3 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 8 παρ. 1 περιπτϊςεισ β`, γ` και δ`
του ν. 3013/2002 (Α` 102), όπωσ ιςχφει, θ ανωτζρω απόφαςθ
λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ι από
τον Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, κατόπιν
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ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ, και εκτελείται από τουσ αρμόδιουσ
Ρεριφερειάρχεσ και Δθμάρχουσ. Θ λιψθ τθσ απόφαςθσ βαςίηεται
ςτισ ειςθγιςεισ των φορζων που κατά περίπτωςθ ζχουν τθν ευκφνθ
περιοριςμοφ των επιπτϊςεων από τθν εξζλιξθ τθσ καταςτροφισ.
η. Λειτουργεί το Κζντρο Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ςε
μόνιμθ βάςθ και για όλθ τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου, ςτο
Ενιαίο Συντονιςτικό Κζντρο Επιχειριςεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) του άρκρου 68
του παρόντοσ. Στο Κζντρο Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
απαςχολοφνται ειδικευμζνα ςτελζχθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και το
αναγκαίο προςωπικό, ςτο οποίο περιλαμβάνονται και επιτελικά
ςτελζχθ των Ενόπλων Δυνάμεων, τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, κακϊσ
και του Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελ-λθνικισ Ακτοφυλακισ και του
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ. Ο αρικμόσ των ανωτζρω επιτελικϊν
ςτελεχϊν που διατίκεται για τθ ςτελζχωςθ του Κζντρου
Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ κακορίηεται με κοινι απόφαςθ
του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και του
κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ.
6. Καταρτίηει και ςυντονίηει το ζργο τθσ πλθροφόρθςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν ςτον τομζα τθσ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ, τόςο ςε επίπεδο γενικισ ενθμζρωςθσ όςο και ςε
αντίςτοιχο παροχισ ειδικϊν οδθγιϊν, προσ αντιμετϊπιςθ
ςυγκεκριμζνθσ καταςτροφισ ι κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
7. Τθρεί το Μθτρϊο Εκελοντικϊν Οργανϊςεων και Ειδικευμζνων
Εκελοντϊν τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, το οποίο αποτελεί μζροσ του
Ενιαίου Μθτρϊου Εκελοντϊν Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και
Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, εντάςςει ςε αυτό και αξιοποιεί Εκελοντικζσ
Οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ και Ειδικευμζνουσ Εκελοντζσ
πολιτικισ προςταςίασ και χρθματοδοτεί ενταγμζνεσ ςτο Μθτρϊο
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Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ, ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ.
8. Συντονίηει όλουσ τουσ φορείσ και τισ υπθρεςίεσ με αντικείμενο τθν
κατάρτιςθ των Γενικϊν, Ρεριφερειακϊν και Τοπικϊν Σχεδίων
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, εγκρίνει τα Σχζδια αυτά και προβαίνει ςε
ζλεγχο και παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ.
9. Είναι αρμόδια για τα κζματα εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ των
ςτελεχϊν πολιτικισ προςταςίασ, των ςτελεχϊν όλων των δυνάμεων
πολιτικισ προςταςίασ, των εκελοντϊν, κακϊσ και των πολιτϊν, ςε
κζματα πολιτικισ προςταςίασ. Για το ςκοπό αυτόν:
α. Συνεργάηεται, χρθματοδοτεί και ανακζτει ςτθν Εκνικι Σχολι
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ τθν εκπόνθςθ
και εκτζλεςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ, επιμόρφωςθσ
και μετεκπαίδευςθσ των ςτελεχϊν τθσ πολιτικισ προςταςίασ ςε
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Ομοίωσ, ςχεδιάηει ειδικά
προγράμματα εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ των
εκελοντικϊν οργανϊςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και Ρυροςβεςτικοφ
Σϊματοσ και των μελϊν τουσ, τα οποία υλοποιοφνται από τθν Εκνικι
Σχολι Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ,
β. Συνεργάηεται με το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αυτοδιοίκθςθσ για το ςχεδιαςμό προγραμμάτων εκπαίδευςθσ,
κατάρτιςθσ, επιμόρφωςθσ και μετεκπαίδευςθσ των ςτελεχϊν των
λοιπϊν δυνάμεων πολιτικισ προςταςίασ, ςε κζματα πολιτικισ
προςταςίασ.
10. Ρροωκεί τισ ςχζςεισ τθσ Χϊρασ ςτον τομζα τθσ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ με τουσ αρμόδιουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και
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αντίςτοιχουσ φορείσ πολιτικισ προςταςίασ άλλων χωρϊν, ςυντονίηει
τθν παροχι επιςτθμονικισ ι υλικισ βοικειασ από και προσ άλλεσ
χϊρεσ, οι οποίεσ πλιττονται από καταςτροφζσ και αξιοποιεί
παρόμοια βοικεια για τθ Χϊρα. Το αίτθμα των κρατικϊν υπθρεςιϊν
τθσ περίπτωςθσ β` τθσ παρ. 1 του άρκρου 3 του ν. 3013/2002, όπωσ
ιςχφει, για ςυνδρομι άλλων Αρχϊν, Υπθρεςιϊν και Φορζων τθσ
θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ κάκε μορφισ
καταςτροφϊν υποβάλλεται αποκλειςτικά μζςω τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
11. Ειςθγείται ςτον Υπουργό Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του
Ρολίτθ νομοκετικά, κανονιςτικά ι άλλα αναγκαία μζτρα, για το
ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Χϊρασ,
κακϊσ και για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του Ρυροςβεςτικοφ
Σϊματοσ.»
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
γ. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 20 του άρκρου 69, κακϊσ και τα άρκρα
104 ζωσ 116 του ν.4249/2014

Άρθρο 109 του ν.4249/2014
Αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων, Τμθμάτων
και Γραφείων τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ.
1. Θ Διεφκυνςθ Ερευνϊν και Εφαρμογϊν τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ. ζχει ωσ
αποςτολι τθν ζρευνα, τθ μελζτθ και τθν τεκμθρίωςθ του ςχεδιαςμοφ
πολιτικισ προςταςίασ, κακϊσ και τθν ενςωμάτωςθ των ςφγχρονων
επιςτθμονικϊν δεδομζνων και τεχνολογιϊν ςε όλεσ τισ φάςεισ
διαχείριςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν με ςτόχο τθ μείωςθ του
κινδφνου καταςτροφϊν και τθ ςυμβολι ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ. Στο
πλαίςιο αυτό:
Α. Το Τμιμα Ρρόλθψθσ και Αποκατάςταςθσ Καταςτροφϊν είναι
αρμόδιο για:
α. τθν επεξεργαςία κεμάτων που αφοροφν τισ διαδικαςίεσ πρόλθψθσ
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του κινδφνου καταςτροφϊν και τισ διαδικαςίεσ αποκατάςταςθσ,
β. το ςχεδιαςμό των δράςεων πρόλθψθσ καταςτροφϊν και το
ςυντονιςμό των φορζων και υπθρεςιϊν που μετζχουν ςτον ωσ άνω
ςχεδιαςμό,
γ. το ςυντονιςμό του ςχεδιαςμοφ αποκατάςταςθσ καταςτροφϊν,
δ. το ςυντονιςμό τθσ εφαρμογισ των δράςεων αποκατάςταςθσ,
ε. τθ ςφνταξθ ςχετικϊν με τα ανωτζρω κανονιςμϊν και
προδιαγραφϊν.
Β. Το Τμιμα Αντιμετϊπιςθσ Καταςτροφϊν είναι αρμόδιο για:
α. τθν επεξεργαςία των κεμάτων που αφοροφν το ςχεδιαςμό των
δράςεων προετοιμαςίασ και αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν,
β. το ςχεδιαςμό των δράςεων προετοιμαςίασ,
γ. το ςχεδιαςμό αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν,
δ. το ςυντονιςμό των φορζων και υπθρεςιϊν που μετζχουν ςτισ ωσ
άνω διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ κατά λόγο αρμοδιότθτασ και
κατθγορίασ κινδφνου,
ε. το ςυντονιςμό τθσ προετοιμαςίασ του δυναμικοφ και των μζςων
πολιτικισ προςταςίασ ςτο πλαίςιο του υφιςτάμενου ςχετικοφ
ςχεδιαςμοφ,
ςτ. τθν υποςτιριξθ του Κ.Ε.Ρ.Ρ. ςτο ςυντονιςμό του ζργου τθσ
αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν και τθσ διαχείριςθσ καταςτάςεων
ζκτακτθσ ανάγκθσ, ςφμφωνα με τον υφιςτάμενο ςχεδιαςμό,
η. το ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και τθ διενζργεια αςκιςεων
πολιτικισ προςταςίασ ςε ςυνεργαςία με λοιποφσ φορείσ και
υπθρεςίεσ κατά λόγο αρμοδιότθτασ,
θ. τθν ειςιγθςθ ςχετικϊν με τα ανωτζρω κανονιςμϊν και
προδιαγραφϊν,
κ. τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του
ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ
καταςτροφϊν,
ι. τθν ειςιγθςθ ςχετικά με τθν ζγκριςθ των Γενικϊν, Ρεριφερειακϊν
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και Τοπικϊν Σχεδίων πολιτικισ προςταςίασ ςτα πλαίςια του ωσ άνω
ςχεδιαςμοφ.
Στο πλαίςιο αυτό αξιοποιεί τα διακζςιμα επιςτθμονικά ςτοιχεία και
πλθροφορίεσ ανά κατθγορία κινδφνου.
Γ. Το Τμιμα Ερευνϊν και Τεκμθρίωςθσ είναι αρμόδιο για τθν ζρευνα,
μελζτθ, ανάπτυξθ και λειτουργία διαδικαςιϊν διαχείριςθσ του
κινδφνου καταςτροφϊν ανάλογα με το είδοσ κάκε καταςτροφισ.
Είναι αρμόδιο ιδίωσ για:
α. Τθν ζρευνα, τθ μελζτθ και τθν τεκμθρίωςθ διαδικαςιϊν
διαχείριςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν.
β. Τθ ςυγκζντρωςθ, καταγραφι, αξιολόγθςθ και επεξεργαςία
ςτατιςτικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων που ζχουν ςχζςθ με τισ φυςικζσ,
τεχνολογικζσ ι άλλεσ καταςτροφζσ, τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων
για τθ ςυναγωγι ςυμπεραςμάτων και τθν πρόταςθ ςτα αρμόδια
Τμιματα Ρρόλθψθσ και Αποκατάςταςθσ Καταςτροφϊν και
Αντιμετϊπιςθσ Καταςτροφϊν για τθ λιψθ μζτρων και τθ βελτίωςθ
του αντίςτοιχου ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ, με ςκοπό τθν
ελαχιςτοποίθςθ των κινδφνων.
γ. Τθν προϊκθςθ και το ςυντονιςμό των δράςεων ανάλυςθσ και
χαρτογράφθςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν ςε ςυνεργαςία με τουσ
κακ` φλθν αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ και υπθρεςίεσ, κακϊσ και
τουσ αντίςτοιχουσ ανά κατθγορία κινδφνου ερευνθτικοφσ και
ακαδθμαϊκοφσ φορείσ.
δ. Τθν τιρθςθ του Ειδικοφ Φακζλου Καταςτροφισ για κάκε γενικι,
περιφερειακι ι τοπικι μεγάλθσ ζνταςθσ καταςτροφι.
ε. Τθν ενθμζρωςθ και διαχείριςθ τράπεηασ δεδομζνων για τισ κάκε
είδουσ φυςικζσ καταςτροφζσ.
ςτ. Τθ ςφνταξθ, με βάςθ τον Ειδικό Φάκελο που τθρείται για κάκε
καταςτροφι, του ςχεδίου απολογιςτικισ ζκκεςθσ του Γενικοφ
Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
η. Τθ ςυγκζντρωςθ επιςτθμονικϊν ι άλλων πλθροφοριϊν και τθ
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δθμιουργία μονάδασ τεκμθρίωςθσ ςε ηθτιματα πολιτικισ
προςταςίασ.
θ. Τθ ςυνεργαςία με ερευνθτικά και ακαδθμαϊκά ιδρφματα και
αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ και υπθρεςίεσ για τθν προϊκθςθ τθσ
εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ, τθσ επιςτθμονικισ μελζτθσ και τθσ
επεξεργαςίασ κεμάτων ςχετικϊν με τθν πολιτικι προςταςία ςτουσ
τομείσ τθσ εκτίμθςθσ του κινδφνου, τθσ πρόλθψθσ, προετοιμαςίασ,
αντιμετϊπιςθσ, ανάκαμψθσ και αποκατάςταςθσ από καταςτροφζσ,
κακϊσ και για τθν αξιοποίθςθ ςφγχρονων επιςτθμονικϊν δεδομζνων
και τεχνολογιϊν ςτθ διαχείριςθ του κινδφνου καταςτροφϊν.
κ. Τθ δθμιουργία και διαχείριςθ τράπεηασ πλθροφοριϊν πολιτικισ
προςταςίασ ςε ςυνεργαςία με τα ωσ άνω ιδρφματα, φορείσ και
υπθρεςίεσ που ςυλλζγουν, επεξεργάηονται και τθροφν δεδομζνα
πολιτικισ προςταςίασ για τθν υποςτιριξθ του ςχεδιαςμοφ πολιτικισ
προςταςίασ.
ι. Τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του Ε.Σ.Κ.Ε. του Ρυροςβεςτικοφ
Σϊματοσ με τθ διάκεςθ επιχειρθςιακισ πλθροφορίασ πολιτικισ
προςταςίασ και τθν εξαςφάλιςθ των προχποκζςεων για τθ χριςθ τθσ
ανωτζρω πλθροφορίασ από το Κ.Ε.Ρ.Ρ., ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα
Νζων Τεχνολογιϊν και Εφαρμογϊν τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ.
ια. Τθ μελζτθ και το ςχεδιαςμό διαδικαςιϊν για τθν αξιοποίθςθ των
διακζςιμων επιςτθμονικϊν δεδομζνων κατά κατθγορία κινδφνου και
δεδομζνων πρόγνωςθσ καιρικϊν και άλλων φυςικϊν φαινομζνων, ςε
ςυνεργαςία με ερευνθτικοφσ και ακαδθμαϊκοφσ φορείσ και
αρμόδιουσ φορείσ και υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα με ςκοπό τθν
ζγκαιρθ κινθτοποίθςθ του δυναμικοφ και των μζςων Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ, για τθν αντιμετϊπιςθ απειλοφμενου κινδφνου
καταςτροφϊν, κακϊσ και για τθν ενθμζρωςθ και παροχι αντίςτοιχων
οδθγιϊν προσ τουσ πολίτεσ ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ
Συςτιματοσ`Εγκαιρθσ Ρροειδοποίθςθσ.
ιβ. Τθν υλοποίθςθ διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ και ανατροφοδότθςθσ
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του ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ ςε όλεσ τισ φάςεισ διαχείριςθσ
του κινδφνου καταςτροφϊν ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ, για κάκε
τομζα ςχεδιαςμοφ οργανικζσ μονάδεσ τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ..
ιγ. Τθν ειςιγθςθ προσ τθ Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, για
τθν ζγκριςθ και χρθματοδότθςθ προγραμμάτων εφαρμοςμζνθσ
ζρευνασ ι μελετϊν για τθν πολιτικι προςταςία.
Δ. Το Τμιμα Νζων Τεχνολογιϊν και Εφαρμογϊν είναι αρμόδιο για:
α. Τθν ανάπτυξθ και λειτουργία νζων τεχνολογιϊν και εφαρμογϊν,
κακϊσ και το ςχεδιαςμό καινοτόμων υπθρεςιϊν με χριςθ
τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν για τθν αξιοποίθςθ των
διακζςιμων επιςτθμονικϊν δεδομζνων ανά κατθγορία κινδφνου
καταςτροφϊν με ςκοπό: αα) τθν υποςτιριξθ του ςχεδιαςμοφ
πολιτικισ προςταςίασ ςε όλεσ τισ φάςεισ διαχείριςθσ του κινδφνου
καταςτροφϊν ςε ςυνεργαςία με τισ λοιπζσ οργανικζσ μονάδεσ τθσ
οικείασ Διεφκυνςθσ, ββ) τθν ζγκαιρθ κινθτοποίθςθ του δυναμικοφ και
των μζςων πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνου
καταςτροφϊν και γγ) τθν ενθμζρωςθ και παροχι αντίςτοιχων
οδθγιϊν προσ τουσ πολίτεσ ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Ζγκαιρθσ Ρροειδοποίθςθσ Ρολιτϊν.
β. Τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του Ε.Σ.Κ.Ε. μζςω των ανωτζρω
εφαρμογϊν.
γ. Τθ διαςφάλιςθ τθσ θλεκτρονικισ ι άλλθσ πρόςφορθσ διαςφνδεςθσ
με άλλα Επιχειρθςιακά Κζντρα και με τισ υπθρεςίεσ πολιτικισ
προςταςίασ των ΟΤΑ Α` και Β` βακμοφ.
δ. Τθ μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των
ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ και τθ ςυμβατότθτα τουσ
με τα υπόλοιπα ςυςτιματα πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
ε. Τθν ανάπτυξθ και λειτουργία των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και
τθλεπικοινωνιϊν τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ. και του Γραφείου του Γενικοφ
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Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και τθ μζριμνα για τθ δθμιουργία
και διαχείριςθ του δικτφου Θ/Υ τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ..
ςτ. Τθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και
επικοινωνιϊν για τουσ ςκοποφσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ ςε
ςυνεργαςία με τουσ υπόλοιπουσ φορείσ τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ. και τθν
υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ τουσ.
η. Τθ μζριμνα για τθν εγκατάςταςθ και ορκι λειτουργία
τθλεπικοινωνιακϊν μζςων ςε κατάςταςθ κινθτοποίθςθσ πολιτικισ
προςταςίασ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ των αποςτολϊν ςτο
εςωτερικό και ςτο εξωτερικό.
θ. Τθν εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ των δικτφων Θ/Υ
Τθλεπικοινωνίασ (ςτακερι, κινθτι, δορυφορικι, αςφρματθ) και των
περιφερειακϊν ςυςτθμάτων τθλεπικοινωνίασ.
κ. Τθ μζριμνα για τθ ςυντιρθςθ θλεκτροπαραγωγικϊν ηευγϊν (Θ/Η,
UPS), θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, τθλεοπτι-κοακουςτικϊν μζςων
(προβολικά, τθλεοράςεισ, βίντεο, εικονοτθλζφωνο, κεραίεσ), φαξ
κ.λπ..
ι. Τθ λειτουργία ςυςτθμάτων ςυναγερμοφ και ςυςτιματοσ
πυραςφάλειασ.
2. Θ Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ ζχει ωσ αποςτολι το
ςυντονιςμό των δράςεων για τθν κατάρτιςθ και τθν εφαρμογι του
ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ ςε εκνικό επίπεδο με ςτόχο τθ
ςυνολικι βελτίωςθ του επιπζδου προςταςίασ των πολιτϊν από
καταςτροφζσ, τθ μείωςθ του κινδφνου καταςτροφϊν και τθ ςυμβολι
ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ τθσ Χϊρασ. Στο πλαίςιο αυτό:
Α. Το Τμιμα Στρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ είναι
αρμόδιο για:
α. Τθν παρακολοφκθςθ των διαδικαςιϊν διαμόρφωςθσ τθσ Εκνικισ
Ρολιτικισ Μείωςθσ του Κινδφνου Καταςτροφϊν και του Εκνικοφ
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Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
β. Στον ανωτζρω ςχεδιαςμό περιλαμβάνεται ο προχπολογιςμόσ
πολιτικισ προςταςίασ τθσ χϊρασ, από πλευράσ λειτουργικϊν και
επενδυτικϊν δαπανϊν, για το ςφνολο των Υπουργείων, των
εποπτευόμενων φορζων και τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ., κακϊσ και ειςιγθςθ του
Τμιματοσ για τθν προμικεια των αναγκαίων υλικϊν και μζςων για
τθν αντιμετϊπιςθ καταςτροφϊν.
γ. Τθν κατάρτιςθ τθσ πρόταςθσ του Ετιςιου Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
δ. Τθν κατάρτιςθ, ςε ςυνεργαςία με αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ,
του ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν όλων των μζςων και υλικϊν,
που είναι αναγκαία για τθν πολιτικι προςταςία τθσ Χϊρασ, με βάςθ
τον Ετιςιο Εκνικό Σχεδιαςμό Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Β. Το Τμιμα Ελζγχου Εφαρμογισ Σχεδιαςμοφ είναι αρμόδιο για:
α. Τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ τθσ Εκνικισ
Ρολιτικισ Μείωςθσ του Κινδφνου Καταςτροφϊν και του Εκνικοφ
Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ και
υπθρεςίεσ.
β. Τθ ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία ςτοιχείων για τον ζλεγχο τθσ
εφαρμογισ τθσ Εκνικισ Ρολιτικισ Μείωςθσ του Κινδφνου
Καταςτροφϊν και του Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
γ. Τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ του Ετιςιου
Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και τθ ςυγκζντρωςθ και
επεξεργαςία ςτοιχείων για το ςκοπό αυτόν.
δ. Τον ζλεγχο τθσ αξιοποίθςθσ όλων των διακζςιμων υλικϊν και
μζςων πολιτικισ προςταςίασ για τθν ελαχιςτοποίθςθ των κινδφνων
κατά τθν αντιμετϊπιςθ καταςτροφϊν και καταςτάςεων ζκτακτθσ
ανάγκθσ ςτο πλαίςιο του υφιςτάμενου ςχεδιαςμοφ.
η. Τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ υλοποίθςθσ του ετιςιου
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προγράμματοσ προμθκειϊν όλων των μζςων και υλικϊν, που είναι
αναγκαία για τθν πολιτικι προςταςία τθσ Χϊρασ, με βάςθ τον Ετιςιο
Εκνικό Σχεδιαςμό Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
θ. Τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν εκκζςεων απολογιςμοφ δράςεων.
Γ. Το Τμιμα Εκελοντιςμοφ και Εκπαίδευςθσ είναι αρμόδιο για:
α. Τθν κατάρτιςθ και το ςυντονιςμό του ζργου τθσ πλθροφόρθςθσ
και ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν ςτον τομζα τθσ πολιτικισ
προςταςίασ τόςο ςε επίπεδο γενικισ ενθμζρωςθσ όςο και ςε
αντίςτοιχο παροχισ ειδικϊν οδθγιϊν, προσ αντιμετϊπιςθ
ςυγκεκριμζνθσ καταςτροφισ ι κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
β. Τθν τιρθςθ ενιαίου Μθτρϊου Εκελοντϊν Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
και Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, τθν ζνταξθ ςε αυτό, αξιοποίθςθ και
χρθματοδότθςθ
των
εκελοντικϊν
οργανϊςεων
πολιτικισ
προςταςίασ, κακϊσ και τθν ζνταξθ ςτο Μθτρϊο και αξιοποίθςθ των
ειδικευμζνων εκελοντϊν πολιτικισ προςταςίασ.
γ. Τθν παρακολοφκθςθ κεμάτων που αφοροφν το ςυντονιςμό, τθ
χρθματοδότθςθ και ανάκεςθ ςτθν Ρυροςβεςτικι Ακαδθμία τθσ
εκπόνθςθσ και εκτζλεςθσ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ,
επιμόρφωςθσ και μετεκπαίδευςθσ των ςτελεχϊν τθσ πολιτικισ
προςταςίασ ςε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, των αιρετϊν των
Ο.Τ.Α. Α` και Β` βακμοφ και το ςχεδιαςμό ειδικϊν προγραμμάτων
εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ των εκελοντικϊν
οργανϊςεων πολιτικισ προςταςίασ και των μελϊν τουσ, τα οποία
υλοποιοφνται από τθν Ρυροςβεςτικι Ακαδθμία.
δ. Τθν επεξεργαςία ειςιγθςθσ για τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων για τθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια
εκπαίδευςθ ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Ραιδείασ και
Θρθςκευμάτων.
ε. Τθν επιχειρθςιακι ζνταξθ των εκελοντικϊν οργανϊςεων ςτα μζςα
και το δυναμικό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
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ςτ. Τθν ενεργοποίθςθ των ενταγμζνων Εκελοντικϊν Οργανϊςεων και
των Ειδικευμζνων Εκελοντϊν ςε κατάςταςθ κινθτοποίθςθσ πολιτικισ
προςταςίασ.
η. Τθν εποπτεία, τον ζλεγχο και τθν επικοινωνία με τισ ενταγμζνεσ
εκελοντικζσ ομάδεσ και τουσ ειδικευμζνουσ εκελοντζσ, τθν
παρακολοφκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ και του προγραμματιςμοφ
τουσ, τθν τιρθςθ αρχείου δράςεων τουσ και τθ διεξαγωγι ετιςιου
απολογιςμοφ.
θ. Το ςχεδιαςμό δράςεων και τθν πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων για
τθ διάδοςθ του εκελοντιςμοφ ςε κζματα πολιτικισ προςταςίασ.
κ. Τθν ειςιγθςθ επί προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν
προγραμμάτων ςπουδϊν, ςεμιναρίων και άλλων προγραμμάτων
ςτθν Εκνικι Σχολι Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ι ςε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για
κζματα πολιτικισ προςταςίασ.
ι. Τθν επεξεργαςία και ειςιγθςθ δράςεων, κακϊσ και το ςυντονιςμό,
ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ και το Γραφείο Τφπου και
Δθμοςίων Σχζςεων, του ζργου τθσ πλθροφόρθςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν ςτον τομζα τθσ πολιτικισ
προςταςίασ τόςο ςε επίπεδο γενικισ ενθμζρωςθσ όςο και ςε
αντίςτοιχο παροχισ ειδικϊν οδθγιϊν, προσ αντιμετϊπιςθ
ςυγκεκριμζνθσ καταςτροφισ ι κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
ια. Τθν επιμζλεια ζκδοςθσ ενθμερωτικϊν, τεχνικϊν και
επιςτθμονικϊν ανακοινϊςεων τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ. *βιβλία, περιοδικά,
ενθμερωτικά φυλλάδια, οπτικοφσ δίςκουσ (cd rom)+ κλπ..
ιβ. Τον εμπλουτιςμό τθσ βιβλιοκικθσ τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ. με περιοδικά,
βιβλία, φυλλάδια και λοιπό υλικό, που αναφζρεται ςε κζματα
πολιτικισ προςταςίασ, τθν τεκμθρίωςθ, ταξινόμθςθ και θλεκτρονικι
διαχείριςθ του υλικοφ τθσ βιβλιοκικθσ.
ιγ. Τθν εξυπθρζτθςθ του προςωπικοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, κακϊσ και κάκε ενδιαφερόμενου ερευνθτι με
τθν εξεφρεςθ και διάκεςθ ι το δανειςμό βιβλίων και λοιπϊν
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εντφπων. Τθ ςυνεργαςία με άλλεσ βιβλιοκικεσ του εςωτερικοφ ι
εξωτερικοφ. Τθ μζριμνα για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικζσ και διεκνείσ
βιβλιοκικεσ μζςω διαδικτφου. Τθ ςφνταξθ βιβλιογραφικϊν δελτίων,
τθν παροχι βιβλιογραφικϊν πλθροφοριϊν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ
και τθν τιρθςθ και ενθμζρωςθ καταλόγου των αποκτθμάτων τθσ
βιβλιοκικθσ.
ιδ. Τθν ενθμζρωςθ και τον εμπλουτιςμό τθσ διαδικτυακισ πφλθσ τθσ
Γ.Γ.Ρ.Ρ..
Δ. Το Τμιμα Οικονομικϊν και Υποςτιριξθσ`Εργων ζχει τισ ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:
α. Συγκεντρϊνει και επεξεργάηεται τα αναγκαία ςτοιχεία για τθν
κατάρτιςθ ι τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και ζχει τθν ευκφνθ
παρακολοφκθςθσ τθσ εκτζλεςθσ του.
β. Καταρτίηει πρόταςθ για τθν κατανομι των πιςτϊςεων, ςτον τομζα
τθσ πολιτικισ προςταςίασ, προσ τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ Α` και Β` βακμοφ.
γ. Μεριμνά για τθν παροχι εντολισ για τθν εκκακάριςθ των
αποδοχϊν και λοιπϊν αμοιβϊν, κακϊσ και κάκε είδουσ
αποηθμιϊςεων του προςωπικοφ τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ. και του Γραφείου του
Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
δ. Μεριμνά για τθ ςτζγαςθ, ςυντιρθςθ και τθν εκκακάριςθ
μιςκωμάτων κτιρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων εξοπλιςμοφ ςτα
οποία ςτεγάηεται θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
ε. Μεριμνά για τθν αςφάλεια, κακαριότθτα και ευταξία του κτιρίου
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
ςτ. Ρροβαίνει ςτθν προμικεια κάκε πάγιου και αναλϊςιμου υλικοφ
ι εφοδίου και μεριμνά για τθν ανάλθψθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν ι
μελετϊν για τισ ανάγκεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ.
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η. Μεριμνά για τθ διαχείριςθ δθμόςιου υλικοφ, πάγιου ι
αναλϊςιμου, κακϊσ και για τθν αξιοποίθςθ, προμικεια ι εκποίθςθ
κάκε κινθτοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
θ. Ραρακολουκεί τθν αποκικθ υλικοφ και μεριμνά για τθν
ικανοποίθςθ των αναγκϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ και τθρεί βιβλία και ςτοιχεία.
κ. Ραραλαμβάνει από τισ μόνιμεσ ι ευκαιριακζσ επιτροπζσ
παραλαβισ των κάκε είδουσ και φφςεωσ υλικϊν, αναλωςίμων και μθ
και τα διακζτει ςτισ επιμζρουσ οργανικζσ μονάδεσ.
ι. Μεριμνά για κάκε κζμα που αφορά τθν κίνθςθ, διάκεςθ και
ζλεγχο τθσ χριςθσ των υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ..
ια. Μεριμνά για τθ διακίνθςθ τθσ αλλθλογραφίασ μζςω ΕΛΤΑ. ι από
ιδιωτικζσ εταιρείεσ.
ιβ. Τθ διαχείριςθ προγραμμάτων και ζργων πολιτικισ προςταςίασ
που χρθματοδοτοφνται από τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό, τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και λοιποφσ Διεκνείσ Οργανιςμοφσ. Ειδικότερα,
είναι αρμόδιο για τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ, ανάκεςθσ και
διαχείριςθσ ςυμβάςεων, παρακολοφκθςθσ και πιςτοποίθςθσ του
φυςικοφ αντικειμζνου και οικονομικισ διαχείριςθσ ζργου.
3. Το Γραφείο Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ και
Ρρογραμμάτων ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
α. Ρροωκεί τισ ςχζςεισ τθσ Χϊρασ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ
προςταςίασ με τουσ αρμόδιουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και
αντίςτοιχουσ φορείσ πολιτικισ προςταςίασ άλλων χωρϊν, ςυντονίηει
τθν παροχι επιςτθμονικισ ι υλικισ βοικειασ από και προσ άλλεσ
χϊρεσ ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν και ειςθγείται για τθν
αξιοποίθςθ τθσ βοικειασ αυτισ.
β. Ειςθγείται τα αναγκαία μζτρα για τθν εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ
νομοκεςίασ, ςε κζματα πολιτικισ προςταςίασ, προσ το ευρωπαϊκό
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δίκαιο και τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ και παρακολουκεί τθ ςφναψθ και
υλοποίθςθ διεκνϊν ςυμφωνιϊν και ςυνεργαςιϊν.
γ. Συνεργάηεται με τισ λοιπζσ οργανικζσ μονάδεσ τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ., κακϊσ
και με άλλουσ φορείσ για τθν ειςιγθςθ και διοργάνωςθ διεκνϊν
εκδθλϊςεων, ςυνεδρίων, ςυναντιςεων, εκπαιδεφςεων, εκκζςεων,
αςκιςεων και θμερίδων.
δ. Ειςθγείται τθν πραγματοποίθςθ ταξιδιϊν του προςωπικοφ τθσ
Γ.Γ.Ρ.Ρ. ςτο εξωτερικό για επίςθμεσ επιςκζψεισ ι υπθρεςιακζσ
αποςτολζσ.
ε Ραρακολουκεί τισ δράςεισ αρμοδιότθτασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και Διεκνϊν
Οργανιςμϊν και υποβάλλει για ζγκριςθ και χρθματοδότθςθ
αντίςτοιχα προγράμματα.
ςτ. Συμμετζχει ςτθν επεξεργαςία και εφαρμογι ςυμβάςεων,
αποφάςεων, ςυςτάςεων και μελετϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, του
Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και Διεκνϊν Οργανιςμϊν ςε αντικείμενα
τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ..
η. Σχεδιάηει και υποβάλλει προτάςεισ και τθν υλοποίθςθ
προγραμμάτων ςε ςυνεργαςία με τισ λοιπζσ οργανικζσ μονάδεσ τθσ
Σ.Α.Ρ.Ρ. κατά λόγο αρμοδιότθτασ.
θ. Εποπτεφει, παρακολουκεί, υλοποιεί και εφαρμόηει τα διεκνι και
ευρωπαϊκά προγράμματα αποςτολισ τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ., κακϊσ και τθ
διενζργεια κάκε αναγκαίασ ςυναφοφσ πράξθσ.
4. Το Γραφείο Διαχείριςθσ Ενιαίου Ευρωπαϊκοφ Αρικμοφ Κλιςθσ
Ζκτακτθσ Ανάγκθσ «112» είναι αρμόδιο:
α. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ Ενωςιακισ και
Εκνικισ νομοκεςίασ για τθν υλοποίθςθ και λειτουργία του Ενιαίου
Ευρωπαϊκοφ Αρικμοφ Κλιςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ «112», κακϊσ και
τθν κατάρτιςθ, ανάκεςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ κάκε
ςχετικισ με τθ λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκοφ Αρικμοφ
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ΚλιςεωνΖκτακτθσ Ανάγκθσ «112» Σφμβαςθσ.
β. Για τθν παρακολοφκθςθ των κεμάτων υλοποίθςθσ και λειτουργίασ
του Ενιαίου Ευρωπαϊκοφ Αρικμοφ Κλιςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ «112»,
τθ ςυνεργαςία με τουσ τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ, τθν ειςιγθςθ
κεςμικϊν ρυκμίςεων για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ ΥΚΕΑ 112,
τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ για το «112» και για τθ δυνατότθτα
εντοπιςμοφ τθσ κζςθσ του καλοφντοσ, τθ ςυνεργαςία με αντίςτοιχουσ
φορείσ τθσ Ε.Ε. και εκνικοφσ φορείσ κρατϊν - μελϊν τθσ Ε.Ε. για
κζματα που αφοροφν το «112», τθν παροχι ςτοιχείων για τθ
λειτουργία τθσ υπθρεςίασ του «112» ςε εκνικοφσ και διεκνείσ φορείσ,
τθν ανάπτυξθ του «112» και τθν παρακολοφκθςθ κάκε άλλου
ςυναφοφσ με το «112» κζματοσ.
5. Το Γραφείο Διοίκθςθσ και Οργάνωςθσ είναι αρμόδιο για:
α. Το χειριςμό όλων των κεμάτων υπθρεςιακισ κατάςταςθσ του
μόνιμου και με κθτεία προςωπικοφ, του προςωπικοφ με ςχζςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου και με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ, του
προςωπικοφ του Γραφείου του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ, του Γραφείου Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων και όλων
των κεμάτων αποςπάςεων, μετατάξεων και κάκε είδουσ
υπθρεςιακϊν μεταβολϊν.
β. Το χειριςμό των κεμάτων ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου.
γ. Τθν εφαρμογι μζτρων για τον ζλεγχο και τθν τιρθςθ του ωραρίου
εργαςίασ των υπαλλιλων.
δ. Τθ κεϊρθςθ των βιβλιαρίων αςκενείασ.
ε. Τθ μζριμνα για τισ μετακινιςεισ των υπαλλιλων ςτο εςωτερικό ι
το εξωτερικό για εκτζλεςθ υπθρεςίασ.
ςτ. Τον προγραμματιςμό και τθν ανίχνευςθ αναγκϊν τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ. ςε
ανκρϊπινο δυναμικό.
η. Τθν τιρθςθ του προςωπικοφ μθτρϊου των υπαλλιλων και τθν
επεξεργαςία των ςτοιχείων για τισ εκάςτοτε μεταβολζσ του
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προςωπικοφ τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ..
θ. Τθν οργάνωςθ των υπθρεςιϊν τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ. και τθν υποβολι
προτάςεων για τθν οργανωτικι αναδιάρκρωςθ τθσ ςε ςυνεργαςία με
τισ αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ.
κ. Τθ μζριμνα για τθ ςυγκρότθςθ και λειτουργία των υπθρεςιακϊν
ςυμβουλίων.
ι. Το χειριςμό κεμάτων εφαρμογισ του ςυςτιματοσ εκκζςεων
αξιολόγθςθσ του προςωπικοφ.
ια. Τθ μελζτθ και εφαρμογι μζτρων για τθν απλοφςτευςθ των
διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, τθν υλοποίθςθ δράςεων θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ,
κακϊσ
και
τον
αναςχεδιαςμό
των
χρθςιμοποιοφμενων εντφπων ςτο πλαίςιο αρμοδιοτιτων τθσ
υπθρεςίασ.
ιβ. Τθν εφαρμογι μζτρων για τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ του
υπθρετοφντοσ προςωπικοφ.
ιγ. Τθ μζριμνα για τθν προϊκθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ
διαδικαςίασ μζχρι τθ δθμοςίευςθ τουσ, των νομοκετικϊν και άλλων
κειμζνων που καταρτίηονται από τθ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ.
ιδ. Τθ ςφνταξθ ςτθν αρχι κάκε ζτουσ του απολογιςμοφ των δράςεων
τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ. του προθγοφμενου ζτουσ και τον προγραμματιςμό του
επόμενου ζτουσ.
ιε. Τθν τιρθςθ του γενικοφ πρωτοκόλλου ειςερχόμενθσ και
εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ.
ιςτ. Τθ διακίνθςθ και διεκπεραίωςθ τθσ υπθρεςιακισ
αλλθλογραφίασ, τθν αναπαραγωγι εγγράφων και εντφπων και τθ
διαχείριςθ ηθτθμάτων περαιτζρω χριςθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ.
ιη. Τθν επικφρωςθ και βεβαίωςθ τθσ ακρίβειασ αντιγράφων ι
φωτοαντιγράφων εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν.
ιθ. Τθν τιρθςθ του αρχείου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ.
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Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
γ. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 20 του άρκρου 69, κακϊσ και τα άρκρα
104 ζωσ 116 του ν.4249/2014

Άρθρο 110 του ν.4249/2014
Δυναμικό και μζςα πολιτικισ προςταςίασ
1. Το άρκρο 3 του ν. 3013/2002 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ:
«Άρκρο 3
Δυναμικό και μζςα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. Στο δυναμικό και ςτα μζςα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
περιλαμβάνονται:
α. Ειδικευμζνα ςτελζχθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςε κεντρικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ςτα οποία ανατίκεται θ επίβλεψθ
εκπόνθςθσ και εφαρμογισ των ςχεδίων, προγραμμάτων και μζτρων
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ των αναγκαίων
ενεργειϊν.
β. Το ςφνολο των κρατικϊν υπθρεςιϊν, οι υπθρεςίεσ των
Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και των Οργανιςμϊν Κοινισ
Ωφζλειασ, που είναι υπεφκυνεσ ςε επιχειρθςιακό επίπεδο για τισ
επιμζρουσ δράςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και, κυρίωσ, για τθν
ετοιμότθτα και τθν αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν *όπωσ
Ρυροςβεςτικό Σϊμα, Λιμενικό Σϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι, ΕΛ.ΑΣ.,
Ε.Κ.Α.Β., Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, Ο.Α.Σ.Ρ., υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ, τθσ Ρεριφζρειασ, των Διμων, τθσ Δ.Ε.Θ. Α.Ε. και των
κυγατρικϊν τθσ (Α.Δ.Μ.Θ.Ε, Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. κλπ.), του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και των
κυγατρικϊν του, τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε., τθσ Δ.ΕΡ.Α. Α.Ε., τθσ Δ.Ε.Σ.Φ.Α
Α.Ε, τθσ Ε.Μ.Υ. κλπ.+.
γ. Οι εκελοντικζσ οργανϊςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, κακϊσ και οι
ειδικευμζνοι εκελοντζσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ςε κεντρικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που ζχουν πιςτοποιθκεί ςχετικϊσ
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από τθν Ρυροςβεςτικι Ακαδθμία, εντάςςονται ςτο ςχεδιαςμό τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και αναλαμβάνουν τθν
υποςτιριξθ ςχεδίων και δράςεων πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ,
κακϊσ και δράςεισ ετοιμότθτασ και αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν.
2.α. Σε περιπτϊςεισ γενικϊν καταςτροφϊν, περιφερειακϊν και
τοπικϊν μεγάλθσ ζνταςθσ ι καταςτροφϊν εξειδικευμζνου
χαρακτιρα, κακϊσ και ςε περίπτωςθ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ,
εντάςςονται ςτισ δυνάμεισ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, με απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ι του
εξουςιοδοτθμζνου Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ ι του εξουςιοδοτθμζνου Ρεριφερειάρχθ, πολίτεσ με
ειδικζσ γνϊςεισ και εμπειρία, κακϊσ και πάςθσ φφςεωσ μζςα που
ανικουν ςε φυςικά και νομικά πρόςωπα με τουσ αντίςτοιχουσ
χειριςτζσ τουσ, εφόςον τοφτο κρίνεται αναγκαίο για τθν
αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν.
β. Με κοινζσ αποφάςεισ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δθμόςιασ
Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ κακορίηεται θ διαδικαςία και το
φψοσ τθσ καταβαλλόμενθσ αποηθμίωςθσ, για τθ χριςθ των μζςων και
τθν απαςχόλθςθ των πολιτϊν και των χειριςτϊν των μζςων.
γ. Θ κιρυξθ ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ πολιτικισ προςταςίασ
από φυςικζσ, τεχνολογικζσ και λοιπζσ καταςτροφζσ τθσ παροφςασ
παραγράφου αίρεται αυτοδικαίωσ με τθν πάροδο εξαμινου, δφναται
δε να ανανεϊνεται με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ, φςτερα από βεβαίωςθ των κατά περίπτωςθ αρμόδιων
αποκεντρωμζνων οργάνων πολιτικισ προςταςίασ ότι εξακολουκοφν
να υφίςτανται οι λόγοι κιρυξθσ, κακϊσ και με ειδικι αιτιολογία για
τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι επιπτϊςεισ από τισ καταςτροφζσ δεν
ζχουν ακόμθ αντιμετωπιςκεί.»
2. Το υπ` αρικμ. 5 εδάφιο τθσ περίπτωςθσ κ` τθσ παρ. II του άρκρου
186 του ν. 3852/2010 (Α` 87) αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ:
«5. Θ ζκδοςθ αποφάςεων κιρυξθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ,
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προκειμζνου για τοπικζσ καταςτροφζσ μικρισ ζνταςθσ, φςτερα από
εξουςιοδότθςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 3013/2002.»
3. Για τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ που υπθρετοφν ςτουσ φορείσ τθσ
παραγράφου 1 του παρόντοσ θ άρνθςθ ςφμπραξθσ ι προςικουςασ
εκτζλεςθσ κακθκόντων ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Γενικϊν και
Ειδικϊν Σχεδίων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ και τθσ εφαρμογισ των
διατάξεων του παρόντοσ νόμου και τθσ εν γζνει νομοκεςίασ για τθν
Ρολιτικι Ρροςταςία τθσ Χϊρασ ςυνιςτά ςοβαρό πεικαρχικό
παράπτωμα, το οποίο διϊκεται υποχρεωτικϊσ και τιμωρείται κατά τισ
κείμενεσ διατάξεισ.
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
γ. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 20 του άρκρου 69, κακϊσ και τα άρκρα
104 ζωσ 116 του ν.4249/2014

Άρθρο 111 του ν.4249/2014
Αναςυγκρότθςθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. Θ παρ. 1 του άρκρου 4 του ν. 3013/2002 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«1. Συνιςτάται Διυπουργικι Επιτροπι Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ ςτθν οποία μετζχουν οι Υπουργοί:
α. Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, ωσ Ρρόεδροσ,
β. Οικονομικϊν,
γ. Εκνικισ Άμυνασ,
δ. Εςωτερικϊν,
ε. Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ,
ςτ. Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων,
η. Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων,
θ. Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ,
κ. Υγείασ,
ι. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων,
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ια. Ναυτιλίασ και Αιγαίου και
ιβ. κατά περίπτωςθ, ο Υφυπουργόσ ςτον Ρρωκυπουργό ι ο
Υφυπουργόσ Επικρατείασ ι ο Υπουργόσ Επικρατείασ.
Στισ ςυνεδριάςεισ τθσ λαμβάνουν μζροσ, κατά περίπτωςθ και
αρμοδιότθτα, και άλλοι Υπουργοί, εφόςον, κατά τθν κρίςθ του
Ρροζδρου, κεωρείται αναγκαία θ παρουςία τουσ.»
2. Οι περιπτϊςεισ α` και β` τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 του ν.
3013/2002 αναρικμοφνται ςε β` και γ` αντιςτοίχωσ, προςτίκεται δε
περίπτωςθ α` ωσ ακολοφκωσ:
«α. Εγκρίνει τθν Εκνικι Ρολιτικι για τθ Μείωςθ του Κινδφνου
Καταςτροφϊν και τον Εκνικό Σχεδιαςμό Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.»
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
γ. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 20 του άρκρου 69, κακϊσ και τα άρκρα
104 ζωσ 116 του ν.4249/2014

Άρθρο 112 του ν.4249/2014
Αναςυγκρότθςθ του Κεντρικοφ Συντονιςτικοφ
Οργάνου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρκρου 5 του ν. 3013/ 2002
αντικακίςτανται ωσ ακολοφκωσ:
«1. Συνιςτάται Κεντρικό Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
2. Στθ ςφνκεςθ του μετζχουν:
α. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ωσ Ρρόεδροσ,
β. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμόςιασ Τάξθσ,
γ. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ,
δ. Οι Γενικοί Γραμματείσ των Υπουργείων:
δ.1. Οικονομικϊν,
δ.2. Εςωτερικϊν,
δ.3. Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ,
δ.4. Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων,
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δ.5. Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων,
δ.6. Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ,
δ.7. Υγείασ,
δ.8. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων,
δ.9. Ναυτιλίασ και Αιγαίου,
δ.10. Ο Υπαρχθγόσ Γ.Ε.ΕΘΑ,
δ.11. Ο Αρχθγόσ Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ και
δ.12. Οι Ρρόεδροι Ε.Ν.Ρ.Ε. και Κ.Ε.Δ.Ε..
ε. Στθ ςφνκεςθ του, επίςθσ, μπορεί να μετζχει ο Γενικόσ Γραμματζασ
του Υπουργείου Μακεδονίασ και Θράκθσ, για κζματα αντίςτοιχων
καταςτροφϊν ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του.
3. Σε περιπτϊςεισ γενικϊν, κακϊσ και ιδιαίτερου χαρακτιρα
περιφερειακϊν ι τοπικϊν μεγάλθσ ζνταςθσ καταςτροφϊν, το ίδιο
όργανο μπορεί να ςυνεδριάηει με τθ ςυμμετοχι των αντίςτοιχων
Υπουργϊν ι των αρμόδιων για τθν Ρολιτικι Ρροςταςία Υφυπουργϊν,
φςτερα από ςχετικι πρόςκλθςθ του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και
Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, ο οποίοσ και προεδρεφει.»
2. Στο τζλοσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 5 του ν. 3013/2002 προςτίκεται
εδάφιο θ` ωσ ακολοφκωσ:
«θ. Εγκρίνει τον Ετιςιο Εκνικό Σχεδιαςμό Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.»
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
γ. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 20 του άρκρου 69, κακϊσ και τα άρκρα
104 ζωσ 116 του ν.4249/2014

Άρθρο 113 του ν.4249/2014
Εκνικι Ρολιτικι για τθ Μείωςθ του Κινδφνου Καταςτροφϊν- Εκνικόσ
Σχεδιαςμόσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ - Ετιςιοσ Εκνικόσ Σχεδιαςμό
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. Σχεδιάηεται κάκε πζντε (5) ζτθ «Εκνικι Ρολιτικι για τθ Μείωςθ του
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Κινδφνου Καταςτροφϊν». Θ ωσ άνω πολιτικι ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ
του επιπζδου αςφάλειασ των πολιτϊν και ςτθν ενίςχυςθ τθσ
αειφόρου ανάπτυξθσ τθσ Χϊρασ. Για τθ διαμόρφωςθ τθσ
λαμβάνονται υπόψθ θ ανάλυςθ του κινδφνου καταςτροφϊν ςε
ςυνάρτθςθ με τουσ διακζςιμουσ οικονομικοφσ πόρουσ, οριηόντιεσ και
τομεακζσ πολιτικζσ, ιδίωσ δε οι πολιτικζσ για τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ και τθν κλιματικι αλλαγι, τθν υγεία, τθν αςφάλεια,
τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ και λοιπά και μετζχουν οι δθμόςιοι
φορείσ κατά λόγο αρμοδιότθτασ, ακαδθμαϊκοί και ερευνθτικοί
φορείσ, φορείσ του παραγωγικοφ τομζα και λοιποί φορείσ του
ιδιωτικοφ τομζα, εμπλεκόμενοι ςτθ διαχείριςθ του κινδφνου
καταςτροφϊν.
2. Θ Εκνικι Ρολιτικι για τθ Μείωςθ του Κινδφνου Καταςτροφϊν
εγκρίνεται από τθ Διυπουργικι Επιτροπι Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Θ ωσ
άνω πολιτικι ενςωματϊνεται ςτον αναπτυξιακό ςχεδιαςμό τθσ
Χϊρασ και αποτελεί κφριο άξονα αυτοφ για τθν επίτευξθ τθσ
αειφόρου ανάπτυξθσ. Θ Γ.Γ.Ρ.Ρ. είναι αρμόδια, μζςω τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ., για
τθν προϊκθςθ και το ςυντονιςμό των διαδικαςιϊν διαμόρφωςθσ τθσ
ωσ άνω πολιτικισ. Οι επιμζρουσ διαδικαςίεσ και λοιπζσ λεπτομζρειεσ
για τθν κατάρτιςθ και τθν ανακεϊρθςθ τθσ ωσ άνω πρόταςθσ προσ τθ
Διυπουργικι Επιτροπι, κακϊσ και οι διαδικαςίεσ ελζγχου τθσ
εφαρμογισ τθσ εγκεκριμζνθσ Εκνικισ Ρολιτικισ για τθ Μείωςθ του
Κινδφνου Καταςτροφϊν ορίηονται με τον οργανιςμό τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ. και
τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ..
3. Κακιερϊνεται «Εκνικόσ Σχεδιαςμόσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ»
τριετοφσ διάρκειασ, ο οποίοσ περιλαμβάνει το ςφνολο των δράςεων
πολιτικισ προςταςίασ, που αφοροφν όλουσ τουσ τομείσ διαχείριςθσ
του κινδφνου καταςτροφϊν και ειδικότερα τθν πρόλθψθ, τθν
προετοιμαςία, τθν αντιμετϊπιςθ, τθν αποκατάςταςθ και τθν
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ανατροφοδότθςθ του ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ του κινδφνου ςε
τοπικό και εκνικό επίπεδο. Θ κατάρτιςθ του Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ
πραγματοποιείται βάςει τθσ Εκνικισ Ρολιτικισ για τθ Μείωςθ του
Κινδφνου Καταςτροφϊν. Οι ςχετικζσ δράςεισ χρθματοδοτοφνται από
τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό και από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ. Θ Γ.Γ.Ρ.Ρ. προωκεί και ςυντονίηει τισ διαδικαςίεσ για τθν
κατάρτιςθ τθσ πρόταςθσ του τριετοφσ Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ δια τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ., με τθ μορφι Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ για τθν Ρολιτικι Ρροςταςία. Τθν πρόταςθ ειςθγείται
ο Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτο Κ.Σ.Ο.Ρ.Ρ. για
περαιτζρω επεξεργαςία. Θ τελικι πρόταςθ, μετά τθν ενςωμάτωςθ
των παρατθριςεων του Κ.Σ.Ο.Ρ.Ρ., υποβάλλεται από τον Γενικό
Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτθ Διυπουργικι Επιτροπι προσ
ζγκριςθ. Θ Σ.Α.Ρ.Ρ. τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ. υποςτθρίηει το ΚΣ.Ο.Ρ.Ρ. κατά τθν
ανωτζρω διαδικαςία. Στον εγκεκριμζνο Εκνικό Σχεδιαςμό Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ ορίηονται οι οικονομικοί πόροι υλοποίθςθσ των ςχετικϊν
δράςεων. Στον Εκνικό Σχεδιαςμό μετζχουν φορείσ του δθμόςιου και
ιδιωτικοφ τομζα. Οι επιμζρουσ διαδικαςίεσ και οι λοιπζσ
λεπτομζρειεσ για τθν κατάρτιςθ και ανακεϊρθςθ τθσ πρόταςθσ του
Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ προσ τθ Διυπουργικι Επιτροπι, κακϊσ και οι
διαδικαςίεσ ελζγχου τθσ εφαρμογισ του εγκεκριμζνου Εκνικοφ
Σχεδιαςμοφ ορίηονται με τον οργανιςμό τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ. και τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ..
4. Ο Ετιςιοσ Εκνικόσ Σχεδιαςμόσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του εδαφίου
α` τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 του ν. 3013/2002 καταρτίηεται βάςει του
τριετοφσ Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςε ετιςια βάςθ
από τθν αρμόδια μονάδα τθσ Γ.Γ.Ρ.Ρ., θ οποία είναι θ Σ.Α.Ρ.Ρ. και
υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτο
Κ.Σ.Ο.Ρ.Ρ. για ζγκριςθ. Οι επιμζρουσ διαδικαςίεσ και οι λοιπζσ
λεπτομζρειεσ για τθν κατάρτιςθ τθσ πρόταςθσ του Ετιςιου Εκνικοφ
Σχεδιαςμοφ προσ το Κ.Σ.Ο.Ρ.Ρ., κακϊσ και οι διαδικαςίεσ ελζγχου τθσ
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εφαρμογισ του Ετιςιου Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ ορίηονται με τον
οργανιςμό τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ..
5. Ετθςίωσ υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ ζκκεςθ απολογιςμοφ δράςεων αναφορικά με τα
προβλεπόμενα ςτον «Ετιςιο Εκνικό Σχεδιαςμό Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ» προσ το Κ.Σ.Ο.Ρ.Ρ.. Οι ωσ άνω εκκζςεισ λαμβάνονται
υπόψθ κατά τθ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ του «Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ». Μετά τθ λιξθ τθσ τριετίασ υποβάλλεται από
τον Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ζκκεςθ απολογιςμοφ
δράςεων αναφορικά με τα προβλεπόμενα ςτον Εκνικό Σχεδιαςμό
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ προσ τθ Διυπουργικι Επιτροπι, θ οποία
λαμβάνεται υπόψθ κατά τθ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ τθσ «Εκνικισ
Ρολιτικισ Μείωςθσ του Κινδφνου Καταςτροφϊν». Θ διαδικαςία και
λοιπζσ λεπτομζρειεσ για τθν κατάρτιςθ των ανωτζρω εκκζςεων
απολογιςμοφ δράςεων ορίηονται με τον οργανιςμό τθσ Σ.Α.Ρ.Ρ..
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις

Άρθρο 114 του ν.4249/2014
Εκνικό Σφςτθμα Ζγκαιρθσ Ρροειδοποίθςθσ

Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
γ. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 20 του άρκρου 69, κακϊσ και τα άρκρα
104 ζωσ 116 του ν.4249/2014

Ιδρφεται και λειτουργεί ςτθ Σ.Α.Ρ.Ρ. «Εκνικό Σφςτθμα Ζγκαιρθσ
Ρροειδοποίθςθσ», με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ
όλων των ςυςτθμάτων προςταςίασ των πολιτϊν από τθν εκδιλωςθ
καταςτροφικϊν φαινομζνων ι ςυμβάντων, που λειτουργοφν ςε
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και τθν ζνταξθ τουσ ςε Εκνικό
Σχεδιαςμό Ζγκαιρθσ Ρροειδοποίθςθσ, ο οποίοσ καταρτίηεται κάκε
ζτοσ από τθ Σ.Α.Ρ.Ρ. και υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ετιςιου
Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Ειδικότερα το Εκνικό
Σφςτθμα Ζγκαιρθσ Ρροειδοποίθςθσ ςυνιςτοφν διαδικαςίεσ και
υποδομζσ που εξαςφαλίηουν τθν παραγωγι και τθν αξιολόγθςθ τθσ
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πλθροφορίασ ςχετικά με επερχόμενα καταςτροφικά φαινόμενα ι
ςυμβάντα, τθ λιψθ αποφάςεων και τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν, με
ςκοπό τθν προετοιμαςία του πλθκυςμοφ και των δυνάμεων
πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των ανωτζρω
ςυμβάντων, τθ βελτίωςθ τθσ δυνατότθτασ αντίδραςθσ ςε εκνικό και
τοπικό επίπεδο και τθ μείωςθ των απωλειϊν.
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις

Άρθρο 115 του ν.4249/2014
Αρμοδιότθτεσ Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ

Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
γ. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 20 του άρκρου 69, κακϊσ και τα άρκρα
104 ζωσ 116 του ν.4249/2014

1. Οι περιπτϊςεισ β` και ε` του άρκρου 8 του ν. 3013/ 2002
αντικακίςτανται ωσ ακολοφκωσ:
«β. Ειςθγείται ςτον Υπουργό Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του
Ρολίτθ το χαρακτθριςμό καταςτροφισ, ωσ γενικισ και τθν ζκδοςθ τθσ
αντίςτοιχθσ απόφαςθσ, για τθν κιρυξθ κατάςταςθσ ζκτακτθσ
ανάγκθσ.»
«ε. Ειςθγείται ςτον Υπουργό Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του
Ρολίτθ τθ διάκεςθ και κατανομι των πιςτϊςεων, που είναι
εγγεγραμμζνεσ ςτον προχπολογιςμό τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, κακϊσ και των, τυχόν, αναγκαίων ζκτακτων
ενιςχφςεων, ςτουσ πρωτοβάκμιουσ και δευτεροβάκμιουσ Ο.Τ.Α., για
τθν υλοποίθςθ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ μζτρων πολιτικισ
προςταςίασ. Οι ωσ άνω ζκτακτεσ οικονομικζσ ενιςχφςεισ διατίκενται
απευκείασ ςτουσ Ο.Τ.Α. από τισ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ του
ετιςιου προχπολογιςμοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ
Ρροςταςίασ με απόφαςθ του Υπουργοφ Δθμόςιασ Τάξθσ και
Ρροςταςίασ του Ρολίτθ ι των υπό τοφτου εξουςιοδοτθμζνων
οργάνων.»
2. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ μπορεί, με απόφαςθ
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του, να μεταβιβάηει αρμοδιότθτεσ του ςε ιεραρχικϊσ κατϊτερα
όργανα, με τθν εξαίρεςθ των αρμοδιοτιτων που του ζχει
μεταβιβάςει ο Υπουργόσ Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ.
Επίςθσ, μπορεί, με απόφαςθ του, να ορίηει και τρίτο πρόςωπο ωσ
Εκνικό Εκπρόςωπο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, ο οποίοσ αναφζρεται ςτον
Γενικό Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ.
Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:
γ. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 20 του άρκρου 69, κακϊσ και τα άρκρα
104 ζωσ 116 του ν.4249/2014

Άρθρο 78
Σροποποιοφμενες - Καταργοφμενες διατάξεις

Άρθρο 116 του ν.4249/2014
Λειτουργία Γενικισ Γραμματείασ
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Στο άρκρο 15 του ν. 3013/2002 προςτίκεται παράγραφοσ 5 ωσ
ακολοφκωσ:
«5. Θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ λειτουργεί ωσ
κατωτζρω:
α. Το Γραφείο του Γενικοφ Γραμματζα, το Γραφείο Τφπου και
Δθμοςίων Σχζςεων, οι Διευκφνςεισ, τα Τμιματα και τα Γραφεία τθσ
Συντονιςτικισ Αρχισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, με το ωράριο των
δθμοςίων υπθρεςιϊν.
β. Το Ενιαίο Συντονιςτικό Κζντρο Επιχειριςεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) ςε
εικοςιτετράωρθ βάςθ.
γ. Σε περιπτϊςεισ κινθτοποίθςθσ τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, φςτερα
από απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ,
τμθματικά ι ολόκλθρθ, θ Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
λειτουργεί ςε δεκα-εξάωρθ ι εικοςιτετράωρθ βάρδια.»
παρ.1 του άρθρου 94 του ν.4249/2014

«1.Ο Διοικθτισ Διοίκθςθσ Ρυροςβεςτικϊν Υπθρεςιϊν Νομοφ, που
δ. Το άρκρο 94 παρ. 1 του ν. 4249/2014 (Α’ 73) τροποποιείται ωσ μπορεί να είναι και Διοικθτισ τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ τθσ
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κάτωκι:
«1. Ο Διοικθτισ Διοίκθςθσ Ρυροςβεςτικϊν Υπθρεςιϊν Νομοφ,
που μπορεί να είναι και Διοικθτισ τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ
τθσ πρωτεφουςασ του νομοφ, ζχει όλα τα δικαιϊματα και τισ
υποχρεϊςεισ που προβλζπονται για τθ κζςθ του και το βακμό
του από τισ ιςχφουςεσ για το Ρυροςβεςτικό Σϊμα διατάξεισ.
Επιπλζον, ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ ι κεομθνίασ ι άλλου
ςοβαροφ ςυμβάντοσ ι επιχειριςεων πολιτικισ προςταςίασ ςτο
νομό, με εντολι του Διοικθτι τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ
Ρυροςβεςτικισ Διοίκθςθσ, μεταβαίνει επιτόπου και αναλαμβάνει
προςωπικά τθ Διεφκυνςθ του πυροςβεςτικοφ ζργου και το
ςυντονιςμό των πυροςβεςτικϊν δυνάμεων.»

πρωτεφουςασ του νομοφ, ζχει όλα τα δικαιϊματα και τισ
υποχρεϊςεισ που προβλζπονται για τθ κζςθ του και το βακμό του
από τισ ιςχφουςεσ για το Ρυροςβεςτικό Σϊμα διατάξεισ. Επιπλζον, ςε
περίπτωςθ πυρκαγιάσ ι κεομθνίασ ι άλλου ςοβαροφ ςυμβάντοσ ι
επιχειριςεων πολιτικισ προςταςίασ ςτο νομό, με εντολι του
Διοικθτι τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Ρυροςβεςτικισ Διοίκθςθσ,
μεταβαίνει επιτόπου και αναλαμβάνει προςωπικά τθ Διεφκυνςθ του
πυροςβεςτικοφ ζργου και το ςυντονιςμό των πυροςβεςτικϊν και
λοιπϊν τακτικϊν επιχειρθςιακϊν και υποςτθρικτικϊν δυνάμεων
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Θ μθ ςυμμόρφωςθ των πυροςβεςτικϊν και
λοιπϊν τακτικϊν επιχειρθςιακϊν και υποςτθρικτικϊν δυνάμεων
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τα ανωτζρω αποτελεί ςοβαρό πεικαρχικό
παράπτωμα, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ κατά περίπτωςθ διατάξεισ.»
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