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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΗ ΚΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΕΝΗ ΡΤΘΜΙΗ:
Με τον παρόντα νόμο, ςκοπείται θ ριηικι αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ Πολιτικισ
Προςταςίασ τθσ χϊρασ ςτα πρότυπα των πλζον προθγμζνων κρατϊν ςτον τομζα αυτό. Σο
νζο ςφςτθμα, προβλζπεται να είναι ενιαίο, με λειτουργικι, επιχειρθςιακι και επιςτθμονικι
διαβάκμιςθ που να εξαςφαλίηει τθν ικανότθτα αποτελεςματικισ ανταπόκριςθσ ςε
καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, που προκαλοφνται από φυςικζσ ι ανκρωπογενείσ
καταςτροφζσ, κακϊσ και ςτισ προκλιςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ,θ οποία χαρακτθρίηεται
από ακραία καιρικά φαινόμενα κλιμακοφμενθσ ζνταςθσ.
ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ε ΑΛΛΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΠΟΤ ΣΤΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΕΔΙΟ
ΝΟΜΟΤ:
Α. ΚΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΕΝΗ ΡΤΘΜΙΗ
1. Αναγκαιότθτα
1.1 Περιγράψτε το πρόβλθμα (οικονομικό, κοινωνικό ι άλλο), το οποίο κακιςτά αναγκαία
τθν προϊκθςθ και ψιφιςθ τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ.
Σο κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο που παραμζνει ςε ιςχφ και κακορίηει τθ λειτουργία του
υφιςτάμενου ςυςτιματοσ πολιτικισ προςταςίασ, παραμζνει ο Ν.3013/2002 και το Γενικό
χζδιο Πολιτικισ Προςταςίασ «Ξενοκράτθσ». Σο πλαίςιο αυτό, παρουςιάηει ςθμαντικά
προβλιματα ςε λειτουργικό, οργανωτικό, επιχειρθςιακό και εφαρμοςτικό επίπεδο. Με το
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υπάρχον ςφςτθμα πολιτικισ προςταςίασ δεν υποςτθρίηεται ςυγκεκριμζνο μοντζλο
διαχείριςθσ εκτάκτων αναγκϊν, που να διζπεται από ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ. Αποδίδονται
αρμοδιότθτεσ ςτθ Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ κακϊσ και ςε φορείσ, που
εκτείνονται από το επίπεδο τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ ζωσ και το επίπεδο του διμου, πλθν
όμωσ οι αρμοδιότθτεσ αυτζσ δεν ςυγκροτοφν οργανωμζνο πλαίςιο που απορρζει από
ςυγκεκριμζνο πρότυπο διαχείριςθσ εκτάκτων αναγκϊν.
Επιπροςκζτωσ διαπιςτϊνεται ςφγχυςθ αρμοδιοτιτων ςε όλεσ τισ φάςεισ του κφκλου
διαχείριςθσ εκτάκτων αναγκϊν γεγονόσ που δθμιουργεί ςθμαντικζσ δυςλειτουργίεσ,
ιδιαίτερα ςτθν κρίςιμθ φάςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ.
Ανάλογο πρόβλθμα υπάρχει και με τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ για τθν
οποία ορίηεται ότι «υντονίζει όλεσ τισ δράςεισ πρόληψησ, ετοιμότητασ, αντιμετϊπιςησ και
αποκατάςταςησ των καταςτροφϊν». Η πλθμμελισ διάκριςθ αρμοδιοτιτων, οι επικαλφψεισ
και θ αδυναμία αποςαφινιςθσ του ρόλου που επιτελοφν όλα τα επίπεδα διοίκθςθσ,
αποτελεί μείηον πρόβλθμα του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ, κακϊσ ςτον κρίςιμο χρόνο
αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ οδθγεί ςε ςφγχυςθ και αδράνεια.
Επιπλζον ωσ προσ το καίριο ηιτθμα του εκελοντιςμοφ, δθμιουργεί ςοβαρζσ αγκυλϊςεισ
ςτθ δυνατότθτα πραγματικισ αξιοποίθςθσ των εκελοντϊν πολιτικισ προςταςίασ ςτο ςφνολο
των δράςεων διαχείριςθσ εκτάκτων αναγκϊν. οβαρά ηθτιματα επίςθσ δθμιουργοφνται με
τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ ςε ότι αφορά τουσ υπόχρεουσ προσ
τοφτο φορείσ και τθν διαδικαςία ζγκριςισ τουσ.
Επίςθσ, δεν υπάρχει οργανωμζνθ λειτουργία ανάλυςθσ κινδφνου και εκτίμθςθσ τθσ
επικινδυνότθτασ ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμζνου να αποτελεί
τθ βάςθ για το ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ. Λόγω των ανωτζρω, θ διοικθτικι πρακτικι
που εφαρμόηεται είναι θ κατάρτιςθ Γενικϊν χεδίων Αντιμετϊπιςθσ Κινδφνου και των
υνεπειϊν τουσ, τα οποία αναπόφευκτα αδυνατοφν να καλφψουν ειδικότερεσ ανάγκεσ από
πλευράσ ςχεδιαςμοφ, όπωσ για παράδειγμα τισ περιοχζσ που εμφανίηουν ιδιαίτερο κίνδυνο
λόγω αυξθμζνθσ τρωτότθτασ (ηϊνεσ μίξθσ δαςϊν – οικιςμοφ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ) ι
περιοχζσ που αντιμετωπίηουν περιςςότερουσ του ενόσ κινδφνουσ (πυρκαγιάσ, ςειςμικό,
πλθμμυρικό κλπ.). θμαντικό είναι ότι, δεν προβλζπεται οργανωμζνο πλαίςιο για τθν
διαςφνδεςθ του ςυςτιματοσ πολιτικισ προςταςίασ με τθν επιςτθμονικι - ερευνθτικι
κοινότθτα, με ςκοπό τθν ενςωμάτωςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και προϊόντων
εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και καινοτομίασ ςτισ δραςτθριότθτζσ τθσ.
Πζραν των ανωτζρω, και όπωσ καταδεικνφει και θ διεκνισ πρακτικι, υπάρχει ευρφ πεδίο
για τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με τθν επιςτθμονικι και ερευνθτικι κοινότθτα που
εκτείνεται από το επίπεδο τθσ πολιτικισ ζωσ και το επίπεδο τθσ επιχειρθςιακισ δράςθσ και
το οποίο δυςτυχϊσ δεν ζχει διερευνθκεί.
υνοψίηοντασ, ο Ετιςιοσ Εκνικόσ χεδιαςμόσ Πολιτικισ Προςταςίασ, για τον
προγραμματιςμό και τθν χρθματοδότθςθ προγραμμάτων και δράςεων πολιτικισ
προςταςίασ, που προζβλεπε ο Ν.3013/2002, κακϊσ και θ κατανομι πιςτϊςεων από τθν
Κεντρικι Διοίκθςθ για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ των ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ και οι
όμοιεσ προβλζψεισ του Ν.4249/2014 δεν εφαρμόςτθκαν, με αποτζλεςμα να υπάρχουν
ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςε εξοπλιςμό και μζςα πολιτικισ προςταςίασ.
1.2. Αναφζρατε τουσ ςτόχουσ που επιδιϊκει θ αξιολογοφμενθ ρφκμιςθ
ςυμπεριλαμβάνοντασ επιπλζον τυχόν ποςοτικοιποιθμζνα και ποιοτικά ςτοιχεία των
επιδιωκόμενων ςτόχων και αποτελεςμάτων.
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Με τθ επιδιωκόμενθ ρφκμιςθ ςκοπείται θ ριηικι αναβάκμιςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ
Πολιτικισ Προςταςίασ (Εκνικό φςτθμα), το οποίο αποτελείται από το κεςμικό πλαίςιο, τουσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ, τθν οργάνωςθ, τισ διαδικαςίεσ και το ςφνολο των επιχειρθςιακϊν
δεξιοτιτων και δράςεων που αποςκοποφν ςτθν προςταςία τθσ ηωισ, υγείασ και περιουςίασ
των πολιτϊν, των υποδομϊν και υπθρεςιϊν ηωτικισ ςθμαςίασ, υλικϊν και πολιτιςτικϊν
αγακϊν και του περιβάλλοντοσ κακϊσ και ςτθ μείωςθ του κινδφνου καταςτροφϊν, που
προκαλοφν καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ανεξάρτθτα από τθν αιτία. Σο Εκνικό φςτθμα
καλφπτει ολόκλθρο τον κφκλο διαχείριςθσ καταςτροφϊν, μζςα από ζνα ςφνολο δράςεων
που εξειδικεφονται ςτθν αποςτολι του και ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ των ςκοπϊν του
κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν πολιτικι προςταςία. Προτεραιότθτεσ
του Εκνικοφ υςτιματοσ είναι ιδίωσ θ προςταςία α) τθσ ηωισ, β) τθσ υγείασ, γ) τθσ
περιουςίασ, δ) των υποδομϊν ηωτικισ ςθμαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ και ε) του περιβάλλοντοσ.

1.3. Αναφζρατε αναλυτικά τισ κοινωνικζσ και οικονομικζσ ομάδεσ που επθρεάηει άμεςα
και αυτζσ που επθρεάηει ζμμεςα θ αξιολογοφμενθ ρφκμιςθ και προςδιορίςτε τον λόγο
επιρροισ.
Σο ςχζδιο νόμου επθρεάηει άμεςα όλεσ τισ κοινωνικζσ και οικονομικζσ ομάδεσ όχι μόνο τθσ
Χϊρασ αλλά και των διεκνϊν οργανιςμϊν ςτουσ οποίουσ ςυμμετζχει.
Η Πολιτικι Προςταςία ανικει ςτον βαςικό πυρινα δομϊν ενόσ ςφγχρονου και πολιτιςμζνου
κράτοσ, θ οποία μάλιςτα υπογραμμίηει τθ ςθμαςία τθσ αυτοδυναμίασ των πολιτϊν και των
κοινοτιτων, είναι πάντοτε και εξ’ οριςμοφ ζτοιμθ για τθν προςταςία του πολίτθ,
ςχεδιάηοντασ προγράμματα για τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ περιουςίασ του. Περαιτζρω
δε, το ςφςτθμα τθσ πολιτικισ προςταςίασ κινθτοποιεί επιχειρθςιακοφσ φορείσ, δυναμικό και
μζςα φορζων όλων των επιπζδων διοίκθςθσ και λαμβάνει αποφάςεισ που επθρεάηουν ι
δφναται να επθρεάςουν πολίτεσ κακϊσ και πτυχζσ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ ςτισ
επθρεαηόμενεσ περιοχζσ.
2. Καταλλθλότθτα
2.1. Αναφζρατε, εάν υπάρχουν, προθγοφμενεσ προςπάκειεσ αντιμετϊπιςθσ του ίδιου ι
παρόμοιου προβλιματοσ ςτθν Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχι και τα
προβλθματικά ςθμεία των προςπακειϊν αυτϊν.

τθν εκνικι μασ ζννομθ τάξθ υφίςταται μζχρι ςιμερα μόνο ο Ν.2344/1995 περί
«Οργάνωςησ Πολιτικθσ Προςταςίασ και άλλεσ διατάξεισ» ο οποίοσ τροποποιικθκε με τον
Ν.3013/2002 περί «Αναβάιμιςησ τησ Πολιτικθσ Προςταςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και
ςυμπλθρϊκθκε από το Π.Δ.151/2004 και από τισ διατάξεισ του Γενικοφ χεδίου Πολιτικισ
Προςταςίασ «Ξενοκράτησ». Η τελικι κεςμικι διαμόρφωςθ του ςυςτιματοσ επιλκε με το
Ν.4249/2014 περί «Αναδιοργάνωςησ τησ Ελληνικθσ αςτυνομίασ, του Πυροςβεςτικοφ
3

Σϊματοσ και τησ Γενικθσ Γραμματείασ Πολιτικθσ Προςταςίασ, αναβάιμιςη Υπηρεςιϊν του
Υπουργείου Δημόςιασ Τάξησ και Προςταςίασ του Πολίτη και ρφιμιςη λοιπϊν ιεμάτων
αρμοδιότητασ Υπουργείου Δημόςιασ Τάξησ και Προςταςίασ του Πολίτη και άλλεσ διατάξεισ»,
που μεταξφ άλλων ςτόχευε ςτθν αναδιοργάνωςθ και τθσ πολιτικισ προςταςίασ ο όποιοσ
προζβλεπε τθν ζκδοςθ κανονιςτικϊν διαταγμάτων και αποφάςεισ που κα κακιςτοφςαν
εφικτι τθν ενεργοποίθςι του και ωσ εκτοφτου παρζμεινε ανεφάρμοςτοσ. Ωσ αποτζλεςμα
των ανωτζρω, το κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο που παραμζνει ςε ιςχφ και κακορίηει τθ
λειτουργία του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ πολιτικισ προςταςίασ, παραμζνει ο Ν.3013/2002
και το Γενικό χζδιο Πολιτικισ Προςταςίασ «Ξενοκράτθσ».
2.2. Αναφζρατε τουλάχιςτον ζνα παράδειγμα αντιμετϊπιςθσ του ίδιου ι παρόμοιου
προβλιματοσ ςε χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του ΟΟΑ (εφόςον υπάρχει) και
αιτιολογιςτε τον λόγο για τον οποίο επιλζξατε τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα.
Για τθν κατάρτιςθ του ςχεδίου νόμου, αναλφκθκαν ςε βάκοσ μοντζλα προθγμζνων χωρϊν
ςτον τομζα πολιτικισ προςταςίασ, όπωσ των ΗΠΑ, πολιτειϊν τθσ Αυςτραλίασ *Κουίνςλαντ
(Queensland) και Βικτόρια (Victoria)+, τθσ Ιταλίασ, τθσ Ρουμανίασ και ςε μικρότερο επίπεδο
λοιπϊν χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Η ανάλυςθ αυτι ζγινε ςε επίπεδο κεςμικϊν
προβλζψεων, μοντζλου λειτουργίασ, οργανωτικό, ςχεδιαςμοφ, επιχειρθςιακϊν οργάνων και
διαδικαςτικό. Οι χϊρεσ αυτζσ επιλζχκθκαν για το λόγο ότι αναμόρφωςαν ριηικά τα
ςυςτιματα πολιτικισ προςταςίασ τουσ ζπειτα από μεγάλεσ καταςτροφζσ.
Για τον εμπλουτιςμό του ςυςτιματοσ πολιτικισ προςταςίασ, που κα ςυγκροτθκεί, είναι ςε
εξζλιξθ ςχετικό πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από το πρόγραμμα τεχνικισ βοικειασ των
διαρκρωτικϊν ταμείων τθσ Ε.Ε., για τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ από χϊρεσ τθσ ΕΕ και κφρια
από τθ Γαλλία ςε επιμζρουσ τομείσ.
Σζλοσ, αναλφκθκαν ςε βάκοσ πλαίςια και κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του ΟΗΕ, του
Ευρωπαϊκοφ Μθχανιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ κακϊσ επίςθσ και προτάςεισ και
πορίςματα τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του Κοινοφ Κζντρου
Ερευνϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (JointResearchCenter) ςε κζματα διαχείριςθσ κρίςεων
και καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ, ςυνεπεία καταςτροφϊν.
2.3. Απαρικμιςτε αναλυτικά τα διατάγματα και τισ κανονιςτικζσ πράξεισ που πρζπει να
εκδοκοφν, προκειμζνου να εφαρμοςτεί πλιρωσ θ αξιολογοφμενθ ρφκμιςθ και
περιγράψτε για κάκε μία από αυτζσ τυχόν κζματα που πρζπει να προςεχκοφν κατά τθν
εφαρμογι τθσ.
Απαιτείται θ ζκδοςθ κανονιςτικϊν πράξεων που αφοροφν ςτθ ςτελζχωςθ τθσ Εκνικισ
Αρχισ. Επίςθσ παρζχεται θ εξουςιοδότθςθ για ζκδοςθ υπουργικϊν αποφάςεων θ κοινϊν
υπουργικϊν αποφάςεισ προκειμζνου να ρυκμιςτεί κάκε ειδικότερο ηιτθμα και λεπτομζρεια
για τθν εφαρμογι των διαλαμβανομζνων ςτον παρόντα νόμο.

3. υνζπειεσ ςτθν Οικονομία
3.1. Προςδιορίςτε αναλυτικά τα οφζλθ ι τθν επιβάρυνςθ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ,
που αναμζνεται να προκλθκοφν από τθν εξεταηόμενθ ρφκμιςθ.
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Αναφορικά με τθν Οικονομικι Επιβάρυνςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Εξόδων,
ςφμφωνα με τθν με αρικ. πρωτ. 8000/1/2019/25-ιβϋ τθσ Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ
Διαχείριςθσ / ΓΔΟΕ του Τπουργείου Προςταςίασ του Πολίτθ, εκτιμάται ότι προκαλοφνται
ςυνολικά επιπλζον δαπάνεσ ςε βάροσ των πιςτϊςεων των Ε.Φ. 1043.101 και 1043.202 ωσ
εμφαίνεται ςτον κάτωκι πίνακα:
ΑΛΕ

Περιγραφι

Επιβάρυνςθ

21

Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ

3.093.672,00
€

291060100
4

Πιςτϊςεισ για δαπάνεσ Πολιτικισ χεδίαςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ
(Π..Ε.Α.)

3.000.000,00
€

291060100
1

Πιςτϊςεισ για δαπάνεσ εφαρμογισ δράςεων προγραμμάτων

1.200.000,00
€

312030100
1

Αγορζσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και ςυναφοφσ εξοπλιςμοφ

60.000,00 €

312038900
1

Αγορζσ λοιποφ εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν

20.000,00 €

ΑΛΕ
312010300
1

Πωλιςεισ φωτοαντιγραφικϊν και λοιπϊν μθχανϊν γραφείου

20.000,00 €

ΑΛΕ
312048900
1

Πωλιςεισ λοιπϊν επίπλων

20.000,00 €

ΑΛΕ
241020100
1

Αγορζσ ειδϊν γραφικισ φλθσ και μικροεξοπλιςμοφ

20.000,00 €

ΑΛΕ
242090900
1

Ζξοδα για εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ

200.000,00 €

ΑΛΕ
242098900
1

Ζξοδα για λοιπζσ υπθρεςίεσ

600.000,00

ΤΝΟΛΟ

8.233.672,0
0€

3.2. Προςδιορίςτε αναλυτικά τυχόν ςυνζπειεσ τθσ προτεινόμενθσ ρφκμιςθσ ςτθν Εκνικι
Οικονομία.
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Από τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ απορρζουν οφζλθ για τθν Εκνικι Οικονομία κακϊσ μζςω
τθσ Εκνικισ Αρχισ κα επιτυγχάνεται θ ζγκαιρθ υποςτιριξθ και ο ςυντονιςμόσ των
ςυναρμόδιων φορζων ,Τπθρεςιϊν, και δομϊν με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ των
ανυπολόγιςτων κοινωνικοοικονομικϊν επιπτϊςεων που προκαλοφνται από καταςτάςεισ
εκτάκτου ανάγκθσ .
Επιπλζον μζςω τθσ ενεργοποίθςθσ των χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ και δράςεων για τθν πολιτικι προςταςία, κα επιλφςουν παρελκοντικά προβλιματα
ςε ελλείψεισ εξοπλιςμοφ και μζςα.
4. υνζπειεσ ςτθν κοινωνία και ςτουσ πολίτεσ
Από τθ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ κα προκφψει ζνα νζο ςφςτθμα για τα Ελλθνικά δεδομζνα,
ζνα Εκνικό φςτθμα Πολιτικισ Προςταςίασ. τόχοσ του κα είναι θ προςταςία τθσ ηωισ, τθσ
υγείασ και περιουςίασ των πολιτϊν, των υποδομϊν και υπθρεςιϊν ηωτικισ ςθμαςίασ,
υλικϊν και πολιτιςτικϊν αγακϊν και του περιβάλλοντοσ κακϊσ και ςτθ μείωςθ του κινδφνου
καταςτροφϊν, που προκαλοφν καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ανεξάρτθτα από τθν αιτία.
Οι καταςτάςεισ εκτάκτου ανάγκθσ και οι τραυματικζσ εμπειρίεσ, μποροφν να επιφζρουν
ςυνζπειεσ ςτουσ πολίτεσ, κακϊσ ςε μια κατάςταςθ καταςτροφισ, κα αντιμετωπίςουν
πρωτόγνωρεσ και ζντονεσ προςωπικζσ και κοινωνικζσ αλλαγζσ. Πρόκειται, για καταςτάςεισ
αναπόφευκτεσ οι οποίεσ για τθν αποκατάςταςθ τουσ απαιτοφν τθν άμεςθ και αμζριςτθ
υποςτιριξθ τθσ Εκνικισ Αρχισ.
5. υνζπειεσ ςτο φυςικό και πολιτιςτικό περιβάλλον
Η αξιολογοφμενθ ρφκμιςθ αναμζνεται να επιφζρει οφζλθ ειδικά ςτθ προςταςία του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ μζςω τθσ αρτιότερθσ οργάνωςθσ και του ςυντονιςμοφ των
αρμόδιων υπθρεςιϊν. Από τθν εμπειρία οδθγοφμαςτε ςτθν ανάγκθ φπαρξθσ ενόσ και μόνο
φορζα που να ςυντονίηει τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ προκειμζνου να εκπλθρϊνεται θ
πολιτικι προςταςία που μζςω τθσ πρόλθψθσ, τθσ ετοιμότθτασ, τθσ αντιμετϊπιςθσ αλλά και
τθσ αποκατάςταςθσ των καταςτροφϊν.
6. υνζπειεσ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθν απονομι τθσ Δικαιοςφνθσ
Επιταχφνεται και διευκολφνεται θ απονομι τθσ δικαιοςφνθσ, μζςα από τθν ταχφτερθ, και ςε
κεντρικό επίπεδο ςυλλογι και επεξεργαςία ςτοιχείων για υποκζςεισ που άπτονται των
αρμοδιοτιτων τθσ Εκνικισ Αρχισ. Παράλλθλα επιτυγχάνεται καλφτερθ ςυνεργαςία των
αρμόδιων Φορζων, ωμάτων και υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα ενϊ ταυτόχρονα
επιτυγχάνεται θ μείωςθ των δαπανϊν του δθμόςιου με τθ χριςθ των μεκόδων τθσ
τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν.

7. Νομιμότθτα
7.1 Αναφζρατε τουσ νομοτεχνικοφσ κανόνεσ, οι οποίοι εφαρμόςτθκαν κατά τθ ςφνταξθ τθσ
προτεινόμενθσ διάταξθσ, με αναφορά ςτο εγχειρίδιο οδθγιϊν τθσ Κεντρικισ
Νομοπαραςκευαςτικισ Επιτροπισ (ΚΕ.Ν.Ε.)
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Η προϊκθςθ του εν λόγω ςχεδίου νόμου εδράηει ςτθν άςκθςθ νομοκετικισ πρωτοβουλίασ,
ςφμφωνα με τα άρκρα 73 επ. του υντάγματοσ.
7.2. Προςδιορίςτε τισ διατάξεισ που τροποποιεί, αντικακιςτά ι καταργεί θ προτεινόμενθ
ρφκμιςθ και ιδίωσ αναφζρατε εάν υπάρχει ιδθ κϊδικασ ρυκμίςεων ςυναφϊν με τθν
προτεινόμενθ
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ των προτεινόμενων ρυκμίςεων καταργοφνται:
α. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 13 και 15 ζωσ 18 του ν. 3013/2002
β. Οι διατάξεισ του άρκρου 186 παράγραφοσ ΙΙ εδάφιο Θ1, ζωσ Θ7, και Θ11 του ν.
3852/2010 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
γ. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 20 του άρκρου 69, κακϊσ και τα άρκρα 104 ζωσ 116 του ν.
4249/2014 (Α’ 73).
δ. Σο άρκρο 94 παρ. 1 του ν. 4249/2014 (Α’ 73) τροποποιείται ωσ κάτωκι:
Ο Διοικθτισ Διοίκθςθσ Πυροςβεςτικϊν Τπθρεςιϊν Νομοφ, που μπορεί να είναι και
Διοικθτισ τθσ Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ 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 Πυροςβεςτικό ϊμα διατάξεισ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ ι
κεομθνίασ ι άλλου ςοβαροφ ςυμβάντοσ ι επιχειριςεων πολιτικισ προςταςίασ ςτο νομό, με
εντολι του Διοικθτι τθσ οικείασ Περιφερειακισ Πυροςβεςτικισ Διοίκθςθσ, μεταβαίνει
επιτόπου και αναλαμβάνει προςωπικά τθ Διεφκυνςθ του πυροςβεςτικοφ ζργου και το
ςυντονιςμό των πυροςβεςτικϊν δυνάμεων.
ε. Κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ που αντίκειται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.

7.3. Αναφζρατε τισ εν γζνει βελτιϊςεισ που επιφζρει θ προτεινόμενθ ρφκμιςθ ςτθν ζννομθ
τάξθ και ειδικά τισ διατάξεισ που κωδικοποιεί ι απλουςτεφει
Η προτεινόμενθ ρφκμιςθ δεν ςτοχεφει ςε κωδικοποίθςθ ι απλοποίθςθ διατάξεων.

7.4. Προςδιορίςτε τισ διατάξεισ τθσ προτεινόμενθσ ρφκμιςθσ που τροποποιοφν εμμζςωσ
υφιςτάμενεσ ρυκμίςεισ, χωρίσ να τισ καταργοφν ρθτϊσ και αιτιολογιςτε τθν επιλογι αυτι
Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ δεν προκφπτει ζμμεςθ τροποποίθςθ, αντικατάςταςθ ι
κατάργθςθ διατάξεων.
8. Αρμοδιότθτα
8.1 αναφζρατε τα υπουργεία που είναι ιςοδφναμα που είναι ςυναρμόδια για τον
ςχεδιαςμό και τθν προϊκθςθ τθσ αξιολογοφμενθσ ρφκμιςθσ, αιτιολογϊντασ ειδικά τουσ
λόγουσ ςυναρμοδιότθτασ.
Ωσ επιςπεφδον Τπουργείο του ςχεδίου νόμου ορίςτθκε το Τπουργείο Προςταςίασ του
Πολίτθ, ενϊ για τθν υλοποίθςθ του λόγω τθσ προβλεπόμενθσ αποςτολισ τθσ, αρμόδια
ορίηεται θ Εκνικι Αρχι.
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8.2 Αναφζρατε τισ οργανικζσ μονάδεσ με τισ οποίεσ υπιρξε ςυνεργαςία του επιςπεφδοντοσ
υπουργείου κατά το ςτάδιο προετοιμαςίασ τθσ εξεταηόμενθσ ρφκμιςθσ.
Η Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ του Τπουργείου Προςταςίασ του Πολίτθ, ωσ ο
αρμόδιοσ επιτελικόσ φορζασ για ηθτιματα πολιτικισ προςταςίασ, ανζλαβε το ζργο τθσ
κατάρτιςθσ του ςχετικοφ ςχεδίου νόμου με τθν υποςτιριξθ ομάδασ νομικϊν.
8.3 Αναφζρατε αναλυτικά τισ υπθρεςίεσ, που κα είναι αρμόδιεσ για τθν εφαρμογι κάκε ξεχωριςτισ
δράςθσ που προζρχεται από τθν εξεταηόμενθ ρφκμιςθ.
Προσ εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ θ Εκνικι Αρχι ςυνεργάηεται με το δθμόςιο και τον
ευρφτερο δθμόςιο τομζα κατά τθν ζννοια του άρκρου 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), και
ιδίωσ με τα Τπουργεία και τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ τουσ, τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τουσ
Ο.Σ.Α αϋ και βϋ βακμοφ και τα νομικά πρόςωπα αυτϊν εποπτευόμενοι / χρθματοδοτοφμενοι
φορείσ τουσ, το Πυροςβεςτικό ϊμα, τισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, τθν Ελλθνικι Αςτυνομία, το
Λιμενικό ϊμα - Ελλθνικι Ακτοφυλακι, τουσ φορείσ και οργανϊςεισ του υςτιματοσ
Εκελοντιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ κακϊσ και τον ιδιωτικό τομζα, τα Ιδρφματα, ωματεία,
αςτικζσ μθ κερδοςκοπικζσ εταιρίεσ κ.ο.κ.

9. Σιρθςθ Νομοτεχνικϊν Κανόνων και Κωδικοποίθςθ
Ζχουν τθρθκεί οι αρχζσ τθσ καλισ νομοκζτθςθσ όπωσ κακορίηονται ςτο ν. 4048/2012 και οι
βαςικοί νομοτεχνικοί κανόνεσ κατά τθ διαμόρφωςθ των προτεινόμενων ρυκμίςεων που
περιγράφονται ςτο εγχειρίδιο οδθγιϊν ενςωμάτωςθσ τθσ Κεντρικισ Νομοπαραςκευαςτικισ
Επιτροπισ. Επιπλζον, επιςθμαίνεται ότι με τισ διατάξεισ του ςχεδίου νόμου, δεν
τροποποιείται ιςχφουςα διάταξθ νόμου ι κανονιςτικισ πράξθσ.
10. Διαφάνεια – Κοινωνικι ςυμμετοχι

10.1. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τθ διάρκεια τθσ διαβοφλευςθσ, τουσ
ςυμμετζχοντεσ ςε αυτιν, και τθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ που επελζγθ.

το πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των αρχϊν τθσ καλισ νομοκζτθςθσ και ςτο ςυγκεκριμζνο
ςχζδιο νόμου ζγινε χριςθ των νόμων αυτϊν, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο αρ.5 Ν.4048/2012
(Αϋ34). υγκεκριμζνα τζκθκε το ςχζδιο νόμου, όπωσ το αρ. 6 του ιδίου νόμου προβλζπει, ςε
διαβοφλευςθ ςτο διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr και ολοκλθρϊκθκε θ ςχετικι
διαδικαςία ςτισ
.

10.2 Αναφζρατε επιγραμματικά τισ κυριότερεσ απόψεισ που εκφράςτθκαν υπζρ και κατά
τθσ προτεινόμενθσ ρφκμιςθσ ι επιμζρουσ κεμάτων τθσ και προςαρτιςτε ςτο παρόν τισ
απόψεισ των φορζων που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαβοφλευςθ για κάκε μία «άλλθ διάταξθ »
χωριςτά.
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