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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ -ΑΡΟΣΤΟΛΘ
Άρκρο 1
Σκοπόσ
1. Σο Εκνικό φςτθμα Πολιτικισ Προςταςίασ (Εκνικό φςτθμα), 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.
2. Οι δράςεισ του Εκνικοφ υςτιματοσ, οι οποίεσ εξειδικεφονται ςτο άρκρο 4,
εκτείνονται ςε ολόκλθρο τον κφκλο διαχείριςθσ καταςτροφϊν και ςυμβάλλουν ςτθν
επίτευξθ των ςκοπϊν του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν πολιτικι
προςταςία.
3. 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.

Άρκρο 2
Ζννοιεσ – Οριςμοί
1. Κίνδυνοσ: ζνα φυςικό φαινόμενο ι μια ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα που μπορεί να

προκαλζςει μζςα ςε κακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα επιπτϊςεισ ςτον άνκρωπο, τισ
υποδομζσ, το περιβάλλον, ςτθν περιουςία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ, ςε ςυγκεκριμζνθ περιοχι και οριςμζνθ χρονικι περίοδο.
2. Ανάλυςθ κινδφνου: προςδιοριςμόσ, μελζτθ και παρακολοφκθςι του για τον
εντοπιςμό τθσ δυναμικισ, τθσ προζλευςθσ, των χαρακτθριςτικϊν και τθσ ςυμπεριφοράσ
του.
3. Επικινδυνότθτα: είναι θ πικανότθτα ζνασ κίνδυνοσ να προκαλζςει επιπτϊςεισ
ςτον άνκρωπο, τισ υποδομζσ, ςτο περιβάλλον, ςτθν περιουςία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ςε ςυγκεκριμζνθ περιοχι και οριςμζνθ χρονικι περίοδο και
κακορίηεται από το ςυνδυαςμό των παραγόντων του κινδφνου, τθσ ζκκεςθσ και τθσ
τρωτότθτασ.
4. Τρωτότθτα: οι ςυνκικεσ που κακορίηονται από φυςικοφσ, κοινωνικοφσ,
οικονομικοφσ, τεχνικοφσ και περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ ι διαδικαςίεσ που αυξάνουν τθν
ευπάκεια του ατόμου, των κοινωνικϊν ομάδων και των υποδομϊν ςε περίπτωςθ
εκδιλωςθσ κινδφνου ι καταςτροφισ.
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5. Ζκκεςθ: θ κατάςταςθ των ανκρϊπων, των υποδομϊν, των φυςικϊν πόρων, των

παραγωγικϊν υποδομϊν και άλλων περιουςιακϊν ςτοιχείων που εκτίκενται ςε κίνδυνο ι
εςτία κινδφνου.
6. Ανκεκτικότθτα: θ ικανότθτα ενόσ ςυςτιματοσ ι μιασ κοινωνίασ, που εκτίκεται ςε
κινδφνουσ να διατθριςει ζνα αποδεκτό επίπεδο λειτουργίασ και δομισ.
7. Καταςτροφι: οι εκτεταμζνεσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτον άνκρωπο, ςτισ
υποδομζσ, ςτο περιβάλλον ι ςτθν περιουςία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ που ζχουν προκλθκεί από φυςικά φαινόμενα, ανκρωπογενι ι τεχνολογικά
ςυμβάντα.
8. Εναπομζνων κίνδυνοσ: είναι ο κίνδυνοσ καταςτροφϊν που παραμζνει ακόμθ και
όταν ζχουν εφαρμοςτεί αποτελεςματικά μζτρα μείωςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν και για
τον οποίο πρζπει να διατθρθκοφν οι δυνατότθτεσ αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων αναγκϊν και
αποκατάςταςθσ.
9. Μείωςθ των κινδφνων καταςτροφϊν: αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ νζων και τθ
μείωςθ του υφιςτάμενου κινδφνου καταςτροφϊν κακϊσ και ςτθ διαχείριςθ του
εναπομζνοντοσ κινδφνου, ςυμβάλλοντασ με τον τρόπο αυτό ςτθν ενίςχυςθ τθσ
ανκεκτικότθτασ και ςτθν επίτευξθ αειφόρου ανάπτυξθσ.
10. Ζγκαιρθ προειδοποίθςθ: θ παροχι ζγκαιρθσ ειδοποίθςθσ και επαρκοφσ
πλθροφόρθςθσ, μζςω των αρμόδιων φορζων, που δίνει τθ δυνατότθτα δρομολόγθςθσ
ςυγκεκριμζνων δράςεων για τθν αποφυγι ι τθ μείωςθ των επιπτϊςεων του κινδφνου και
τθν προετοιμαςία για αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ.
11. Συντονιςμόσ: θ οργάνωςθ τθσ δράςθσ, θ παρακολοφκθςθ και ιεράρχθςθ των
απαιτοφμενων ενεργειϊν κακϊσ και θ εξαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ, τθσ
εφαρμογισ αρχϊν και πρωτοκόλλων ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκόμενων φορζων για
τθ επίτευξθ κοινοφ ςκοποφ.
12. Διαχείριςθ και οργάνωςθ παροχισ βοικειασ: θ παρακολοφκθςθ, ιεράρχθςθ και
διαςφάλιςθ τθσ παροχισ βοικειασ ςτουσ φορείσ που τθν αιτοφνται.
13. Ρρόλθψθ: το ςφνολο των δράςεων και των μζτρων για τθν αποφυγι ι τθν μείωςθ
τθσ πικανότθτασ του κινδφνου ι τον περιοριςμό των επιπτϊςεων των καταςτροφϊν που
προκαλοφνται ςτον άνκρωπο, τισ υποδομζσ, το περιβάλλον ι ςτθν περιουςία,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
14. Ετοιμότθτα: θ δυνατότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων που
κακιςτά δυνατι τθν εξαςφάλιςθ αποτελεςματικισ και ταχείασ αντίδραςθσ ςε περίπτωςθ
κινδφνου.
15. Αντιμετϊπιςθ: Θ υλοποίθςθ δράςεων βάςει του ςχεδιαςμοφ πολιτικισ
προςταςίασ και των επιχειρθςιακϊν ςχεδίων των επιμζρουσ εμπλεκόμενων φορζων για τθ
διάςωςθ ανκρϊπων και αποτροπι ι περιοριςμό βλάβθσ τθσ υγείασ, των υποδομϊν, του
περιβάλλοντοσ, τθσ περιουςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
16. Βραχεία αποκατάςταςθ: περιλαμβάνει τα μζτρα και τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ για
τθν άμεςθ ανακοφφιςθ των πλθγζντων, τισ τεχνικζσ παρεμβάςεισ για τον άμεςο περιοριςμό
των επιπτϊςεων των καταςτροφϊν, κακϊσ και τθν επαναφορά των βαςικϊν υπθρεςιϊν και
επαναλειτουργία των εγκαταςτάςεων ςτθν πλθγείςα περιοχι.
17. Μζςο-μακροπρόκεςμθ αποκατάςταςθ: περιλαμβάνει τα μζτρα και τισ δράςεισ
για τθν πλιρθ επαναφορά των υποδομϊν, υπθρεςιϊν, τθσ ςτζγαςθσ, των εγκαταςτάςεων
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και υποδομϊν ηωτικισ ςθμαςίασ ςτθν πλθγείςα περιοχι, κακϊσ και μζτρα και δράςεισ για
τθν αποφυγι ι τθ μείωςθ του μελλοντικοφ κινδφνου καταςτροφϊν.
18. Κφκλοσ διαχείριςθσ καταςτροφϊν: περιλαμβάνει τισ φάςεισ τθσ πρόλθψθσ,
ετοιμότθτασ, αντιμετϊπιςθσ και αποκατάςταςθσ των καταςτροφϊν.
19. Οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πλθκυςμοφ: περιλαμβάνει το ςφνολο
των δράςεων που ενεργοποιοφνται για τθν προλθπτικι απομάκρυνςθ πλθκυςμοφ που
βρίςκεται ςε κίνδυνο τθσ ηωισ ι τθσ υγείασ του, εξαιτίασ τθσ παραμονισ του πλθςίον
περιοχισ που εκτιμάται ότι απειλείται από εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι.
20. Επιχειριςεισ απεγκλωβιςμοφ και διάςωςθσ πολιτϊν: περιλαμβάνουν τισ άμεςεσ
δράςεισ για τον απεγκλωβιςμό και τθ διάςωςθ πολιτϊν που βρίςκονται ςε επαφι, ι εντόσ
του χϊρου που εξελίςςεται ζνα καταςτροφικό φαινόμενο και διατρζχουν άμεςο και διαρκι
κίνδυνο ηωισ, τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειάσ τουσ και απαιτείται θ παροχι βοικειασ, το
ταχφτερο δυνατόν, προκειμζνου να μθν υπάρξουν ι να περιοριςτοφν οι απϊλειεσ.
21. Δράςεισ πρόλθψθσ δομικοφ χαρακτιρα: περιλαμβάνουν τισ ρυκμίςεισ ςε
επίπεδο χωροταξικοφ και πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ κακϊσ και τα ζργα και παρεμβάςεισ
που αποςκοποφν ςτθ μείωςθ τθσ ζκκεςθσ, ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ και μείωςθ τθσ
τρωτότθτασ ςτουσ αναγνωριςμζνουσ κινδφνουσ.
22. Δράςεισ πρόλθψθσ μθ δομικοφ χαρακτιρα: περιλαμβάνουν τισ δράςεισ που
αποςκοποφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ και μείωςθ τθσ τρωτότθτασ τθσ κοινωνίασ
ςτουσ αναγνωριςμζνουσ κινδφνουσ κακϊσ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ετοιμότθτασ και τθσ
ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ καταςτροφών.
23. Υποδομζσ Ηωτικισ Σθμαςίασ: νοείται θ περιουςία, τα ςυςτιματα ι μζρθ αυτϊν τα
οποία είναι ουςιϊδθ για τθ διατιρθςθ των λειτουργιϊν ηωτικισ ςθμαςίασ τθσ κοινωνίασ,
τθσ υγείασ, τθσ αςφάλειασ, τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ευθμερίασ των μελϊν τθσ, και
των οποίων θ διακοπι λειτουργίασ ι θ καταςτροφι κα είχε ςθμαντικό αντίκτυπο για τθ
Χϊρα, ωσ αποτζλεςμα τθσ αδυναμίασ διατιρθςθσ των λειτουργιϊν αυτϊν.
24. Ευρωπαϊκζσ Υποδομζσ Ηωτικισ Σθμαςίασ: νοοφνται οι Τποδομζσ Ηωτικισ
θμαςίασ που βρίςκονται εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ ι άλλου κράτουσ μζλουσ και των
οποίων θ διακοπι λειτουργίασ ι θ καταςτροφι κα είχε ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθ Χϊρα και
ταυτόχρονα ςε ζνα ι περιςςότερα κράτθ μζλθ.
25. Ζκτακτθ ανάγκθ: επείγουςα κατάςταςθ που οφείλεται ςε τρζχον ι επικείμενο
ςυμβάν, φυςικό ι ανκρωπογενζσ, το οποίο με οποιονδιποτε τρόπο κζτει ςε κίνδυνο ι
απειλεί να κζςει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια ι τθν υγεία προςϊπων ι που καταςτρζφει ι
βλάπτει ι απειλεί να καταςτρζψει ι βλάψει τισ υποδομζσ, το περιβάλλον ι τθν περιουςία,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
26. Ομάδεσ πρϊτθσ (1θσ) απόκριςθσ ι Ρρϊτοι Ανταποκριτζσ: είναι οι κακ’ φλθ και
κατά τόπο αρμόδιοι φορείσ να επιχειροφν ςε ζκτακτα ι καταςτροφικά ςυμβάντα ςφμφωνα
με τον επιχειρθςιακό ρόλο και τθν αποςτολι τουσ (Πυροςβεςτικό ϊμα, Ελλθνικι
Αςτυνομία, Λιμενικό ϊμα - Ελλθνικι Ακτοφυλακι, Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ).

Άρκρο 3
Αρχζσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
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1. το πλαίςιο του Εκνικοφ υςτιματοσ, θ αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν, που
προκαλοφνται από φυςικζσ ι ανκρωπογενείσ καταςτροφζσ και ςυμβάντα και θ διαχείριςθ
των ςυνεπειϊν τουσ, διζπονται από τισ ακόλουκεσ αρχζσ:
α. Ενιαίο Μοντζλο Διαχείριςθσ («all-hazards approach»): οι δράςεισ πολιτικισ
προςταςίασ ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται ενιαία, ανεξάρτθτα από το είδοσ, το μζγεκοσ,
τθν πολυπλοκότθτα και τθν αιτία που προκαλεί τισ καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, με
εφαρμογι ςε όλα τα επίπεδα διοίκθςθσ και ςτο ςφνολο των εμπλεκόμενων φορζων.
β. Ολιςτικι προςζγγιςθ: το Εκνικό φςτθμα οργανϊνεται ολιςτικά. Ειδικότερα,
ςυντονίηει το ςφνολο του κρατικοφ μθχανιςμοφ, εκελοντικζσ και μθ κυβερνθτικζσ
οργανϊςεισ του υςτιματοσ Εκελοντιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ, κακϊσ και φορείσ του
ιδιωτικοφ τομζα που δραςτθριοποιοφνται ςτθν πολιτικι προςταςία και απαιτεί τθν ενεργό
ςυμμετοχι του ςυνόλου τθσ κοινωνίασ.
γ. Ευελιξία και διαλειτουργικότθτα: οι επιχειρθςιακζσ δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ
υλοποιοφνται ςφμφωνα με ευζλικτα, δυναμικά και διαλειτουργικά πρωτόκολλα
ςυντονιςμοφ μζςω επιχειρθςιακϊν δομϊν ςε όλα τα επίπεδα διοίκθςθσ (κεντρικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα κλιμάκωςθσ του επιπζδου
ανταπόκριςθσ αναλόγωσ των αναγκϊν.
δ. Διαςφνδεςθ με τθν επιςτθμονικι κοινότθτα: το Εκνικό φςτθμα αξιοποιεί τθν
επιςτθμονικι γνϊςθ και πορίςματα εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και καινοτομίασ, κακϊσ και
υποδομζσ, εφαρμογζσ και εργαλεία Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.)
ςε κάκε φάςθ του κφκλου διαχείριςθσ καταςτροφϊν.
ε. Επαγγελματιςμόσ των ςτελεχϊν πολιτικισ προςταςίασ: ο αποτελεςματικόσ
ςχεδιαςμόσ, ο ςυντονιςμόσ και θ υλοποίθςθ των δράςεων πολιτικισ προςταςίασ απαιτεί
επαγγελματικι κατάρτιςθ ςε ςυγκεκριμζνουσ επιχειρθςιακοφσ ρόλουσ και παροχι
πιςτοποιθμζνθσ εκπαίδευςθσ ςτο προςωπικό και τα ςτελζχθ του Εκνικοφ υςτιματοσ.
ςτ. Μζριμνα για τθν προςταςία των Υποδομϊν Ηωτικισ Σθμαςίασ: οι
προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ και τα μζτρα για τθν αποφυγι ι τθ μείωςθ τθσ πικανότθτασ
του κινδφνου ι τον περιοριςμό των επιπτϊςεων των καταςτροφϊν που κα προκλθκοφν.
η. Ανάλυςθ Κινδφνων και Απειλϊν και Εκτίμθςθ Επικινδυνότθτασ: Θ υςτθματικι
προςζγγιςθ τουσ ςε κεντρικό, περιφερειακό ι και τοπικό επίπεδο, αποτελεί τθ βάςθ για το
ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ και τθν υλοποίθςθ δράςεων ςε κάκε φάςθ του κφκλου
διαχείριςθσ καταςτροφϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ
των πολιτϊν.

Άρκρο 4
Αποςτολι και Δράςεισ
1. Οι δράςεισ του Εκνικοφ υςτιματοσ αποςκοποφν ςτθν πρόλθψθ καταςτροφϊν και τον
μετριαςμό τθσ επικινδυνότθτασ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρόγνωςθσ όπου αυτι
κακίςταται δυνατι, ςτθ διαχείριςθ ζκτακτων αναγκϊν και ςτθ βραχεία αποκατάςταςθ από
καταςτροφζσ.
2. Θ πρόγνωςθ περιλαμβάνει τισ δράςεισ αναγνϊριςθσ και αξιολόγθςθσ πικανϊν ςεναρίων
κινδφνου, που υλοποιείται από τισ κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ και ςε ςυνεργαςία
με ςχετικοφσ επιςτθμονικοφσ και τεχνικοφσ φορείσ, με ςκοπό τθν ενεργοποίθςθ του
Εκνικοφ υςτιματοσ Πολιτικισ Προςταςίασ, όταν είναι αναγκαίο, και τον ςχεδιαςμό των
επιχειρθςιακϊν του δράςεων.
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3. H πρόλθψθ, ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ υςτιματοσ, περιλαμβάνει τισ δράςεισ μθ δομικοφ
χαρακτιρα και ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ δομικοφ χαρακτιρα που αποςκοποφν ςτθ μείωςθ
του κινδφνου ι ςτον περιοριςμό των επιπτϊςεων των καταςτροφϊν, με βάςθ τισ
πλθροφορίεσ που αποκτϊνται από τθν ανάλυςθ κινδφνου κακϊσ και τισ δράςεισ
πρόγνωςθσ.
4. Οι δράςεισ πρόλθψθσ, μθ δομικοφ χαρακτιρα, του Εκνικοφ υςτιματοσ περιλαμβάνουν:
α. Σθν οργάνωςθ, τθν ετοιμότθτα και τθν κινθτοποίθςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ και
τθν ζγκαιρθ προειδοποίθςθ του πλθκυςμοφ, όπου αυτό κακίςταται δυνατό, βάςει τθσ
πρόγνωςθσ κακϊσ και τθσ εκτίμθςθσ τθσ κατάςταςθσ, ςφμφωνα με τθν παρακολοφκθςθ τθσ
εξζλιξθσ των καταςτροφικϊν φαινομζνων και των πικανϊν ςεναρίων εκδιλωςθσ και
κλιμάκωςθσ των κινδφνων που αυτά ςυνεπάγονται ςε πραγματικό, ι μθ, χρόνο.
β. Σο ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ του άρκρου 27 του παρόντοσ νόμου.
γ. Σθν υλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ και ανάπτυξθσ επαγγελματικϊν
δεξιοτιτων των ςτελεχϊν και του προςωπικοφ πολιτικισ προςταςίασ.
δ. Σθν υλοποίθςθ δράςεων και προγραμμάτων ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν για
ηθτιματα πολιτικισ προςταςίασ, με τθ ςυμμετοχι και εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων για τθν
προϊκθςθ υιοκζτθςθσ μζτρων ςυνειδθτισ ςυμπεριφοράσ και αυτοπροςταςίασ του
πλθκυςμοφ, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ και τθ μείωςθ τθσ τρωτότθτασ τθσ
κοινωνίασ.
ε. Σθν ενθμζρωςθ του πλθκυςμοφ ςχετικά με τα ςενάρια κινδφνου και τα μζτρα
αυτοπροςταςίασ κακϊσ και για τον ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ.
ςτ. Σθ διοργάνωςθ αςκιςεων και εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, με τθ ςυμμετοχι
και των πολιτϊν, με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ ολιςτικισ και ςυμμετοχικισ αντίλθψθσ για τισ
λειτουργίεσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ.
5. Αναφορικά με τισ δράςεισ πρόλθψθσ δομικοφ χαρακτιρα, θ Εκνικι Αρχι και οι οργανικζσ
μονάδεσ πολιτικισ προςταςίασ ςε επίπεδο περιφζρειασ και διμου καλοφνται ςε πρότερθ
διαβοφλευςθ και ςυμμετζχουν:
α. τθν κατάρτιςθ και ενιαία διαχείριςθ ολοκλθρωμζνων ςχεδίων πρόλθψθσ δομικοφ
χαρακτιρα, με ςκοπό τθν εναρμόνιςι τουσ με τισ δράςεισ μθ δομικοφ χαρακτιρα και το
ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ.
β. ε όργανα και επιτροπζσ κακϊσ και ςτο ςχεδιαςμό των φορζων που ζχουν
αρμοδιότθτα για τισ δράςεισ μζςο-μακροπρόκεςμθσ αποκατάςταςθσ, ζπειτα από
καταςτροφζσ με ςκοπό τθ διαμόρφωςθ κατευκυντιριων γραμμϊν για τθ μείωςθ του
κινδφνου καταςτροφϊν.
6. Θ διαχείριςθ εκτάκτων αναγκϊν περιλαμβάνει το ςφνολο των αναγκαίων δράςεων,
μζτρων και παρεμβάςεων που αποςκοποφν ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι
ςτθν παροχι υποςτιριξθσ ςτουσ φορείσ αντιμετϊπιςθσ αυτισ, ανάλογα με το είδοσ του
κινδφνου, ςτθ διαςφάλιςθ τθσ παροχισ αρωγισ και υποςτιριξθσ του πλθκυςμοφ που
πλιττεται από καταςτροφζσ, κακϊσ και ςτθ μείωςθ του αντίκτυπου των καταςτροφϊν, που
μεταξφ άλλων περιλαμβάνει τθν υλοποίθςθ επειγουςϊν δράςεων, με χριςθ
απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν, τθ διαρκι ενθμζρωςθ και παροχι οδθγιϊν.
7. Θ βραχεία αποκατάςταςθ ςυνίςταται κυρίωσ ςτθ ςυντονιςμζνθ εφαρμογι μζτρων και
δράςεων για τθν άμεςθ ανακοφφιςθ των πλθγζντων. υγκεκριμζνα υλοποιοφνται άμεςεσ
τεχνικζσ παρεμβάςεισ για τον περιοριςμό των επιπτϊςεων των καταςτροφϊν, τθν άμεςθ
επαναφορά των βαςικϊν υπθρεςιϊν και λειτουργιϊν, τθν καταγραφι των ηθμιϊν ςε
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δθμόςιεσ, ιδιωτικζσ εγκαταςτάςεισ υποδομζσ και επιχειριςεισ, κακϊσ και ςτθν πολιτιςτικι
κλθρονομιά και ςτο εν γζνει κτιριακό απόκεμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΓΑΝΩΣΘ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρκρο 5
Εκνικό Δυναμικό και μζςα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Για τουσ ςκοποφσ του Εκνικοφ υςτιματοσ, ςυνειςφζρουν ςε ανκρϊπινο δυναμικό, μζςα
και υπθρεςίεσ ο δθμόςιοσ και ευρφτεροσ δθμόςιοσ τομζασ κατά τθν ζννοια του άρκρου 51
του ν. 1892/1990 (Α’ 101), και ιδίωσ τα Τπουργεία και οι εποπτευόμενοι φορείσ τουσ, οι
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, οι Ο.Σ.Α αϋ και βϋ βακμοφ και τα νομικά πρόςωπα αυτϊν
εποπτευόμενοι / χρθματοδοτοφμενοι φορείσ τουσ, το Πυροςβεςτικό ϊμα, οι Ζνοπλεσ
Δυνάμεισ, θ Ελλθνικι Αςτυνομία, το Λιμενικό ϊμα - Ελλθνικι Ακτοφυλακι, οι φορείσ και
οργανϊςεισ του υςτιματοσ Εκελοντιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ κακϊσ και ο ιδιωτικόσ
τομζασ, τα Ιδρφματα, ωματεία, αςτικζσ μθ κερδοςκοπικζσ εταιρίεσ κ.ο.κ.

Άρκρο 6
Λειτουργίεσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ
1. Σο Εκνικό φςτθμα εκπλθρϊνει τθν αποςτολι του μζςω «Λειτουργιϊν Ζκτακτθσ
Ανάγκθσ» (ΛΕ.Ε.Α.), καλφπτοντασ με ενιαίο τρόπο τισ φάςεισ τθσ πρόλθψθσ, ετοιμότθτασ,
αντιμετϊπιςθσ και βραχείασ αποκατάςταςθσ, ανεξάρτθτα από το είδοσ, το μζγεκοσ, τθν
πολυπλοκότθτα και τθν αιτία που προκαλεί καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
2. Οι Λειτουργίεσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ διακρίνονται ςε:
Α. Λειτουργίεσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ που καλφπτουν οριηόντια όλεσ τισ φάςεισ:
α. ΛΕ.Ε.Α. 1: Αναγνϊριςθσ και εκτίμθςθσ κινδφνων και απειλϊν. Αποςκοπεί ςτθν
αναγνϊριςθ των κινδφνων και απειλϊν τθσ χϊρασ, όπου αυτό είναι δυνατό, κακϊσ και ςτθν
εκτίμθςθ των ςυνεπειϊν τουσ προκειμζνου να υπάρξει ο κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ για τθν
αντιμετϊπιςι τουσ.
β.ΛΕ.Ε.Α. 2: Σχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ. Αποςκοπεί ςτο ςυντονιςμό τθσ
κατάρτιςθσ και ενιαίασ διαχείριςθσ ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
ολοκλθρωμζνων ςχεδίων πρόλθψθσ δομικοφ χαρακτιρα και τθν εναρμόνιςι τουσ με τισ
δράςεισ μθ δομικοφ χαρακτιρα και το ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ που ςτοχεφουν ςτθ
βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ των καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ και ςτθ μείωςθ του κινδφνου
καταςτροφϊν.
γ.ΛΕ.Ε.Α. 3: Ενθμζρωςθσ και προειδοποίθςθσ πολιτϊν. Αποςκοπεί ςτθν παροχι
ςυντονιςμζνθσ, ζγκαιρθσ, χρθςτικισ, λειτουργικισ και προςβάςιμθσ πλθροφόρθςθσ προσ
τουσ πολίτεσ και τα μζςα ενθμζρωςθσ, ςε περίπτωςθ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
Β.Λειτουργίεσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ που ενεργοποιοφνται ςε φάςεισ πριν, κατά τθ διάρκεια
και μετά τθν εκδιλωςθ καταςτροφικϊν φαινομζνων:
α.ΛΕ.Ε.Α. 4: Ρυρόςβεςθσ και διάςωςθσ. Περιλαμβάνει τισ δράςεισ καταςτολισ
πυρκαγιϊν με ςτόχο τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ, τθσ περιουςίασ των πολιτϊν
κακϊσ και τισ δράςεισ διάςωςθσ πλθγζντων ςτο χερςαίο χϊρο.
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β.ΛΕ.Ε.Α. 5: Δθμόςιασ υγείασ και υγειονομικϊν υπθρεςιϊν. Αποςκοπεί ςτθν
προάςπιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ μετά από καταςτροφζσ κακϊσ και ςτο ςυντονιςμό και τθν
απόκριςθ των υπθρεςιϊν άμεςθσ βοικειασ και υγειονομικισ υποςτιριξθσ.
γ.ΛΕ.Ε.Α. 6: Δθμόςιασ αςφάλειασ και προςταςίασ. Αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ
δθμόςιασ αςφάλειασ και προςταςίασ των περιοχϊν που ζχουν πλθγεί από καταςτροφζσ
κακϊσ και του πλθκυςμοφ και του προςωπικοφ των υπθρεςιϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ που
βρίςκονται ςε αυτζσ.
δ.ΛΕ.Ε.Α. 7: Ζρευνασ και διάςωςθσ. Αποςκοπεί ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ζρευνασ και
διάςωςθσ ςτον καλάςςιο χϊρο και ςε περίπτωςθ αεροπορικϊν ατυχθμάτων.
ε.ΛΕ.Ε.Α. 8: Μεταφοράσ πλθγζντων, ανκρϊπινου δυναμικοφ και μζςων. Αποςκοπεί
ςτθν ζγκαιρθ εξαςφάλιςθ κατάλλθλων μζςων (εναζριων, πλωτϊν και οδικϊν) για τθν
απομάκρυνςθ του πλθκυςμοφ από τθν πλθγείςα περιοχι ι και μεταφορά προςωπικοφ και
μζςων ςε αυτιν.
Γ. Λειτουργίεσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ που ενεργοποιοφνται κατά τθ διάρκεια και μετά τθν
εκδιλωςθ καταςτροφικϊν φαινομζνων:
α.ΛΕ.Ε.Α. 9: Διοικθτικισ μζριμνασ πλθγζντων. Αποςκοπεί ςτθν παροχι προςωρινισ
ςτζγαςθσ, ςίτιςθσ και διοικθτικισ μζριμνασ του πλθκυςμοφ ςτισ πλθγείςεσ περιοχζσ.
β.ΛΕ.Ε.Α. 10: Ρεριβαλλοντικισ ρφπανςθσ και αποκατάςταςθσ φυςικοφ
περιβάλλοντοσ. Αποςκοπεί ςτον εντοπιςμό και τθ διαχείριςθ περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ,
ςτθ διαχείριςθ επικίνδυνων ουςιϊν και αποβλιτων και ςτθν εξυγίανςθ και αποκατάςταςθ
του περιβάλλοντοσ.
γ.ΛΕ.Ε.Α. 11: Ρροςταςίασ αγροτικϊν πόρων. Αποςκοπεί ςτθν προςταςία των
αγροτικϊν πόρων τθσ χϊρασ και ςτθν αποκατάςταςθ αυτϊν που ζχουν πλθγεί.
δ.ΛΕ.Ε.Α.12: Ρροςταςίασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Αποςκοπεί ςτθν προςταςία τθσ
πλθγείςασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ χϊρασ από καταςτροφζσ και ςτθν αποκατάςταςι
τθσ, κακϊσ και ςτθν προςταςία και μζριμνα για τον πλθκυςμό ςτουσ χϊρουσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ κατά τθ διάρκεια μιασ καταςτροφισ.
ε.ΛΕ.Ε.Α. 13: Ενζργειασ. Αποςκοπεί ςτθν προςταςία των υποδομϊν ενζργειασ, ςτθν
αποκατάςταςθ των δικτφων και ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ενεργειακισ επάρκειασ των περιοχϊν
που ζχουν πλθγεί.
ςτ.ΛΕ.Ε.Α.14:
Τθλεπικοινωνιϊν.
Αποςκοπεί
ςτθν
αποκατάςταςθ
των
τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων ςε περιπτϊςεισ καταςτροφϊν καιςτθν εξαςφάλιςθ
εναλλακτικϊν λφςεων για τθν υποςτιριξθ των επιχειριςεων πολιτικισ προςταςίασ ςε
περίπτωςθ παρατεταμζνθσ βλάβθσ τουσ.
η.ΛΕ.Ε.Α. 15: Υποδομϊν Μεταφορϊν. Αποςκοπεί ςτθν προςταςία των υποδομϊν
μεταφορϊν (όπωσ λιμάνια, αεροδρόμια, αυτοκινθτόδρομοι, μετρό, τράμ, ςιδθρόδρομοι)
και ςτθν αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ τουσ.
Δ. Λειτουργίεσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ που ενεργοποιοφνται ςτθ φάςθ τθσ βραχείασ
αποκατάςταςθσ:
α.ΛΕ.Ε.Α. 16: Τεχνικϊν ζργων και υπθρεςιϊν. Αποςκοπεί ςτθν υλοποίθςθ δράςεων
που απαιτοφν τθ χριςθ μθχανθμάτων ζργου όπωσ, διάνοιξθ δρόμων, άρςθ εμποδίων,
αποκατάςταςθ δικτφων φδρευςθσ κ.α.
β.ΛΕ.Ε.Α. 17: Καταγραφισ ςυνεπειϊν. Αποςκοπεί ςτθν καταγραφι των ηθμιϊν και
των αναγκϊν αποκατάςταςθσ των δθμόςιων και ιδιωτικϊν υποδομϊν, κακϊσ και των
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επιπτϊςεων ςε επιχειριςεισ και παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, ςτθν πολιτιςτικι
κλθρονομιά και το κτιριακό απόκεμα, ςυνεπεία καταςτροφϊν.
γ.ΛΕ.Ε.Α. 18: Διαχείριςθσ ανκρωπίνων απωλειϊν. Αποςκοπεί ςτθ διαχείριςθ των
ανκρϊπινων απωλειϊν ωσ ςυνεπεία καταςτροφϊν.
δ.ΛΕ.Ε.Α.19: Ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ. Αποςκοπεί ςε δράςεισ ψυχοκοινωνικισ
υποςτιριξθσ των πλθγζντων μιασ καταςτροφισ, των ςυγγενϊν των κυμάτων, κακϊσ και
των πρϊτων ανταποκριτϊν.

Άρκρο 7
Ρρωτόκολλα Συντονιςμοφ για τθν Ραροχι Λειτουργιϊν Ζκτακτθσ Ανάγκθσ
1. Οι ΛΕ.Ε.Α. παρζχονται μζςω πρωτόκολλων ςυντονιςμοφ τα οποία εξειδικεφονται με βάςθ
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που εκδίδονται από τθν Εκνικι Αρχι.
2. ε κάκε πρωτόκολλο ςυντονιςμοφ ορίηονται οι κφριεσ, υποςτθρικτζσ και επικεφαλισ
οργανικζσ μονάδεσ του άρκρου 8, οι φορείσ του δθμοςίου και οι φορείσ που είναι κφριοι /
διαχειριςτζσ Τποδομϊν Ηωτικισ θμαςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 7Β, οι οποίοι ζχουν
αρμοδιότθτεσ ςυναφείσ με το πεδίο τθσ εκάςτοτε ΛΕ.Ε.Α. και διακζτουν πόρουσ (ανκρϊπινο
δυναμικό, τεχνικι-επιςτθμονικι εμπειρογνωμοςφνθ, μζςα, εξοπλιςμό, εγκαταςτάςεισ,
υλικά ι/και προμικειεσ), κακϊσ και ο τρόποσ ςυντονιςμοφ και ςυνεργαςίασ τουσ, χωρίσ να
κίγεται θ κατά τα λοιπά αυτοτζλειά τουσ, με γνϊμονα τθν αποτελεςματικι παροχι τθσ
εκάςτοτε ΛΕ.Ε.Α.
3. Με αποφάςεισ των κατά περίπτωςθ αρμόδιων Τπουργϊν ςε κεντρικό επίπεδο, των
Περιφερειαρχϊν ςε επίπεδο περιφζρειασ και περιφερειακισ ενότθτασ αλλά και των
Δθμάρχων ςε επίπεδο διμου, εξειδικεφονται τα πρωτόκολλα ςυντονιςμοφ παροχισ των
ΛΕ.Ε.Α. του άρκρου 6.
4. Οι ανωτζρω αποφάςεισ κοινοποιοφνται ςτθν Εκνικι Αρχι εντόσ τριϊν μθνϊν από τθ
δθμοςίευςθ του παρόντοσ.
5. ε περιπτϊςεισ Διμων που δεν καλφπτουν τισ προχποκζςεισ ςφςταςθσ και ςυγκρότθςθσ
ΛΕ.Ε.Α., με απόφαςθ των Δθμάρχων ορίηεται κατ’ ελάχιςτο ο υντονιςτισ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ
επιπζδου Διμου του άρκρου 11 του παρόντοσ και ο αναπλθρωτισ του.
6. Μεταξφ των εμπλεκομζνων φορζων ςε κάκε ΛΕ.Ε.Α. ςυγκεντρϊνονται, επεξεργάηονται
και διακινοφνται τυποποιθμζνεσ πλθροφορίεσ βάςει των πρωτοκόλλων ςυντονιςμοφ και τισ
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διακεςιμότθτασ και
ετοιμότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και μζςων.
7. Οι εκελοντικζσ και μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ του υςτιματοσ Εκελοντιςμοφ Πολιτικισ
Προςταςίασ, υποςτθρίηουν μία ι περιςςότερεσ ΛΕ.Ε.Α. και ςε ζνα ι περιςςότερα διοικθτικά
επίπεδα, αναλόγωσ του αντικειμζνου και τθσ εμβζλειασ δράςθσ τουσ.
8. Οι ΛΕ.Ε.Α. παρζχονται ςε κάκε διοικθτικό επίπεδο και οι φορείσ τουσ καταγράφουν τισ
απαιτιςεισ τουσ ςε εξοπλιςμό και ςυμμετζχουν ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ και
αςκιςεων ςφμφωνα με το αντίςτοιχο πρωτόκολλο ςυντονιςμοφ.

Άρκρο 7Β
Ρροςταςία των Υποδομϊν Ηωτικισ Σθμαςίασ
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1. Με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ και του κατά περίπτωςθ
αρμόδιου Τπουργοφ, υποδομζσ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 23 του άρκρου 2 που εντάςςονται
ςτο πεδίο ςυγκεκριμζνθσ ΛΕ.Ε.Α, χαρακτθρίηονται ωσ Τποδομζσ Ηωτικισ θμαςίασ, δφναται
να ορίηονται τα ποιοτικά ι/και ποςοτικά κριτιρια για το χαρακτθριςμό ενόσ ςυνόλου ι μιασ
μεμονωμζνθσ υποδομισ ωσ Τποδομισ Ηωτικισ θμαςίασ, να ιεραρχοφνται αυτζσ ανάλογα
με το βακμό κριςιμότθτασ ι ςπουδαιότθτάσ τουσ και ρυκμίηεται κάκε άλλθ αναγκαία
λεπτομζρεια για τον χαρακτθριςμό ι αποχαρακτθριςμό μιασ Τποδομισωσ Ηωτικισ
θμαςίασ. Οι Ευρωπαϊκζσ Τποδομζσ Ηωτικισ θμαςίασ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 22 του
άρκρου 2 ορίηονται με τθ διαδικαςία του π.δ. 39/2011.
2. Οι κφριοι / διαχειριςτζσ των Τποδομϊν Ηωτικισ θμαςίασ υποβάλλουν ετθςίωσ ςτθν
Εκνικι Αρχι και ςτο κατά περίπτωςθ αρμόδιο Τπουργείο, ςτθν εποπτεία ι τθ ρυκμιςτικι
αρμοδιότθτα του οποίου υπάγεται θ υποδομι, Ετιςια Ζκκεςθ Αςφάλειασ, θ οποία
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο τα εξισ:
α. φνοψθ του χεδίου Αςφάλειασ Λειτουργίασ τθσ υποδομισ.
β. Περιςτατικά αςφάλειασ που ζλαβαν χϊρα κατά το χρόνο για τον οποίο ςυντάςςεται θ
Αναφορά Αςφάλειασ και τον τρόπο αντιμετϊπιςισ τουσ.
γ. Σα ςτοιχεία του υνδζςμου Αςφάλειασ, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι
του χεδίου Αςφάλειασ και λειτουργεί ωσ ςθμείο επαφισ με τθν Εκνικι Αρχι, το κατά
περίπτωςθ αρμόδιο Τπουργείο και τουσ αρμόδιουσ φορείσ για τα ηθτιματα αςφάλειασ τθσ
υποδομισ.
3. Με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ και του κατά περίπτωςθ
αρμόδιου Τπουργοφ εξειδικεφεται και δφναται να τροποποιείται το περιεχόμενο τθσ
Ετιςιασ Ζκκεςθσ Αςφάλειασ και τθσ Αναφοράσ Αςφάλειασ, κακορίηεται ο τρόποσ υποβολισ
τουσ, δφναται να ορίηονται πρόςκετεσ ςυναφείσ υποχρεϊςεισ ςτουσ διαχειριςτζσ των
Τποδομϊν Ηωτικισ θμαςίασ και ρυκμίηεται κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν
εφαρμογι του παρόντοσ.

Άρκρο 8
Οργανικζσ μονάδεσ και φορείσ των πρωτοκόλλων ςυντονιςμοφ
1. Οι οργανικζσ μονάδεσ και φορείσ, δθμόςιοι και ιδιωτικοί, που προβλζπονται από τα
πρωτόκολλα ςυντονιςμοφ διακρίνονται ςε κφριουσ και υποςτθρικτικοφσ, ανάλογα με τθ
ςυνάφεια και τθ ςθμαςία των αρμοδιοτιτων τουσ για τθν παροχι τθσ αντίςτοιχθσ ΛΕ.Ε.Α.
2. Ωσ επικεφαλισ οργανικι μονάδα του ςυντονιςμοφ ορίηεται ςε κάκε επίπεδο, βάςει του
πρωτοκόλλου ςυντονιςμοφ, θ οργανικι μονάδα τθσ οποίασ οι αρμοδιότθτεσ ζχουν τθ
μεγαλφτερθ ςυνάφεια με τθν παρεχόμενθ ΛΕ.Ε.Α.
3. Θ επικεφαλισ οργανικι μονάδα:
α. Δφναται να ςυνάπτει πρωτόκολλα ςυνεργαςίασ με εκελοντικζσ και μθ κυβερνθτικζσ
οργανϊςεισ του υςτιματοσ Εκελοντιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ που
δραςτθριοποιοφνται ςτο επίπεδό τθσ και διακζτουν πόρουσ ςυναφείσ με το πεδίο τθσ
ΛΕ.Ε.Α..
β. Καταρτίηει, ςε ςυνεργαςία με τισ λοιπζσ οργανικζσ μονάδεσ, χζδιο Δράςθσ για τθν
παροχι τθσ ΛΕ.Ε.Α., με βάςθ τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςυνδρομι εκελοντικϊν και μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων του
υςτιματοσ Εκελοντιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ, του οικείου επιπζδου, και αναλόγωσ
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το υποβάλλει ςτθν Εκνικι Αρχι ι ςτθ Διεφκυνςθ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ
Περιφζρειασ του άρκρου 16ι ςτο Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου του άρκρου
18, προκειμζνου να ενςωματωκεί ςτο χζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και
Διαχείριςθσ των υνεπειϊν τουσ του αντίςτοιχου επιπζδου, το οποίο καταρτίηεται
βάςει του άρκρου 11.
γ. Μεριμνά για τθ ςυμμετοχι των οργανικϊν μονάδων τθσ ΛΕ.Ε.Α ςε προγράμματα
εκπαίδευςθσ και ςε αςκιςεισ για τθν αξιολόγθςθ των χεδίων Δράςθσ.
δ. Επεξεργάηεται προτάςεισ για τθν ανάπτυξθ και ενίςχυςθ τθσ παρεχόμενθσ βάςει του
πρωτόκολλου ςυντονιςμοφ ΛΕ.Ε.Α. και αναλόγωσ του επιπζδου τισ υποβάλλει, ςτθν
Εκνικι Αρχι ι ςτθ Διεφκυνςθ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Περιφζρειασ του άρκρου 21 ι
ςτο Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου του άρκρου 23 για τισ περαιτζρω
ενζργειεσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
ε. Οργανϊνει τθν κινθτοποίθςθ των οριηόμενων ςτο πρωτόκολλο ςυντονιςμοφ
οργανικϊν μονάδων και φορζων για τθν παροχι τθσ ΛΕ.Ε.Α., αναλόγωσ τθσ
κατάςταςθσ του υςτιματοσ Ετοιμότθτασ Πολιτικισ Προςταςίασ του άρκρου 28.
ςτ. υντονίηει τισ λοιπζσ οργανικζσ μονάδεσ τθσ ΛΕ.Ε.Α. για τθν εκπόνθςθ μνθμονίων
ενεργειϊν για τθν τυποποίθςθ των δράςεων τθσ ΛΕ.Ε.Α..
η. Οργανϊνει, τυποποιεί και ςυντονίηει τθ ροι πλθροφοριϊν, εντόσ και εκτόσ ΛΕ.Ε.Α.
και ςυντονίηει τισ δραςτθριότθτζσ τθσ με τισ όμοιεσ των λοιπϊν ΛΕ.Ε.Α..
θ. Διατθρεί ενθμερωμζνεσ καταςτάςεισ διακεςιμότθτασ και ετοιμότθτασ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων τθσ ΛΕ.Ε.Α..
4. Οι φνδεςμοι Αςφάλειασ των Τποδομϊν Ηωτικισ θμαςίασ του άρκρου 7Β, ςε περίπτωςθ
περιςτατικϊν, τα οποία παρακωλφουν ι δφναται να παρακωλφςουν ουςιωδϊσ τθ
λειτουργία τουσ, κακϊσ και για περιςτατικά κυβερνοαςφάλειασ, υποβάλλουν αμελλθτί
ςτθν Εκνικι Αρχι και ςτο κατά περίπτωςθ αρμόδιο Τπουργείο ςχετικι Αναφορά Αςφάλειασ
για τθ γνωςτοποίθςθ των περιςτατικϊν αυτϊν.

Άρκρο 9
Συντονιςτζσ ΛΕ.Ε.Α. και Ομάδων ΛΕ.Ε.Α.
1.υντονιςτζσ ΛΕ.Ε.Α. ορίηονται οι προϊςτάμενοι των επικεφαλισ οργανικϊν μονάδων
ΛΕ.Ε.Α. με αναπλθρωτζσ υντονιςτζσ τουσ νόμιμουσ αναπλθρωτζσ τουσ.
2. Ο υντονιςτισ ΛΕ.Ε.Α.:
α. υντονίηει τθν κατάρτιςθ του χεδίου Δράςθσ τθσ οικείασ ΛΕ.Ε.Α. για τθν
ενεργοποίθςθ και ανταπόκριςι τθσ ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςφμφωνα με τισ
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςυνδρομι εκελοντικϊν
και μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων του υςτιματοσ Εκελοντιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ,
του οικείου επιπζδου και τθν εκπροςωπεί ςτο Κζντρο υντονιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ ι
ςτο Εκνικό υντονιςτικό Κζντρο Πολιτικισ Προςταςίασ αναλόγωσ του επιπζδου.
β. υνεργάηεται, αναλόγωσ του επιπζδου, με τθν Εκνικι Αρχι ι τθν Αυτοτελι Διεφκυνςθ
Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Περιφζρειασ ι το Αυτοτελζσ Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ του
Διμου, για τθν αξιολόγθςθ του επιπζδου ικανότθτασ και ετοιμότθτασ τθσ οικείασ ΛΕ.Ε.Α.
γ. Τποβάλλει περιοδικζσ αναφορζσ διακεςιμότθτασ και ετοιμότθτασ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ και των μζςων τθσ ΛΕ.Ε.Α. ςτθν οργανικι μονάδα πολιτικισ προςταςίασ του
διοικθτικοφ του επιπζδου, ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ, και
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αμελλθτί κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του υντονιςτι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ, του άρκρου 11,
του επιπζδου του ι του Ε..ΚΕ.Π.Π..
3. υντονιςτζσ Ομάδασ ΛΕ.Ε.Α. και αναπλθρωτζσ αυτϊν ορίηονται με απόφαςθ του
υντονιςτι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του οικείου επιπζδου. Ειδικά οι ςυντονιςτζσ ομάδασ ΛΕ.Ε.Α.
κεντρικοφ επιπζδου και οι αναπλθρωτζσ τουσ ορίηονται με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Εκνικισ Αρχισ.
4. Οι ςυντονιςτζσ Ομάδασ ΛΕ.Ε.Α. ςτο πλαίςιο του Κζντρου υντονιςμοφ του οικείου
επιπζδου είναι υπεφκυνοι:
α. Για το ςυντονιςμό τθσ δράςθσ τθσ αντίςτοιχθσ ομάδασ ΛΕ.Ε.Α.
β. Για τθ ςυλλογι και επεξεργαςία και διακίνθςθ πλθροφοριϊν εκτίμθςθσ τθσ
κατάςταςθσ προσ το υντονιςτι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ.
γ. Για τθν υποςτιριξθ του επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ
υλοποίθςθσ των δράςεων τθσ ομάδασ του.
δ. Για τθ διαςφνδεςθ των ΛΕ.Ε.Α. τθσ ομάδασ του με τισ ΛΕ.Ε.Α. των άλλων ομάδων.
Άρκρο 10
Υπθρεςιακό ζργο επιχειρθςιακϊν φορζων
Οι ΛΕ.Ε.Α. Πυρόςβεςθσ και Διάςωςθσ, Δθμόςιασ Τγείασ και Τγειονομικϊν Τπθρεςιϊν,
Δθμόςιασ Αςφάλειασ και Προςταςίασ, Ζρευνασ και Διάςωςθσ και Περιβαλλοντικισ
Ρφπανςθσ και Αποκατάςταςθσ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ για το ςκζλοσ τθσ καλάςςιασ
ρφπανςθσ, παρζχονται από τουσ αρμόδιουσ φορείσ, ςφμφωνα με τισ οικείεσ διοικθτικζσ
δομζσ και τον επιχειρθςιακό τουσ ςχεδιαςμό, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 6 του άρκρου
27,και εξαιροφνται, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 8, από τα
άρκρα 7, 8 και 9 του παρόντοσ νόμου. Κατά τα λοιπά, οι ανωτζρω ΛΕ.Ε.Α. εντάςςονται ςτο
Εκνικό φςτθμα και οι αρμόδιοι φορείσ που τισ παρζχουν, ςυμβάλλουν κατά περίπτωςθ με
δυναμικό και μζςα ςτισ λοιπζσ ΛΕ.Ε.Α. παρζχοντασ τισ υπθρεςίεσ τουσ ςφμφωνα με τισ
προβλζψεισ του παρόντοσ νόμου.

Άρκρο 11
Συντονιςτζσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ
υντονιςτισ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ ορίηεται, ο Προϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ ι του Σμιματοσ
Πολιτικισ Προςταςίασ ςε επίπεδο Περιφζρειασ, Περιφερειακισ Ενότθτασ και Διμου
αντίςτοιχα και ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
1. Εποπτεφει τθν κατάρτιςθ των χεδίων Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Διαχείριςθσ
των υνεπειϊν τουσ του διοικθτικοφ του επιπζδου, ςφμφωνα με το άρκρο 27 του
παρόντοσ.
2. Αξιολογεί το επίπεδο ικανότθτασ κάκε παρεχόμενθσ ΛΕ.Ε.Α., όπωσ ορίηεται από το
πρωτόκολλο ςυντονιςμοφ του επιπζδου του, με ςκοπό τθ διαπίςτωςθ ελλείψεων ςτουσ
τομείσ ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ, εξοπλιςμοφ, εκπαίδευςθσ και αςκιςεων. Ειδικότερα, οι
ΛΕ.Ε.Α. του κεντρικοφ επιπζδου αξιολογοφνται από τθν Εκνικι Αρχι του άρκρου 16 , οι
ΛΕ.Ε.Α. επιπζδου Περιφζρειασ, Περιφερειακισ Ενότθτασ και Διμου από τουσ αντίςτοιχουσ
υντονιςτζσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
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ΚΕΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρκρο 12
Λειτουργία-Σκοπόσ
1. το πλαίςιο τθσ Διεφκυνςθσ και των Σμθμάτων Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Περιφζρειασ
του άρκρου 21 κακϊσ και ςτο Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου του άρκρου 23,
όταν ςτο αντίςτοιχο διοικθτικό επίπεδο ζχουν ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί κατ’ ελάχιςτο
τρείσ (3) ΛΕ.Ε.Α., λειτουργοφν «Κζντρα υντονιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ» (Κζντρα
υντονιςμοφ). το πλαίςιο αυτϊν ςυνζρχονται ςε επίπεδο Διμου, Περιφερειακισ Ενότθτασ
και Περιφζρειασ ο υντονιςτισ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ, οι υντονιςτζσ ΛΕ.Ε.Α. και οι υντονιςτζσ
Ομάδων ΛΕ.Ε.Α. όπωσ ορίηονται ςτο πρωτόκολλο ςυντονιςμοφ του οικείου διοικθτικοφ
επιπζδου, με ςκοπό:
α. Σο ςχεδιαςμό, οργάνωςθ, ςυντονιςμό και υλοποίθςθ των δράςεων του οικείου
διοικθτικοφ επιπζδου για τθν αντιμετϊπιςθ, ι παροχι οργανωμζνθσ υποςτιριξθσ ςτουσ
φορείσ που ζχουν τθν ευκφνθ αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ και των
ςυνεπειϊν τουσ.
β. Σθ ςυλλογι, επεξεργαςία και διακίνθςθ τυποποιθμζνων πλθροφοριϊν που αφοροφν
εκδθλωκζντα ι επικείμενα καταςτροφικά φαινόμενα για εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ, και
υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων από τα αρμόδια όργανα του οικείου
επιπζδου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Επιτροπισ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του άρκρου 15 ,όταν
ςυγκαλείται και των άλλων διοικθτικϊν επιπζδων.

Άρκρο 13
Ενεργοποίθςθ και Οργάνωςθ των Κζντρων Συντονιςμοφ
1. Σα Κζντρα υντονιςμοφ, ενεργοποιοφνται με ευκφνθ των υντονιςτϊν Ζκτακτθσ Ανάγκθσ
των αντίςτοιχων διοικθτικϊν επιπζδων, οι οποίοι αποφαςίηουν για τθν εκπροςϊπθςθ, από
το «επίπεδο 1» ζωσ το «επίπεδο 3»,ανάλογα με τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ μετά τθν
εκδιλωςθ καταςτροφικϊν φαινομζνων ι όταν υφίςταται ζγκαιρθ προειδοποίθςθ για
επικείμενθ εκδιλωςι τουσ κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ ςυμβάντων που προκαλοφν
καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
2. Σα Κζντρα υντονιςμοφ λειτουργοφν ςε προκακοριςμζνουσ χϊρουσ, κφριουσ ι
εφεδρικοφσ, ωσ κεντρικά ςθμεία ςυντονιςμοφ και λιψθσ εκτελεςτικϊν αποφάςεων,
ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των δραςτθριοτιτων που αφοροφν τισ
ΛΕ.Ε.Α του
αντίςτοιχου επιπζδου. Για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ, υποςτθρίηονται από
κατάλλθλθ τθλεπικοινωνιακι και υλικοτεχνικι υποδομι για τθν εξαςφάλιςθ τθσ
επικοινωνίασ με τθν πλθγείςα περιοχι, τουσ επιχειρθςιακοφσ φορείσ, τα Κζντρα
υντονιςμοφ των άλλων διοικθτικϊν επιπζδων και το Εκνικό υντονιςτικό Κζντρο Πολιτικισ
Προςταςίασ του άρκρου 58.
3. ε «επίπεδο 1», ενεργοποιείται ο υντονιςτισ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ ο οποίοσ,
ςυνεργαηόμενοσ απευκείασ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του διοικθτικοφ του επιπζδου,
διαχειρίηεται αιτιματα υποςτιριξθσ ςε ςυμβάντα χαμθλοφ κινδφνου. Ενεργοποιεί κατά τθν
κρίςθ του το Κζντρο υντονιςμοφ και διατθρεί ετοιμότθτα κλιμάκωςθσ του επιπζδου
ςτελζχωςισ του ανάλογα με τθν εξζλιξθ των προγνϊςεων ι του ςυμβάντοσ.
4. ε «επίπεδο 2», το οποίο επιτυγχάνεται ωσ αφξθςθ από το «επίπεδο 1» ι ωσ μείωςθ από
το «επίπεδο 3», ο υντονιςτισ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ ενεργοποιεί το Κζντρο υντονιςμοφ και
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ςυγκεκριμζνεσ ΛΕ.Ε.Α., οι οποίεσ εκπροςωποφνται από τουσ αντίςτοιχουσ υντονιςτζσ
ΛΕ.Ε.Α., όταν από τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ δεν προκφπτει απαίτθςθ πλιρουσ
ενεργοποίθςισ τουσ.
5. ε «επίπεδο 3», ενεργοποιείται πλιρωσ θ οργανωτικι δομι, το ςφνολο των ΛΕ.Ε.Α. του
οικείου επιπζδου και ςτελεχϊνεται το ςφνολο των κζςεων εργαςίασ του Κζντρου
υντονιςμοφ. Σο «επίπεδο 3» είναι το αρχικό επίπεδο ενεργοποίθςθσ ςε περιπτϊςεισ
ςθμαντικϊν καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ι όταν υπάρχει βζβαιοσ κίνδυνοσ για τθν
εκδιλωςθ καταςτροφικϊν φαινομζνων, για τθν αντιμετϊπιςθ των οποίων εκτιμάται ότι κα
απαιτθκεί θ μζγιςτθ δυνατι κινθτοποίθςθ δυναμικοφ και μζςων του οικείου διοικθτικοφ
επιπζδου. Σο Κζντρο υντονιςμοφ, ςε πλιρθ ανάπτυξθ περιλαμβάνει:
α. Σον υντονιςτι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ, τουσ υντονιςτζσ των ΛΕ.Ε.Α. του αντίςτοιχου
διοικθτικοφ επιπζδου, ι τουσ αναπλθρωτζσ τουσ.
β. υνδζςμουσ των επιχειρθςιακϊν φορζων (Π., ΕΛ.Α., Ε.Κ.ΕΠ.Τ./Ε.Κ.Α.Β., Λ. - ΕΛ.ΑΚΣ)
που ζχουν παρουςία ςτο αντίςτοιχο διοικθτικό επίπεδο για τθν εκπροςϊπθςθ των ΛΕ.Ε.Α.
Πυρόςβεςθσ και Διάςωςθσ, Δθμόςιασ Αςφάλειασ και Προςταςίασ, Δθμόςιασ Τγείασ και
Τγειονομικϊν Τπθρεςιϊν και Ζρευνασ και Διάςωςθσ.
γ. υνδζςμουσ των εκελοντικϊν και μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων του υςτιματοσ
Εκελοντιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ, που δραςτθριοποιοφνται και υποςτθρίηουν ΛΕ.Ε.Α.
του οικείου διοικθτικοφ επιπζδου.
δ. Προςωπικό των οικονομικϊν υπθρεςιϊν του οικείου διοικθτικοφ επιπζδου για τισ
διαδικαςίεσ ενεργοποίθςθσ του μνθμονίου ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ.
ε. Προςωπικό των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν του οικείου διοικθτικοφ επιπζδου για τθν
τιρθςθ του θμερολογίου ενεργειϊν και υποςτιριξθ του προςωπικοφ και των λειτουργιϊν
του Κζντρου υντονιςμοφ.
ςτ. Σισ ακόλουκεσ ομάδεσ ΛΕ.Ε.Α., με επικεφαλισ υντονιςτι Ομάδασ ΛΕ.Ε.Α., οι οποίεσ
ενεργοποιοφνται κατά περίπτωςθ ανάλογα με το πλικοσ των διατικζμενων ΛΕ.Ε.Α. ςτο
οικείο επίπεδο, με ςκοπό τον καλφτερο ςυντονιςμό τουσ. Ειδικότερα: :
ςτ.1. Ομάδα Άμεςθσ Απόκριςθσ ςτθν οποία ςυμμετζχουν οι ΛΕ.Ε.Α.: Πυρόςβεςθσ και
διάςωςθσ, Δθμόςιασ Τγείασ και Τγειονομικϊν Τπθρεςιϊν, Δθμόςιασ Αςφάλειασ και
Προςταςίασ, Ζρευνασ και Διάςωςθσ, Περιβαλλοντικισ Ρφπανςθσ και Αποκατάςταςθσ
Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ, Προςταςίασ Αγροτικϊν Πόρων και Προςταςίασ Πολιτιςτικισ
Κλθρονομιάσ.
ςτ.2. Ομάδα Ανκρωπίνων Αναγκϊν ςτθν οποία ςυμμετζχουν οι ΛΕ.Ε.Α.: Δθμόςιασ
Τγείασ και Τγειονομικϊν Τπθρεςιϊν και Διοικθτικισ Μζριμνασ Πλθγζντων.
ςτ.3. Ομάδα Υποςτθρικτικϊν Υπθρεςιϊν ςτθν οποία ςυμμετζχουν οι ΛΕ.Ε.Α.:
Μεταφοράσ Πλθγζντων, Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Μζςων, Σεχνικϊν Ζργων και
Τπθρεςιϊν, Ενζργειασ, και υγκοινωνιακϊν Τποδομϊν.
ςτ.4. Ομάδα Επικοινωνιϊν ςτθν οποία ςυμμετζχουν οι ΛΕ.Ε.Α.: Ενθμζρωςθσ και
Προειδοποίθςθσ Πολιτϊν και Σθλεπικοινωνιϊν.
ςτ.5. Ομάδα Βραχείασ Αποκατάςταςθσ ςτθν οποία ςυμμετζχουν οι ΛΕ.Ε.Α.:
Καταγραφισ υνεπειϊν, Διαχείριςθσ Ανκρωπίνων Απωλειϊν, Ψυχοκοινωνικισ Τποςτιριξθσ
και Τποδομϊν Μεταφορϊν.
7. Όπου δεν ζχουν ςυςτακεί ΛΕ.Ε.Α., καλφπτονται επιχειρθςιακά από το επόμενο ςτθν τάξθ
διοικθτικό επίπεδο, ςτο οποίο είναι ενεργοποιθμζνεσ και λειτουργοφν.
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Άρκρο 14
Αρμοδιότθτεσ Συντονιςτι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του Κζντρου Συντονιςμοφ
Ο υντονιςτισ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ, ςτο πλαίςιο του Κζντρου υντονιςμοφ του οικείου
επιπζδου, ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ:
α. Ενθμερϊνεται, λαμβάνει κατευκφνςεισ και αναφζρεται απευκείασ ςτθν Αρχι Πολιτικισ
Προςταςίασ του επιπζδου του.
β. Ενεργοποιεί και προΐςταται του Κζντρου υντονιςμοφ, όπου αυτό υφίςταται, και
αποφαςίηει για το επίπεδο ςτελζχωςισ του ανάλογα με τθν κατάςταςθ του υςτιματοσ
Ετοιμότθτασ Πολιτικισ Προςταςίασ του άρκρου 28 και τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ του
άρκρου 29.
γ. Διατθρεί ενθμερωμζνεσ καταςτάςεισ με ςτοιχεία διακεςιμότθτασ και ετοιμότθτασ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ και μζςων των ΛΕ.Ε.Α. του επιπζδου του και ςτισ περιπτϊςεισ
Διμων τθσ παρ. 5 του άρκρου 7 του ανκρϊπινου δυναμικοφ και μζςων που διατίκενται
από το Διμο, κακϊσ επίςθσ και των πόρων που διατίκενται από τον ιδιωτικό τομζα μζςω
των μνθμονίων ςυνεργαςίασ και τισ διαβιβάηει ςτο Εκνικό υντονιςτικό Κζντρο Πολιτικισ
Προςταςίασ.
δ. υντονίηει τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό και τισ δράςεισ των ΛΕ.Ε.Α. του επιπζδου του
ςτθ φάςθ τθσ υλοποίθςθσ και ςτισ περιπτϊςεισ Διμων τθσ παρ. 5 του άρκρου 7 απευκείασ
το ανκρϊπινο δυναμικό και τα μζςα που διατίκενται από το Διμο, για τθν αντιμετϊπιςθ ι
τθν παροχι υποςτιριξθσ ςτουσ φορείσ που ζχουν τθν ευκφνθ αντιμετϊπιςθσ των
καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ και των άμεςων ςυνεπειϊν τουσ.
ε. Ζχει ςυνεχι επικοινωνία με το πεδίο επιχειριςεων και παρακολουκεί τθν εξζλιξθ
ςυμβάντων που ζχουν εκδθλωκεί, ςυλλζγει και επεξεργάηεται πλθροφορίεσ με ςκοπό τθ
ςυνεχι εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ, ενθμερϊνοντασ παράλλθλα τθν Αρχι Πολιτικισ
Προςταςίασ του επιπζδου του και το Εκνικό υντονιςτικό Κζντρο Πολιτικισ Προςταςίασ.
ςτ. Τποβάλλει ςχετικζσ αναφορζσ και ειςθγιςεισ:
ςτ.1. τθν Αρχι Πολιτικισ Προςταςίασ του επιπζδου του
ςτ.2. τθν Επιτροπι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του επιπζδου του, εφόςον ζχει ςυγκλθκεί.
ςτ.3. το Εκνικό υντονιςτικό Κζντρο Επιχειριςεων Πολιτικισ Προςταςίασ.
η. Όταν το δυναμικό και τα μζςα ςτο επίπεδό του δεν επαρκοφν για τθν αποτελεςματικι
αντιμετϊπιςθ ι τθν παροχι υποςτιριξθσ ςτουσ φορείσ αντιμετϊπιςθσ τθσ ζκτακτθσ
ανάγκθσ και των άμεςων ςυνεπειϊν τθσ:
η.1. Ειςθγείται ςτθν αρχι Πολιτικισ Προςταςίασ του επιπζδου του τθ μίςκωςθ μζςων και
τθν προμικεια αγακϊν και υπθρεςιϊν από τον ιδιωτικό τομζα.
η.2. Ανάλογα με τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ, ειςθγείται ςτθν Αρχι Πολιτικισ Προςταςίασ
του οικείου Διοικθτικοφ επιπζδου τθ ςφγκλθςθ τθσ αντίςτοιχθσ Επιτροπισ Ζκτακτθσ
Ανάγκθσ.
η.3. ε περίπτωςθ που και τα ανωτζρω μζτρα δεν επαρκοφν, υποβάλλει αιτιολογθμζνο
αίτθμα ςυνδρομισ, κατόπιν εγκρίςεωσ τθσ αρχισ πολιτικισ προςταςίασ του επιπζδου του,
ςτο υντονιςτι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του υπερκείμενου επιπζδου.
θ. υντονίηει τισ δράςεισ ενθμζρωςθσ και ειδοποίθςθσ των πολιτϊν ςτα όρια του
διοικθτικοφ του επιπζδου.
κ. Βεβαιϊνει τθν ανάγκθ ενεργοποίθςθσ του μνθμονίου ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ
του άρκρου 24 για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε πόρουσ των ΛΕ.Ε.Α. του επιπζδου του.
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ι. τισ περιπτϊςεισ που δεν μπορεί να ενεργοποιθκεί το Κζντρο υντονιςμοφ, ιτοι ςτισ
περιπτϊςεισ Διμων τθσ παρ. 5 του άρκρου 7, ο υντονιςτισ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ αςκεί ο ίδιοσ
τισ εν λόγω αρμοδιότθτεσ ςτο πλαίςιο των οργανικζσ μονάδων πολιτικισ προςταςίασ του
επιπζδου του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΑΝΑΓΚΘΣ
Άρκρο 15
Σκοπόσ
1. Οι Επιτροπζσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ (Επιτροπζσ) ςυγκροτοφνται ςε επίπεδο Κεντρικισ
Διοίκθςθσ, Περιφζρειασ, Περιφερειακισ Ενότθτασ και Διμου και ςυγκαλοφνται ςε
περιπτϊςεισ καταςτάςεων εκτάκτων αναγκϊν όταν από τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ
προκφπτουν αυξθμζνεσ ανάγκεσ διαχείριςισ τουσ ςτο αντίςτοιχο διοικθτικό επίπεδο.
2. κοπόσ των Επιτροπϊν είναι θ λιψθ αποφάςεων επιτελικοφ επιπζδου ιδίωσ για τθν
εξαςφάλιςθ πόρων, επιπλζον αυτϊν που διατίκενται υπό κανονικζσ ςυνκικεσ, για τθν
ενίςχυςθ του ζργου του Εκνικοφ υντονιςτικοφ Κζντρου Πολιτικισ Προςταςίασ του άρκρου
58 και των Κζντρων υντονιςμοφ επιπζδου Περιφζρειασ, Περιφερειακισ Ενότθτασ και
Διμου αντίςτοιχα.
3. Οι ανωτζρω επιτροπζσ δφνανται να ςυγκαλοφνται και κατά τθ διάρκεια αςκιςεων
κακϊσ και για ηθτιματα που αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ του
αντίςτοιχου επιπζδου

Άρκρο 16
Εκνικι Επιτροπι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ
1. υνιςτάται Εκνικι Επιτροπι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ, εφεξισ Εκνικι Επιτροπι, ςε επίπεδο
Κεντρικισ Διοίκθςθσ, θ οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ
του άρκρου 35, κατόπιν εκτίμθςθσ τθσ κατάςταςθσ και ςχετικι ειςιγθςθ του Διοικθτι του
Εκνικό υντονιςτικό Κζντρο Πολιτικισ Προςταςίασ και αποτελείται από τα εξισ μζλθ:
α. τον Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ ωσ Πρόεδρο ι εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό του,
β. τουσ Αρχθγοφσ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του
Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ι εξουςιοδοτθμζνουσ εκπρόςωπουσ τουσ,
γ. τον Τπαρχθγό του Γενικοφ Επιτελείου Εκνικισ Άμυνασ (ΓΕΕΘΑ),
δ. το Διοικθτι του Εκνικοφ Κζντρου Επιχειριςεων Τγείασ (ΕΚΕΠΤ),
ε. τον Πρόεδρο του Εκνικοφ Κζντρου Άμεςθσ Βοικειασ (ΕΚΑΒ),
2. Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ, αναλόγωσ τθσ κατθγορίασ του κινδφνου
και τθσ εκτίμθςθσ τθσ κατάςταςθσ, ςυμμετζχουν ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ,
με εξουςιοδότθςθ για λιψθ αποφάςεων, υπθρεςιακοί παράγοντεσ και επιτελικά ςτελζχθ
οργανιςμϊν, φορζων ι εταιρειϊν κοινισ ωφζλειασ, μεταφορϊν, επικοινωνιϊν,
ςυγκοινωνιακϊν και άλλων υποδομϊν, του δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα, εκπρόςωποι
εκνικισ εμβζλειασ εκελοντικϊν και μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων του υςτιματοσ
Εκελοντιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ, ςυναφοφσ αντικειμζνου με τουσ ςκοποφσ τθσ
πολιτικισ προςταςίασ ι ςτελζχθ άλλων φορζων.
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3. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, το ίδιο όργανο μπορεί να ςυνεδριάηει με τθ ςυμμετοχι των
αρμόδιων Τπουργϊν, φςτερα από ςχετικι πρόςκλθςθ του Τπουργοφ Προςταςίασ του
Πολίτθ, ο οποίοσ και προεδρεφει.

Άρκρο 17
Ρεριφερειακζσ Επιτροπζσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ
1. υςτινονται Περιφερειακζσ Επιτροπζσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ ωσ ακολοφκωσ:
α. Επιτροπι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Περιφζρειασ, ςε επίπεδο Περιφζρειασ, θ οποία
ςυγκαλείται με απόφαςθ του Περιφερειάρχθ, κατόπιν εκτίμθςθσ τθσ κατάςταςθσ και
ςχετικι ειςιγθςθ του υντονιςτι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του ιδίου επιπζδου και αποτελείται
από τα εξισ μζλθ:
α.1. Σον Περιφερειάρχθ ωσ Πρόεδρο ι εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό του.
α.2. Σον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχθ πολιτικισ προςταςίασ, όπου υφίςταται.
α.3. Σον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ που πλιττεται.
α.4. Σον υντονιςτι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ τθσ Περιφζρειασ.
α.5. Σον αρχαιότερο Ανϊτερο Διοικθτι Φρουράσ (ΑΔΦ) τθσ Περιφζρειασ ι
εκπρόςωπό του.
α.6. Σον Περιφερειακό Διοικθτι του Π...
α.7. Σον Γενικό Περιφερειακό Αςτυνομικό Διευκυντι τθσ ΕΛ.Α.
α.8. Σον Διοικθτι τθσ Περιφερειακισ Διοίκθςθσ του Λ./ΕΛ.ΑΚΣ..
α.9. Σον Διοικθτι τθσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ.
β. Επιτροπι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ, ςε επίπεδο Περιφερειακισ
Ενότθτασ, θ οποία ςυγκαλείται με απόφαςθ του Χωρικοφ Αντιπεριφερειάρχθ, κατόπιν
εκτίμθςθσ τθσ κατάςταςθσ και ςχετικι ειςιγθςθ του υντονιςτι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του
ιδίου επιπζδου, και αποτελείται από τα εξισ μζλθ:
β.1. Σον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχθ ωσ Πρόεδρο.
β.2. Σον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχθ πολιτικισ προςταςίασ, όπου υφίςταται.
β.3.Σον υντονιςτι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ τθσ περιφερειακισ ενότθτασ.
β.4.Σον αρχαιότερο Διοικθτι επιπζδου Μονάδασ των Κλάδων των Ε.Δ επιπζδου
Περιφερειακισ Ενότθτασ, εφόςον υφίςταται, ι εκπρόςωπό του.
β.5. Σον Διοικθτι τθσ Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ τθσ ζδρασ τθσ Περιφερειακισ
Ενότθτασ.
β.6. Σον Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ τθσ ζδρασ τθσ Περιφερειακισ
Ενότθτασ.
β.7. Σον Λιμενάρχθ, όπου υφίςταται.
β.8. Εκπρόςωπο του Διοικθτι τθσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ.
2. Με αποφάςεισ του Περιφερειάρχθ και του Χωρικοφ Αντιπεριφερειάρχθ ορίηονται οι
εμπλεκόμενοι και εποπτευόμενοι φορείσ του Δθμοςίου, εταιρείεσ κοινισ ωφζλειασ και
εταιρείεσ παραχϊρθςθσ ζργων υποδομισ κακϊσ και λοιποί φορείσ που κα ςυμμετζχουν
ςτισ ςυνεδριάςεισ των Επιτροπϊν Ζκτακτθσ Ανάγκθσ των Περιφερειϊν και Περιφερειακϊν
Ενοτιτων αντίςτοιχα, ανάλογα με τισ ανάγκεσ.

Άρκρο 18
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Τοπικζσ Επιτροπζσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ
1. υνιςτάται Σοπικι Επιτροπι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ, ςε επίπεδο Διμου, θ οποία ςυγκαλείται
με απόφαςθ του Δθμάρχου, κατόπιν εκτίμθςθσ τθσ κατάςταςθσ και ςχετικι ειςιγθςθ του
υντονιςτι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του ιδίου επιπζδου και αποτελείται από τα εξισ μζλθ:
α. Σον Διμαρχο ωσ Πρόεδρο ι εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό του.
β. Σον Αντιδιμαρχο Πολιτικισ Προςταςίασ, όπου υφίςταται.
γ. Σον υντονιςτι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του Διμου.
δ. Σον Διοικθτι τθσ κατά τόπουσ Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ, Πυροςβεςτικοφ τακμοφ ι
Πυροςβεςτικοφ Κλιμάκιο,
ε. Σον Διοικθτι του Αςτυνομικοφ Σμιματοσ τθσ ζδρασ του Διμου,
ςτ. Σον Διοικθτι τθσ τοπικισ Λιμενικισ Αρχισ, εάν αυτι υφίςταται ςτα διοικθτικά όρια
του Διμου.
η. τουσ Διοικθτζσ των μονάδων υγείασ του Διμου.
θ. Σον αρχαιότερο Διοικθτι επιπζδου Μονάδασ των Κλάδων των Ε.Δ επιπζδου Διμου,
εφόςον υφίςταται, ι εκπρόςωπό του.
2. Με απόφαςθ του Δθμάρχου, ορίηονται οι εμπλεκόμενοι και εποπτευόμενοι φορείσ του
Δθμοςίου, εταιρείεσ κοινισ ωφζλειασ και εταιρείεσ παραχϊρθςθσ ζργων υποδομισ κακϊσ
και οι λοιποί φορείσ που κα ςυμμετζχουν ςτθν Σοπικι Επιτροπι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ,
ανάλογα με τισ ανάγκεσ.

Άρκρο 19
Λειτουργία των Επιτροπϊν Ζκτακτθσ Ανάγκθσ
1. Οι φορείσ που ςυμμετζχουν ςτισ Επιτροπζσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ είναι αποκλειςτικά
υπεφκυνοι για τθ λιψθ αποφάςεων κατά λόγο αρμοδιότθτά τουσ και τθν υλοποίθςθ των
ςχετικϊν δράςεων, οι οποίεσ καταγράφονται ςε πρακτικό ενεργειϊν. Οι ανωτζρω
Επιτροπζσ δρομολογοφν τισ ςχετικζσ δράςεισ αρμοδιότθτάσ τουσ με κατεπείγουςεσ
διαδικαςίεσ και εξαιροφνται από τουσ κανόνεσ λειτουργίασ των ςυλλογικϊν οργάνων του
δθμοςίου όπωσ αυτοί ιςχφουν.
2. Με αποφάςεισ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ, των Περιφερειαρχϊν, των Χωρικϊν
Αντιπεριφερειαρχϊν και των Δθμάρχων, μποροφν να ςυγκροτοφνται ειδικζσ επιτροπζσ για
τθν υποςτιριξθ των επιτροπϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ των αντίςτοιχων επιπζδων διοίκθςθσ και
να ςυμμετζχουν ςτισ ςυνεδριάςεισ τουσ ειδικοί επιςτιμονεσ και εμπειρογνϊμονεσ.
3. Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ κακορίηονται κζματα τεχνικοφ και λεπτομερειακοφ χαρακτιρα ςχετικά με τθ
λειτουργία των Επιτροπϊν Ζκτακτθσ Ανάγκθσ κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΑ ΟΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρκρο20
Ρεριφερειακζσ Αρχζσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. Ο Περιφερειάρχθσ αποτελεί τθν Περιφερειακι Αρχι Πολιτικισ Προςταςίασ, εντόσ των
διοικθτικϊν ορίων τθσ περιφζρειασ και για τισ διοικθτικζσ δομζσ που ανικουν ι υπάγονται
ςε αυτιν, και αςκεί τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
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α. Προεδρεφει τθσ Επιτροπισ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Περιφζρειασ του άρκρου 17 .
β. Κατευκφνει το ζργο τθσ πολιτικισ προςταςίασ, αρμοδιότθτασ τθσ Περιφζρειασ, για τθν
πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν, εντόσ των
διοικθτικϊν ορίων τθσ Περιφζρειασ.
γ. Εξειδικεφει με απόφαςι του τα Πρωτόκολλα υντονιςμοφ του άρκρου 7 για τισ ΛΕ.Ε.Α.
που οργανϊνονται ςτο επίπεδο τθσ περιφζρειασ και των περιφερειακϊν τθσ ενοτιτων
και εξαςφαλίηει τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ.
δ. υνάπτει μνθμόνια ςυνεργαςίασ με άλλεσ περιφζρειεσ για αμοιβαία ςυνδρομι, ςε
ανκρϊπινο δυναμικό και μζςα πολιτικισ προςταςίασ, εφόςον απαιτείται.
δ. Τποβάλλει αιτιολογθμζνεσ ειςθγιςεισ προσ τον Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ για τθν
ζκδοςθ αποφάςεων κιρυξθσ διοικθτικϊν περιοχϊν τθσ περιφζρειασ ςε κατάςταςθ
ζκτακτθσ ανάγκθσ πολιτικισ προςταςίασ.
2. Ο Χωρικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ αποτελεί τθν Αρχι Πολιτικισ Προςταςίασ επιπζδου
Περιφερειακισ Ενότθτασ εντόσ των διοικθτικϊν τθσ ορίων, και αςκεί τισ ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:
α. Προεδρεφει τθσ Επιτροπισ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ του αρ. 17.
β. Κατευκφνει το ζργο τθσ πολιτικισ προςταςίασ για τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα,
αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν, εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τθσ
οικείασ περιφερειακισ ενότθτασ ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του Περιφερειάρχθ.

Άρκρο 21
Αυτοτελείσ Διευκφνςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. ε επίπεδο Περιφζρειασ λειτουργεί Αυτοτελισ Διεφκυνςθ Πολιτικισ Προςταςίασ,
υπαγόμενθ ςτον Περιφερειάρχθ και ζχει ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Εκνικοφ
υςτιματοσ του άρκρου 4 τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
α. υντονίηει το ζργο τθσ πολιτικισ προςταςίασ για τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα,
αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν, εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τθσ
Περιφζρειασ, ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ οργάνωςθσ, τα όργανα και τθν κατανομι
αρμοδιοτιτων που προβλζπονται ςτον παρόντα νόμο.
β. Οργανϊνει και λειτουργεί το Κζντρο υντονιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ επιπζδου
περιφζρειασ του άρκρου 12 του παρόντοσ.
γ. Τλοποιεί δράςεισ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και ειδοποίθςθσ του πλθκυςμοφ
τθσ περιφζρειασ για ηθτιματα πολιτικισ προςταςίασ.
δ. υντονίηει τθ διαδικαςία ανάλυςθσ τθσ επικινδυνότθτασ για κάκε κίνδυνο ςτθν
περιοχι ευκφνθσ τθσ ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ.
ε. Για τον ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ:
ε.1. υμμετζχει ςτθν κατάρτιςθ και ενιαία διαχείριςθ ςε περιφερειακό επίπεδο,
ολοκλθρωμζνων ςχεδίων πρόλθψθσ δομικοφ χαρακτιρα, τα οποία περιορίηονται ςε
δθμόςιεσ δομζσ και υποδομζσ με ςκοπό τθν εναρμόνιςι τουσ με τισ δράςεισ μθ
δομικοφ χαρακτιρα και τα χζδια Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Διαχείριςθσ
των υνεπειϊν τουσ επιπζδου Περιφζρειασ.
ε.2. Καταρτίηει, ςε ςυνεργαςία με τουσ υντονιςτζσ ΛΕ.Ε.Α. του οικείου διοικθτικοφ
επιπζδου, τα χζδια Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Διαχείριςθσ των
υνεπειϊν τουσ, επιπζδου περιφζρειασ, τα οποία εξειδικεφουν τισ δράςεισ των
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αντίςτοιχων ςχεδίων τθσ Εκνικισ Αρχισ ςε περιφερειακό επίπεδο, και τα υποβάλλει
μζςω τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ τθσ περιφζρειασ ςτον Περιφερειάρχθ για ζγκριςθ.
ςτ. Τλοποιεί προγράμματα εκπαίδευςθσ ςε κζματα πολιτικισ προςταςίασ, διοργανϊνει
και ςυμμετζχει ςε αςκιςεισ, ςε ςυνεργαςία με τθν Εκνικι Αρχι, με ςκοπό τθν
αξιολόγθςθ των χεδίων Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Διαχείριςθσ των
υνεπειϊν τουσ.
η. υγκεντρϊνει, επικαιροποιεί και διατθρεί καταςτάςεισ διακεςιμότθτασ και
ετοιμότθτασ ανκρϊπινου δυναμικοφ και μζςων των ΛΕ.Ε.Α. επιπζδου περιφζρειασ και
περιφερειακϊν ενοτιτων τθσ περιφζρειασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πόρων που
διατίκενται μζςω των μνθμονίων ςυνεργαςίασ με τον ιδιωτικό τομζα, ςφμφωνα με τισ
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ, τισ οποίεσ διαβιβάηει ςτθν Εκνικι Αρχι. τισ
καταςτάςεισ αυτζσ ςυμπεριλαμβάνεται το δυναμικό και τα μζςα που μποροφν να
διατεκοφν εκτόσ περιφζρειασ για τθν παροχι υποςτιριξθσ ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ
ανάγκθσ, ςτο πλαίςιο των προβλζψεων τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 31.
θ. Τποςτθρίηει τον υντονιςτι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για τθν αξιολόγθςθ του επιπζδου
ικανότθτασ των ΛΕ.Ε.Α. του οικείου επιπζδου, ςε ςυνεργαςία με τουσ αντίςτοιχουσ
υντονιςτζσ ΛΕ.Ε.Α., βάςθ των κατευκυντιριων οδθγιϊν τθσ Εκνικισ Αρχισ, με ςκοπό τθ
διαπίςτωςθ ελλείψεων ςτουσ τομείσ ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ, εξοπλιςμοφ, εκπαίδευςθσ
και αςκιςεων και υποβάλλει ςυνοπτικι ζκκεςθ τθσ αξιολόγθςθσ ςτθν Εκνικι Αρχι.
κ. Τποβάλλει, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ ςχετικζσ ειςθγιςεισ των επικεφαλισ
οργανικϊν μονάδων των ΛΕ.Ε.Α. του επιπζδου του και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ
Εκνικισ Αρχισ, προτάςεισ για τθν ζνταξθ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα τθσ
Περιφζρειασ, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ των ικανοτιτων τθσ για τθ διαχείριςθ καταςτάςεων
ζκτακτθσ ανάγκθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ενίςχυςθσ των ικανοτιτων των ΛΕ.Ε.Α.
του οικείου επιπζδου.
κ.1. Διατυπϊνει γνϊμθ προσ τθν Περιφζρεια για τισ δαπάνεσ που αφοροφν ςτισ
αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ, λαμβάνοντασ
υπόψθ και τισ ςχετικζσ ειςθγιςεισ των επικεφαλισ οργανικϊν μονάδων των ΛΕ.Ε.Α. του
επιπζδου του και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ,.
κ.2. Διατυπϊνει γνϊμθ προσ τθν Εκνικι Αρχι για τθν κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ Πολιτικισ Προςταςίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ ςχετικζσ ειςθγιςεισ
των επικεφαλισ οργανικϊν μονάδων των ΛΕ.Ε.Α. του επιπζδου τθσ και τισ
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ.
ι. Παρζχει γραμματειακι υποςτιριξθ ςτθν Επιτροπι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του άρκρου 17
του παρόντοσ.
ι.α. υνάπτει τα μνθμόνια ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ του άρκρου 24 του
παρόντοσ.
2. ε επίπεδο Περιφερειακϊν Ενοτιτων λειτουργοφν Σμιματα Πολιτικισ Προςταςίασ που
υπάγονται ςτθν Αυτοτελι Διεφκυνςθ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ οικείασ Περιφζρειασ.

Άρκρο22
Τοπικζσ Αρχζσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Ο Διμαρχοσ αποτελεί τθν τοπικι αρχι πολιτικισ προςταςίασ, εντόσ των διοικθτικϊν ορίων
του Διμου και για τισ διοικθτικζσ δομζσ που ανικουν ι υπάγονται ςε αυτόν και αςκεί τισ
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
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α. Προεδρεφει τθσ Σοπικισ Επιτροπισ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του άρκρου 18 του παρόντοσ.
β. Κατευκφνει το ζργο τθσ πολιτικισ προςταςίασ αρμοδιότθτασ του Διμου, για τθν
πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν, εντόσ των
διοικθτικϊν ορίων του Διμου.
γ. Εξειδικεφει με απόφαςι του τα Πρωτόκολλα υντονιςμοφ του άρκρου 7 για τισ
ΛΕ.Ε.Α. που οργανϊνονται ςτο επίπεδο του Διμου και εξαςφαλίηει τθν εφρυκμθ
λειτουργία τουσ.
δ. υνάπτει, ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν και εφόςον απαιτείται, μνθμόνια
ςυνεργαςίασ με όμορουσ Διμουσ για αμοιβαία ςυνδρομι ςε δυναμικό και μζςα πολιτικισ
προςταςίασ ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν.
ε. Τποβάλλει αιτιολογθμζνεσ ειςθγιςεισ προσ τον Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ, για τθν
ζκδοςθ αποφάςεων κιρυξθσ ςε «κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ πολιτικισ προςταςίασ»
διοικθτικϊν περιοχϊν του Διμου.

Άρκρο 23
Αυτοτελι Τμιματα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. ε κάκε Διμο λειτουργεί το Σμιμα Περιβάλλοντοσ και Πολιτικισ Προςταςίασ του άρκρου
97 περ. κ του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. ε όςουσ διμουσ δεν
ζχει ςυςτακεί, θ προκεςμία ςφςταςθσ του παρατείνεται για τρεισ μινεσ από τθ δθμοςίευςθ
του παρόντοσ, χωρίσ τουσ περιοριςμοφσ τθσ παρ. 5, του άρκρου 10 του ν.3584/2007 και τθσ
παρ. 5, του άρκρου 65, του ν. 3852/2010. Οι αρμοδιότθτεσ του ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ
υςτιματοσ του άρκρου 4 είναι οι εξισ:
α. υντονίηει το ζργο τθσ πολιτικισ προςταςίασ για τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα,
αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν, εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του
Διμου, ςφμφωνα με τισ μεκόδουσ οργάνωςθσ, τα όργανα και τθν κατανομι
αρμοδιοτιτων που προβλζπονται ςτον παρόντα νόμο.
β. Οργανϊνει και εξαςφαλίηει τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του Κζντρου υντονιςμοφ
Πολιτικισ Προςταςίασ επιπζδου Διμου του άρκρου 12 του παρόντοσ.
γ. Τλοποιεί δράςεισ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και ειδοποίθςθσ των κατοίκων του
Διμου για ηθτιματα πολιτικισ προςταςίασ και ςυντονίηει τθ διαδικαςία ανάλυςθσ τθσ
επικινδυνότθτασ για κάκε κίνδυνο ςτθν περιοχι ευκφνθσ του ςε ςυνεργαςία με τουσ
αρμόδιουσ φορείσ.
ε. Για τον ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ:
ε.1. υμμετζχει ςτθν κατάρτιςθ και ενιαία διαχείριςθ ςε τοπικό επίπεδο,
ολοκλθρωμζνων ςχεδίων πρόλθψθσ δομικοφ χαρακτιρα, με ςκοπό τθν εναρμόνιςι
τουσ με τισ δράςεισ μθ δομικοφ χαρακτιρα και τα χζδια Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων
Αναγκϊν και Διαχείριςθσ των υνεπειϊν τουσ του Διμου.
ε.2. Καταρτίηει, ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυντονιςτζσ των ΛΕ.Ε.Α. του οικείου επιπζδου
τα χζδια Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Διαχείριςθσ των υνεπειϊν τουσ του
Διμου, τα οποία εξειδικεφουν τισ δράςεισ των αντίςτοιχων ςχεδίων τθσ Εκνικισ
Αρχισ ςε τοπικό επίπεδο και υποβάλλει αυτά μζςω τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ του
Διμου, ςτο Διμαρχο για ζγκριςθ.
ςτ. Τλοποιεί προγράμματα εκπαίδευςθσ ςε κζματα πολιτικισ προςταςίασ,
διοργανϊνει και ςυμμετζχει ςε αςκιςεισ, ςε ςυνεργαςία με τθν οικεία Περιφζρεια
και τθν Εκνικι Αρχι, με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ των ανωτζρω ςχεδίων.
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η. υγκεντρϊνει, επικαιροποιεί και διατθρεί καταςτάςεισ διακεςιμότθτασ και
ετοιμότθτασ ανκρϊπινου δυναμικοφ και μζςων των ΛΕ.Ε.Α. επιπζδου διμου επιπζδου
διμου και ςτισ περιπτϊςεισ Διμων τθσ παρ. 5 του άρκρου 7 του ανκρϊπινου δυναμικοφ
και μζςων που διατίκενται από το Διμο ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ
Εκνικισ Αρχισ, τισ οποίεσ υποβάλλει ςτθν Αυτοτελι Διεφκυνςθ Πολιτικισ Προςταςίασ
τθσ οικείασ περιφζρειασ. τθν κατάςταςθ αυτι ςυμπεριλαμβάνεται το δυναμικό και τα
μζςα που μποροφν να διατεκοφν εκτόσ διμου για τθν παροχι υποςτιριξθσ ςε
καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ςτο πλαίςιο των προβλζψεων τθσ παραγράφου 3 του
άρκρου 31, κακϊσ και οι διατικζμενοι πόροι μζςω των μνθμονίων ςυνεργαςίασ με τον
ιδιωτικό τομζα.
θ. Τποςτθρίηει τον υντονιςτι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για τθν αξιολόγθςθ του επιπζδου
ικανότθτασ των ΛΕ.Ε.Α. του οικείου επιπζδου, ςε ςυνεργαςία με τουσ αντίςτοιχουσ
υντονιςτζσ ΛΕ.Ε.Α. και ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ, με
ςκοπό τθ διαπίςτωςθ ελλείψεων ςτουσ τομείσ ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ, εξοπλιςμοφ,
εκπαίδευςθσ και αςκιςεων και υποβάλλει ςυνοπτικι ςχετικι ζκκεςθ τθσ αξιολόγθςθσ
ςτθν Εκνικι Αρχι.
κ. Τποβάλλει, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ ςχετικζσ ειςθγιςεισ των επικεφαλισ
οργανικϊν μονάδων των ΛΕ.Ε.Α. του επιπζδου του και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ
Εκνικισ Αρχισ, προτάςεισ:
κ.1.Προσ τον Διμο για τθν κατάρτιςθ του οικείου προχπολογιςμοφ πολιτικισ
προςταςίασ.
κ.2. Με απόφαςθ του Δθμάρχου, προσ τθν Περιφζρεια για τθν ζνταξθ ςε
ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα με ςκοπό τθν ενίςχυςθ των ικανοτιτων του
Διμου για τθ διαχείριςθ εκτάκτων αναγκϊν και των ςυνεπειϊν τουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ενίςχυςθσ των ικανοτιτων των ΛΕ.Ε.Α του οικείου
επιπζδου.
κ.3. Με απόφαςθ του Δθμάρχου, προσ τθν Εκνικι Αρχι για τθν κατάρτιςθ του
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Πολιτικισ Προςταςίασ.
ι. Παρζχει γραμματειακι υποςτιριξθ ςτθν Σοπικι Επιτροπι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του
άρκρου 18 του παρόντοσ νόμου.
ια. Καταρτίηει τα μνθμόνια ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ του άρκρου 24 του
παρόντοσ νόμου.

Άρκρο 24
Μνθμόνια Συνεργαςίασ με Ιδιωτικοφσ Φορείσ
Θ Εκνικι Αρχι, οι Περιφζρειεσ και οι Διμοι δφνανται να καταρτίηουν εκ των προτζρων ςε
ετιςια βάςθ μνθμόνια ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν εξαςφάλιςθ επιπλζον
πόρων για τθν ενίςχυςθ του ζργου τουσ ςτθν περίπτωςθ απειλοφμενου κινδφνου
καταςτροφϊν ι καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ που ζχουν προκλθκεί από φυςικζσ ι
ανκρωπογενείσ καταςτροφζσ ι ςυμβάντα. Σα μνθμόνια αυτά αποτελοφν πρόταςθ πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από τθν Εκνικι Αρχι, τουσ ΟΣΑ Αϋ και Βϋ Βακμοφ για
τθν παροχι μζςων, υλικϊν ι και υπθρεςιϊν και ταυτόχρονθ αποδοχι αυτισ από τουσ
ςυμβαλλόμενουσ. Θ ςφναψθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ςυντελείται ωσ εξαρτϊμενθ από
μελλοντικό και αβζβαιο γεγονόσ (αναβλθτικι αίρεςθ) ευκφσ αμζςωσ όταν ςυμβεί το
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γεγονόσ (πλιρωςθ τθσ αιρζςεωσ) ςφμφωνα και με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Αςτικοφ
Κϊδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρκρο 25
Εκνικόσ κατάλογοσ κινδφνων και απειλϊν
1. Θ Εκνικι Αρχι καταρτίηει κατάλογο που περιλαμβάνει τουσ αναγνωριςμζνουσ κινδφνουσ
και απειλζσ ςφμφωνα με τον υφιςτάμενο ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ, ο οποίοσ
δφναται να ςυμπλθρϊνεται ι να τροποποιείται από υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ τθσ χϊρασ
που απορρζει από ευρωπαϊκό ι διεκνζσ δίκαιο και μετά από ειςιγθςθ των αρμόδιων
φορζων για τθν εκτίμθςθ ι τθ διαχείριςθ ενόσ κινδφνου και ςχετικι αξιολόγθςθ από τθν
Εκνικι Αρχι.
2. Ειδικότερα ο ανωτζρω κατάλογοσ για τον κάκε κίνδυνο ι απειλι, μεταξφ άλλων,
περιλαμβάνει:
α. Σουσ φορείσ που ζχουν τθν ευκφνθ για τισ δράςεισ πρόλθψθσ, ετοιμότθτασ,
αντιμετϊπιςθσ και αποκατάςταςθσ αντίςτοιχα κακϊσ και τουσ υπόχρεουσ φορείσ
ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ.
β. Διάκριςθ των φορζων που ζχουν κφριο ι υποςτθρικτικό ρόλο ςτθ φάςθ τθσ
αντιμετϊπιςθσ.
γ. Σο ςφςτθμα διοίκθςθσ ςυμβάντοσ το οποίο οργανϊνεται ςε τακτικό επίπεδο με
ευκφνθ των φορζων αντιμετϊπιςθσ και τουσ φορείσ που ςυμμετζχουν υποχρεωτικά ςε
αυτό.
δ. Συχόν απαιτιςεισ ενεργοποίθςθσ νζων ι τροποποίθςθσ υφιςτάμενων ΛΕ.Ε.Α.
ε. Σουσ φορείσ που ειςθγοφνται ςε περίπτωςθ εξελιςςόμενθσ ι επικείμενθσ
καταςτροφισ τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πολιτϊν ςφμφωνα με τα
ιςχφοντα.
ςτ. Σουσ υπόχρεουσ φορείσ για τθ ςυλλογι και τιρθςθ ςτοιχείων καταςτροφϊν και τθ
διαβίβαςι τουσ ςτθν Εκνικι Αρχι.
3. Για τθ ςυμπλιρωςθ ι τροποποίθςθ του Εκνικοφ Καταλόγου Κινδφνων και Απειλϊν
ορίηονται τα εξισ:
α. Ο αρμόδιοσ φορζασ για τθν εκτίμθςθ ι τθ διαχείριςθ ενόσ κινδφνου, υποχρεοφται να
υποβάλλει αίτθμα ςτθν Εκνικι Αρχι για τθ ςυμπλιρωςθ του καταλόγου κινδφνων και
απειλϊν με το ςυγκεκριμζνο κίνδυνο για τον οποίο κατακζτει αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ. Θ
ζκκεςθ αυτι, μεταξφ άλλων, περιλαμβάνει χωρικό και χρονικό προςδιοριςμό, όπου
είναι εφικτό, τθσ πικανότθτασ εκδιλωςθσ του κινδφνου και εκτίμθςθ ςυνεπειϊν,
απωλειϊν ςε ανκρϊπινεσ ηωζσ, περιουςία, φυςικό κεφάλαιο και υποδομζσ που
απορρζουν από τθν εκδιλωςι του.
β. Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ ςυγκροτείται επιτροπι θ οποία
αξιολογεί τθν ανάγκθ ςυμπλιρωςθσ ι τροποποίθςθσ του ωσ άνω καταλόγου ςφμφωνα
με τθν ανωτζρω αίτθςθ και ειςθγείται τθ ςυμπλιρωςθ ι μθ αυτοφ ςτο Διοικθτι τθσ
Εκνικισ Αρχισ. τθν ςυγκεκριμζνθ επιτροπι ςυμμετζχουν εκπρόςωποι από το φορζα
που κατζκεςε τθν αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ και εκπρόςωποι από τθν Εκνικι Αρχι.
[23]

γ. ε περίπτωςθ εντοπιςμοφ κεςμικϊν κενϊν ι επικαλφψεωσ αρμοδιοτιτων θ Εκνικι
Αρχι ειςθγείται ιεραρχικά τισ απαιτοφμενεσ κεςμικζσ αλλαγζσ οι οποίεσ προωκοφνται
αρμοδίωσ.
4. Με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ και του κατά περίπτωςθ
αρμόδιου Τπουργοφ, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, εγκρίνεται
ο Εκνικόσ Κατάλογοσ Κινδφνων και Απειλϊν με βάςθ ςχζδιο που υποβάλλει ο Διοικθτισ τθσ
Εκνικισ Αρχισ.
5. Θ διαδικαςία του παρόντοσ άρκρου τθρείται και ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί
ανάγκθ διαγραφισ ενόσ κινδφνου από τον κατάλογο αναγνωριςμζνων κινδφνων και
απειλϊν τθσ χϊρασ.

Άρκρο 26
Ανάλυςθ κινδφνων και απειλϊν και εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ
1. Θ ανάλυςθ των κινδφνων και απειλϊν αποτελεί απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν εκπόνθςθ
των χεδίων Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Διαχείριςθσ υνεπειϊν κακϊσ και για
τθν παροχι κατευκφνςεων και οδθγιϊν από τθν Εκνικι Αρχι προσ τα όργανα και τουσ
φορείσ που ζχουν τθν ευκφνθ του επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ και προσ τουσ πολίτεσ.
2. Θ ανάλυςθ κινδφνου πραγματοποιείται ανά κίνδυνο από αρμόδιουσ φορείσ, ςφμφωνα με
διεκνι πρότυπα και με τθ χριςθ κοινϊσ αποδεκτϊν επιςτθμονικϊν μεκόδων. ε περίπτωςθ
ζλλειψθσ κεςμοκετθμζνου φορζα για τθν ανάλυςθ ςυγκεκριμζνου κινδφνου του εκνικοφ
καταλόγου, με απόφαςθ του Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ και των ςυναρμόδιων
Τπουργϊν, ςυνιςτάται επιτροπι ςτθν οποία ανατίκεται το ςυγκεκριμζνο ζργο.
3. Θ εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ για τουσ κινδφνουσ και τισ απειλζσ του Εκνικοφ
Καταλόγου δφναται να υλοποιείται ςε κεντρικό, περιφερειακό ι τοπικό επίπεδο ανάλογα
με τθ φφςθ και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του κινδφνου, με ευκφνθ των αντίςτοιχων
φορζων πολιτικισ προςταςίασ και ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ κινδφνου που ζχει προθγθκεί.
4. Για επιμζρουσ κζματα και κάκε ςυναφι λεπτομζρεια που ςχετίηεται με τθ διαδικαςία
ανάλυςθσ επικινδυνότθτασ εκδίδονται κατευκυντιριεσ οδθγίεσ από τθν Εκνικι Αρχι.

Άρκρο 27
Σχεδιαςμόσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. το επίπεδο του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, θ Εκνικι Αρχι:
α. Καταρτίηει τθν Εκνικι τρατθγικι για τθ Μείωςθ του Κινδφνου Καταςτροφϊν ςε
ςυνεργαςία με τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ ςτθν οποία εξειδικεφονται οι ςτόχοι, οι
αναγκαίεσ παρεμβάςεισ και τα μζςα για τθν επίτευξι τουσ.
β. υντονίηει τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ για τθν κατάρτιςθ τθσ ςτρατθγικισ για τθν
προςταςία των Τποδομϊν Ηωτικισ θμαςίασ κακϊσ και τον εντοπιςμό και αποτφπωςθ
του δικτφου των διαςυνδζςεων και αλλθλεξαρτιςεϊν τουσ.
2. Για κάκε κίνδυνο ι απειλι που ςυμπεριλαμβάνεται ςτον κατάλογο κινδφνων και απειλϊν
με ευκφνθ τθσ Εκνικισ Αρχισ:
α. Τλοποιείται ςχεδιαςμόσ πολιτικισ προςταςίασ ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των
παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντοσ άρκρου.
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β. Μετά τθν υλοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ για κάκε κίνδυνο,
ςχεδιάηεται και πραγματοποιείται πρόγραμμα εκπαίδευςθσ και διυπθρεςιακϊν
αςκιςεων πολιτικισ προςταςίασ με ςυμμετοχι των εμπλεκόμενων φορζων .
3. Ο ςχεδιαςμόσ πολιτικισ προςταςίασ εξειδικεφεται μζςα από χζδια Αντιμετϊπιςθσ
Εκτάκτων Αναγκϊν και Διαχείριςθσ των υνεπειϊν τουσ, τα οποία καλφπτουν τουσ
κινδφνουσ που περιλαμβάνονται ςτον εκνικό κατάλογο κινδφνων και απειλϊν του άρκρου
25 του παρόντοσ.
4. Σα ςχζδια επιπζδου Κεντρικισ Διοίκθςθσ καταρτίηονται από τθν Εκνικι Αρχι και
εγκρίνονται από το Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ. Σα αντίςτοιχα επιπζδου Περιφζρειασ και
Διμου, που εξειδικεφουν τισ δράςεισ των ςχεδίων τθσ Εκνικισ Αρχισ ςε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, καταρτίηονται από τθ Διεφκυνςθ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Περιφζρειασ
και το Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου και εγκρίνονται από τον οικείο
Περιφερειάρχθ ι Διμαρχο αντίςτοιχα.
5. τα ςχζδια των Διμων ςυμπεριλαμβάνονται και εγκρίνονται από τον Διμαρχο ειδικά
ςχζδια για τθν προλθπτικι οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν, για τα ςενάρια
κινδφνου του ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ, που καταρτίηονται και με τθ ςυνδρομι
των κατά τόπουσ περιφερειακϊν ενοτιτων κακϊσ και των αςτυνομικϊν, πυροςβεςτικϊν,
υγειονομικϊν λιμενικϊν και ςτρατιωτικϊν αρχϊν, όπου αυτζσ υφίςτανται, με βάςθ τισ
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που εκδίδονται από τθν Εκνικι Αρχι.
6. Για τθν υποςτιριξθ των χεδίων Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Διαχείριςθσ των
υνεπειϊν τουσ, οι φορείσ που ζχουν τθν ευκφνθ αντιμετϊπιςθσ ανά κατθγορία κινδφνου,
ςε ςυνεργαςία με τθν Εκνικι Αρχι καταρτίηουν πρότυπεσ επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ
(«Standard Operating Procedures – SOPs»). Οι διαδικαςίεσ αυτζσ οριςτικοποιοφνται με ΚΤΑ
που εκδίδουν οι εποπτεφοντεσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ Τπουργοί και οι οποίεσ ςε
περίπτωςθ αποκλίςεων υπεριςχφουν ζναντι αντίςτοιχων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν των
εμπλεκόμενων φορζων.
7. Για τθ δομι και το περιεχόμενο των χεδίων Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και
Διαχείριςθσ των υνεπειϊν τουσ όλων των επιπζδων διοίκθςθσ, εκδίδονται πρότυπα ςχζδια
και κατευκυντιριεσ οδθγίεσ από τθν Εκνικι Αρχι. Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ
Αρχισ που δθμοςιεφεται ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ, ορίηονται οι προκεςμίεσ για τθν
προςαρμογι των ςχεδίων όλων των επιπζδων διοίκθςθσ ςφμφωνα με τα ανωτζρω πρότυπα
και μζχρι τθν ολοκλιρωςι τουσ εφαρμόηονται τα υφιςτάμενα ςχζδια, όπωσ ζχουν
τροποποιθκεί και ιςχφουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΤΟΙΜΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΡΟΚΙΣΘ
Άρκρο28
Σφςτθμα Ετοιμότθτασ και Κινθτοποίθςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Σο ςφςτθμα ετοιμότθτασ πολιτικισ προςταςίασ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
α. Κατάςταςθ ςυνικουσ ετοιμότθτασ, (πράςινοσ ςυναγερμόσ),κατά τθν οποία οι
φορείσ που εμπλζκονται ςε δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ, καταγράφουν τθν υφιςτάμενθ
κατάςταςθ ςε δυναμικό και μζςα, καταρτίηουν ςχζδια και μνθμόνια ενεργειϊν και
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ςυμμετζχουν ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ και ςε αςκιςεισ για τθν αξιολόγθςθ του
υπάρχοντοσ ςχεδιαςμοφ.
β. Κατάςταςθ αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ (κίτρινοσ ςυναγερμόσ), κατά τθν οποία οι
εμπλεκόμενοι φορείσ αυξάνουν τθν ετοιμότθτά τουσ ςφμφωνα με τον επιχειρθςιακό τουσ
ςχεδιαςμό:
β.1. Υςτερα από προθγοφμενθ μζςο-βραχυπρόκεςμθ προειδοποίθςθ τθσ Εκνικισ Αρχισ
για τθν εκδιλωςθ επικίνδυνων φαινομζνων. Νοείται ότι θ κατάςταςθ αυτι υφίςταται
ςτισ περιπτϊςεισ που υπάρχει τεχνικι και επιςτθμονικι δυνατότθτα εκτίμθςθσ τθσ
πικανότθτασ εκδιλωςθσ επικίνδυνων φαινομζνων από τουσ αρμόδιουσ φορείσ.
β.2. Κατόπιν Αναφορϊν Αςφάλειασ των Τποδομϊν Ηωτικισ θμαςίασ προσ το Ε..ΚΕ.Π.Π.
για κρίςιμα περιςτατικά που ενδζχεται να διαταράξουν ι διαταράςςουν ςε ςθμαντικό
βακμό τθ λειτουργία τουσ.
γ. Κατάςταςθ επιφυλακισ (πορτοκαλί ςυναγερμόσ), κατά τθν οποία οι εμπλεκόμενοι
φορείσ εξαντλοφν τα μζτρα ετοιμότθτασ και τίκενται ςε επιφυλακι:
γ.1.Υςτερα από προθγοφμενθ βραχυπρόκεςμθ προειδοποίθςθ τθσ Εκνικισ Αρχισ, για
τθν εκδιλωςθ επικίνδυνων φαινομζνων με ιδιαίτερα αυξθμζνθ πικανότθτα. Νοείται ότι
θ κατάςταςθ αυτι υφίςταται ςτισ περιπτϊςεισ που υπάρχει τεχνικι και επιςτθμονικι
δυνατότθτα εκτίμθςθσ τθσ ιδιαίτερα αυξθμζνθσ πικανότθτασ εκδιλωςθσ επικίνδυνων
φαινομζνων από τουσ αρμόδιουσ φορείσ.
γ.2. Κατόπιν εκτίμθςθσ τθσ κατάςταςθσ και των πικανϊν ςυνεπειϊν από τθ διατάραξθ
ςε ςθμαντικό βακμό τθσ λειτουργίασ Τποδομϊν Ηωτικισ θμαςίασ.
δ. Κατάςταςθ κινθτοποίθςθσ (κόκκινοσ ςυναγερμόσ), περιλαμβάνει τθν αρχικι
κινθτοποίθςθ των πρϊτων ανταποκριτϊν ςφμφωνα με τον υφιςτάμενο επιχειρθςιακό
ςχεδιαςμό, τουσ λοιποφσ φορείσ που κινθτοποιοφνται ανάλογα με το είδοσ του κινδφνου,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ, ενεργοποίθςθ και
ανάπτυξθ του αναγκαίου δυναμικοφ και μζςων πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ
του καταςτροφικοφ φαινομζνου ι ςυμβάντοσ και των ςυνεπειϊν του και δρομολόγθςθ των
δράςεων βραχείασ αποκατάςταςθσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ που προκφπτουν και
ενεργοποιείται:
δ.1.Αμζςωσ μετά τθν εκδιλωςθ καταςτροφικοφ φαινομζνου ι/και
δ.2.τισ περιπτϊςεισ ςυμβάντων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςοβαρισ διατάραξθσ τθσ
λειτουργίασ Τποδομϊν Ηωτικισ θμαςίασ, που απειλοφν τθ ηωι, υγεία και
ακεραιότθτα του πλθκυςμοφ, περιουςιακά ςτοιχεία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ι το περιβάλλον.
ε. Ανάλογα με τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ, με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ
Αρχισ, δφναται να κθρφςςεται κατάςταςθ ειδικισ κινθτοποίθςθσ με τισ προχποκζςεισ του
άρκρου 31.

[26]

Άρκρο29
Εκτίμθςθ Κατάςταςθσ
1. Με βάςθ τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ, πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά το πζρασ
καταςτροφικϊν φαινομζνων, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ ςυμβάντων που απειλοφν τθ ηωι,
υγεία και ακεραιότθτα του πλθκυςμοφ, τισ υποδομζσ, τθν περιουςία,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, και το περιβάλλον κακορίηεται θ
ςτρατθγικι, το απαιτοφμενο δυναμικό και τα μζςα για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. Θ εκτίμθςθ
κατάςταςθσ ανανεϊνεται διαρκϊσ και διενεργείται ωσ εξισ:
α. ε τοπικό επίπεδο:
α.1. αμζςωσ μετά τθν αρχικι κινθτοποίθςθ και με ευκφνθ των πρϊτων
ανταποκριτϊν, οι οποίοι ενθμερϊνουν άμεςα, δια των οικείων κζντρων επιχειριςεων
τουσ τον υντονιςτι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του Διμου, ςτα διοικθτικά όρια του οποίου
ζχει εκδθλωκεί το ςυμβάν, κακϊσ και το υντονιςτι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ τθσ
Περιφερειακισ Ενότθτασ, ςτθν περίπτωςθ που ζχουν πλθγεί υποδομζσ τθσ
Περιφζρειασ και το Εκνικό υντονιςτικό Κζντρο Πολιτικισ Προςταςίασ, εφεξισ
Ε..ΚΕ.Π.Π, του άρκρου 58 του παρόντοσ.
α.2 ςε περίπτωςθ ςυνεχιηόμενων επιχειριςεων, με ευκφνθ των φορζων
αντιμετϊπιςθσ τθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ και των ςυνεπειϊν τθσ που
ορίηονται με τθ διαδικαςία του άρκρου 25 του παρόντοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ
εκτιμιςεισ των πρϊτων ανταποκριτϊν που παραμζνουν και επιχειροφν ςτο ςυμβάν.
β. ε επίπεδο Ε..ΚΕ.Π.Π., με ευκφνθ τθσ Ειδικισ Ομάδασ Εκτίμθςθσ Κατάςταςθσ τθσ
περίπτωςθσ β, τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 60 του παρόντοσ, θ οποία εκτιμά ςυνεχϊσ
τθν κατάςταςθ λαμβάνοντασ υπόψθ:
β.1. τισ αντίςτοιχεσ εκτιμιςεισ από το επίπεδο του ςυμβάντοσ, τισ πλθροφορίεσ που
ςυγκεντρϊνει από τα Κζντρα Επιχειριςεων των πρϊτων ανταποκριτϊν και από τα
Κζντρα υντονιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ του επιπζδου και των περιοχϊν που
ζχουν πλθγεί κακϊσ και τυχόν διακζςιμα επιςτθμονικά και τεχνικά ςτοιχεία για τθν
αναμενόμενθ εξζλιξθ ςτθν περίπτωςθ εκδθλωμζνου καταςτροφικοφ φαινομζνου,
β.2. προγνϊςεισ εκδιλωςθσ επικίνδυνων φαινομζνων από τουσ αρμόδιουσ προσ
τοφτο φορείσ, εφόςον υπάρχει ανάλογθ επιςτθμονικι-τεχνικι δυνατότθτα χωρικοφ
και χρονικοφ τουσ προςδιοριςμοφ.
3. ε περιπτϊςεισ ςυμβάντων που ςχετίηονται με ςοβαρι διατάραξθ τθσ λειτουργίασ
Τποδομϊν Ηωτικισ θμαςίασ, θ Ειδικι Ομάδα ςυνεργάηεται με τουσ Διαχειριςτζσ
Αςφάλειασ των επθρεαηόμενων υποδομϊν για τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ.
4. Με ευκφνθ του Ε..ΚΕ.Π.Π διαβιβάηονται πλθροφορίεσ εκτίμθςθσ τθσ κατάςταςθσ προσ
όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ,, ςυμπεριλαμβανομζνων των Διαχειριςτϊν Αςφάλειασ
των Τποδομϊν Ηωτικισ θμαςίασ ςτθν περίπτωςθ κινδφνου ι απειλισ που δφναται να
επθρεάςει τθ λειτουργία τουσ..

Άρκρο 30
Επίπεδα κλιμάκωςθσ
1. Ωσ κλιμάκωςθ ςτο πλαίςιο του παρόντοσ νόμου νοείται θ διαδοχικι ενεργοποίθςθ
και εμπλοκι των Κζντρων υντονιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ επιπζδου Διμου,
Περιφερειακισ Ενότθτασ και Περιφζρειασ κακϊσ και του Ε..ΚΕ.Π.Π. τθσ Κεντρικισ
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Διοίκθςθσ, προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ που
προκαλοφνται από φυςικζσ ι ανκρωπογενείσ καταςτροφζσ ι να παράςχουν
οργανωμζνθ υποςτιριξθ ςτουσ φορείσ που είναι αρμόδιοι για τισ φάςεισ τθσ
αντιμετϊπιςθσ και αποκατάςταςθσ. Ειδικότερα:
α. Οι δράςεισ αντιμετϊπιςθσ και οι δράςεισ παροχισ υποςτιριξθσ ςτουσ φορείσ που
είναι αρμόδιοι για τισ φάςεισ ανταπόκριςθσ και αποκατάςταςθσ, μποροφν να
κλιμακϊνονται από το τοπικό ςτο περιφερειακό και από το περιφερειακό ςτο κεντρικό
επίπεδο, ανάλογα με τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ του άρκρου 29, αλλά υλοποιοφνται
ςε τοπικό επίπεδο, λόγω εγγφτθτασ με το χϊρο τθσ καταςτροφισ και γνϊςθσ των
τοπικϊν ςυνκθκϊν.
β. ε περίπτωςθ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, οι υντονιςτζσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ
επιπζδου διμου, περιφερειακισ ενότθτασ και περιφζρειασ κακϊσ και το Ε..ΚΕ.Π.Π.
δρομολογοφν ςτο χϊρο του ςυμβάντοσ τισ δράςεισ αντιμετϊπιςθσ για τουσ τομείσ
αποκλειςτικισ αρμοδιότθτασ του διοικθτικοφ τουσ επιπζδου, ι παροχισ υποςτιριξθσ
ςτουσ φορείσ που είναι αρμόδιοι για τισ φάςεισ αντιμετϊπιςθσ και αποκατάςταςθσ και
δφνανται να υποβάλλουν αιτιματα ςυνδρομισ ςτο αμζςωσ ανϊτερο επίπεδο όταν
ςυντρζχουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
β.1. Δεν ζχουν οργανωκεί ςτο επίπεδό του απαιτοφμενεσ ΛΕ.Ε.Α. για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ και των ςυνεπειϊν τθσ, λόγω μθ φπαρξθσ των
ςχετικϊν προχποκζςεων,
β.2. Δεν επαρκεί το δυναμικό και τα μζςα που διατίκενται ςτο οικείο διοικθτικό
επίπεδο για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ και των ςυνεπειϊν
τθσ, ζπειτα από τισ ςχετικζσ ενζργειεσ και τθσ Επιτροπισ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ του ιδίου
επιπζδου και τθν ενεργοποίθςθ του μνθμονίου ςυνεργαςίασ με τον ιδιωτικό τομζα
β.3. ε περιπτϊςεισ ςυμβάντων που από τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ προκφπτει
ανάγκθ άμεςθσ εμπλοκισ περιςςότερων του ενόσ επιπζδων διοίκθςθσ.
γ. Σα επίπεδα διοίκθςθσ που διακζτουν δυναμικό και μζςα ςτο χϊρο του ςυμβάντοσ
εκπροςωποφνται ςτο Κζντρο υντονιςμοφ του τοπικοφ επιπζδου, μζςω ςυνδζςμων, ςε
ενιαία ομάδα ςυντονιςμοφ υπό τον αντίςτοιχο υντονιςτι Ζκτακτθσ Ανάγκθσ.
2. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, ωσ αποτζλεςμα τθσ εκτίμθςθσ τθσ κατάςταςθσ, με απόφαςθ
του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ:
α. Δφναται να καλφπτονται από τθν Εκνικι Αρχι, μερικά ι ςυνολικά, οι δαπάνεσ για τθ
διάκεςθ δυναμικοφ και μζςων ςτισ πλθγείςεσ περιοχζσ από άλλουσ Διμουσ και
Περιφζρειεσ, με τισ διατάξεισ του άρκρου 32.
β. Δφναται να κλιμακϊνονται οι δράςεισ απευκείασ ςτο κεντρικό επίπεδο, και
ςυγκεκριμζνα:
β.1 Mε βάςθ τισ προγνϊςεισ που αφοροφν τθν αναμενόμενθ εξζλιξθ του
εκδθλωμζνου κινδφνου και
β.2 Όταν θ φφςθ του εκδθλωμζνου κινδφνου απαιτεί τθν άμεςθ ενεργοποίθςθ του
επιπζδου τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ.
β.3 τισ περιπτϊςεισ διμων νθςιωτικϊν περιοχϊν.
γ. Σο Ε..ΚΕ.Π.Π. δφναται να μεταφζρεται με κατάλλθλθ οργανωτικι δομι ςτθν πλθγείςα
περιοχι.
3. Όταν από τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ προκφπτει ότι για τθν αντιμετϊπιςθ του
εκδθλωμζνου κινδφνου και των ςυνεπειϊν του, απαιτείται κινθτοποίθςθ δυναμικοφ και
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μζςων ςε μεγάλθ κλίμακα, ι και θ λιψθ ζκτακτων νομοκετικϊν μζτρων εφαρμόηεται θ
διαδικαςία για τθν Κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Εκνικισ θμαςίασ του άρκρου 33.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΑΝΑΓΚΘΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΘΣ ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ
Άρκρο 31
Κατάςταςθ Ειδικισ Κινθτοποίθςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. Λόγω επαπειλοφμενου κινδφνου καταςτροφϊν ι ζκτακτθσ ανάγκθσ κατά το άρκρο 2 παρ.
25, ο Διοικθτισ τθσ Εκνικισ Αρχισ δφναται, κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Ειδικισ Ομάδασ
Εκτίμθςθσ Κατάςταςθσ, να κθρφςςει τισ απειλοφμενεσ ι τισ πλθγείςεσ περιοχζσ ςε
Κατάςταςθ Ειδικισ Κινθτοποίθςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ.
2. Θ Κατάςταςθ Ειδικισ Κινθτοποίθςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ ςυνδζεται με κατεπείγουςα
ανάγκθ οφειλόμενθ ςε γεγονότα απρόβλεπτα που επιβάλουν τθ λιψθ των αναγκαίων
μζτρων πολιτικισ προςταςίασ ςτισ απειλοφμενεσ ι ςτισ πλθγείςεσ περιοχζσ για τθν
προςταςία των πολιτϊν, με τθν ανάπτυξθ όλων των διακζςιμων πόρων ςε τοπικό επίπεδο,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των αναγκαίων πόρων από τον ιδιωτικό τομζα.
3. Θ Εκνικι Αρχι δφναται να ενεργοποιεί το μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ
του άρκρου 24 και να καλφπτει μερικά ι ςυνολικά:
α. Δαπάνεσ των ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ που ςυνδράμουν με δυναμικό και μζςα τουσ ΟΣΑ
αϋ και βϋ Βακμοφ των περιοχϊν που ζχουν κθρυχκεί ςε «Κατάςταςθ Ειδικισ
Κινθτοποίθςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ»,
β. Δαπάνεσ εκελοντικϊν οργανϊςεων που μετακινοφνται για τθν παροχι ςυνδρομισ
ςτισ περιοχζσ που ζχουν κθρυχκεί ςε «Κατάςταςθ Ειδικισ Κινθτοποίθςθσ Πολιτικισ
Προςταςίασ», κακϊσ και
γ. Δαπάνεσ των ΟΣΑ αϋ και βϋ Βακμοφ που ζχουν κθρυχκεί ςε «Κατάςταςθ Ειδικισ
Κινθτοποίθςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ», που απορρζουν από τθν ενεργοποίθςθ των
μνθμονίων ςυνεργαςίασ με ιδιωτικοφσ φορείσ.
4. Θ «Κατάςταςθ Ειδικισ Κινθτοποίθςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ», ανάλογα με τθν εκτίμθςθ
τθσ κατάςταςθσ και ιδιαίτερα των ςυνεπειϊν του καταςτροφικοφ φαινομζνου, δφναται να
κλιμακϊνεται ςε Κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Πολιτικισ Προςταςίασ ι ςε Κατάςταςθ
Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Εκνικισ θμαςίασ.

Άρκρο 32
Κιρυξθ Κατάςταςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. Θ «Κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ πολιτικισ προςταςίασ» κθρφςςεται με απόφαςθ
του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ Πολιτικισ Προςταςίασ, εκτόσ τθσ παρ. 3 του άρκρου
30, ςε περιπτϊςεισ ςυντελεςμζνων φυςικϊν ι ανκρωπογενϊν καταςτροφϊν που
για τθν αντιμετϊπιςθ τουσ δεν επαρκοφν οι άμεςα διακζςιμοι πόροι του
διοικθτικοφ επιπζδου, ςτα όρια του οποίου ζχει ςυντελεςτεί θ καταςτροφι.
2. Θ απόφαςθ κιρυξθσ ςε «κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ πολιτικισ προςταςίασ»
περιλαμβάνει τθ χρονικι τθσ διάρκεια και αίρεται αυτοδικαίωσ με τθ λιξθ τθσ.
Δφναται να παρατείνεται με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ, φςτερα από
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αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ των κατά περίπτωςθ αρμόδιων Περιφερειακϊν ι Σοπικϊν
Αρχϊν Πολιτικισ Προςταςίασ με τθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι εξακολουκοφν να
υφίςτανται οι λόγοι κιρυξθσ, κακϊσ και κα αιτιολογοφνται οι λόγοι για τουσ
οποίουσ οι επιπτϊςεισ από τισ καταςτροφζσ δεν ζχουν ακόμθ αντιμετωπιςκεί.
3. Ειδικότερα ηθτιματα που αφοροφν όρουσ και προχποκζςεισ για τθν κιρυξθ
περιοχϊν ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ρυκμίηονται με κοινι απόφαςθ του
Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ και των κατά περίπτωςθ ςυναρμόδιων
Τπουργϊν.

Άρκρο 33
Κατάςταςθ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Εκνικισ Σθμαςίασ
1. Θ «Κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ εκνικισ ςθμαςίασ» κθρφςςεται από το Τπουργικό
υμβοφλιο που ςυγκαλείται με βάςθ το π.δ 63/2005 και κατόπιν ειςιγθςθσ του
Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ ςτον οποίο ειςθγείται αρμοδίωσ ο Διοικθτισ τθσ
Εκνικισ Αρχισ. Θ απόφαςθ κιρυξθσ προςδιορίηεται θ γεωγραφικι τθσ ζκταςθ,
περιλαμβάνει τθ χρονικι τθσ διάρκεια και αίρεται αυτοδικαίωσ με τθ λιξθ τθσ.
2. Θ «Κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ εκνικισ ςθμαςίασ» κθρφςςεται ςε περιπτϊςεισ
ςυντελεςμζνων φυςικϊν ι ανκρωπογενϊν καταςτροφϊν με ευρείεσ δυςμενείσ
ςυνζπειεσ ςτον πλθκυςμό και τισ υποδομζσ τθσ χϊρασ και για τθν αντιμετϊπιςθ
τουσ απαιτείται ςυντονιςμζνθ ανταπόκριςθ μεγάλθσ κλίμακασ, από όλα τα επίπεδα
διοίκθςθσ.
3. Για τισ «καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ εκνικισ ςθμαςίασ» δφνανται να κεςπίηονται
ζκτακτα νομοκετικά μζτρα που εφαρμόηονται για προκακοριςμζνθ χρονικι
περίοδο, ωσ ανωτζρω, τα οποία περιλαμβάνουν ιδίωσ μζτρα και δράςεισ που
αποςκοποφν:
α. τθν αρωγι και ανακοφφιςθ των πλθγζντων.
β. τθν αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν και των υποδομϊν
ηωτικισ ςθμαςίασ, τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, τθν απόρριψθ φερτϊν ι άλλων υλικϊν
που παράγονται από καταςτροφικά φαινόμενα, κακϊσ και μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ
διοικθτικισ ςυνζχειασ ςτισ επθρεαηόμενεσ περιοχζσ, περιλαμβανομζνων παρεμβάςεων
προςωρινοφ χαρακτιρα.
γ. τθν ενεργοποίθςθ των πρϊτων οικονομικϊν μζτρων άμεςθσ ςτιριξθσ του
πλθκυςμοφ και των παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων που ζχουν επθρεαςτεί από τθν
καταςτροφι, προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν οι επείγουςεσ ανάγκεσ, με
μεταγενζςτερθ καταγραφι των πραγματικϊν αναγκϊν.
δ. τθν εφαρμογι παρεμβάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των παρεμβάςεων δομικοφ
χαρακτιρα για τθ μείωςθ του εναπομείναντοσ κινδφνου ςτισ περιοχζσ που ζχουν πλθγεί
από καταςτροφζσ, που ςυνδζονται ςτενά με τθν εκδιλωςθ του ςυμβάντοσ και
αποςκοποφν κυρίωσ ςτθν αςφάλεια και προςταςία των πολιτϊν.
ε. τθν καταγραφι των αναγκϊν αποκατάςταςθσ των κατεςτραμμζνων δθμόςιων και
ιδιωτικϊν καταςκευϊν και υποδομϊν κακϊσ και των ηθμιϊν που ζχουν υποςτεί οι
οικονομικζσ και παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, οι φυςικοί και πολιτιςτικοί πόροι κακϊσ
και το κτιριακό απόκεμα.
ςτ. τθν οργάνωςθ και εφαρμογι προγράμματοσ προςωρινισ μετεγκατάςταςθσ
πλθγζντων, ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ επικράτειασ, εάν αυτό απαιτείται.
[30]

η. το ςχιμα διοίκθςθσ, υπό το Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ, για το ςυντονιςμό και τθν
υλοποίθςθ των αναγκαίων παρεμβάςεων, ςτθ βάςθ εκτάκτων ρυκμίςεων και
προβλζψεων με διάρκεια ιςχφοσ μζχρι τθ λιξθ τθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ
εκνικισ ςθμαςίασ.

Άρκρο 34
Οργανωμζνθ Ρρολθπτικι Απομάκρυνςθ Ρλθκυςμοφ
1. Θ οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πλθκυςμοφ από μια περιοχι ςυνιςτά δράςθ
πολιτικισ προςταςίασ και δρομολογείται ωσ ακολοφκωσ:
α. Για τθν προςταςία τθσ ηωισ, τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ του πλθκυςμοφ, όταν
τεκμθριωμζνα μία περιοχι εκτιμάται ότι απειλείται από εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ
καταςτροφι.
β. ε περιοχζσ που αναμζνεται να πλθγοφν λόγω πρόγνωςθσ καταςτροφικοφ
φαινομζνου και ο κίνδυνοσ παραμονισ των πολιτϊν ςε αυτζσ είναι μεγαλφτεροσ ςε
ςχζςθ με τον κίνδυνο μετακίνθςθσ που εκτιμάται ότι κα εκτεκοφν κατευκυνόμενοι προσ
αςφαλζςτερο χϊρο.
2. Θ οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πλθκυςμοφ (μερικι ι ολικι) από μια περιοχι
όπου απειλείται καταςτροφι ι αυτι εξελίςςεται πλθςίον τθσ, εξετάηεται ωσ μζτρο
προλθπτικισ προςταςίασ του πλθκυςμοφ και δρομολογείται εγκαίρωσ, όταν ςε τοπικό
επίπεδο εκτιμάται ότι ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ ενεργοποίθςθσ του αντίςτοιχου
ςχεδίου τθσ παραγράφου 5 του άρκρο 27 του παρόντοσ.
3. Θ απόφαςθ για τθν οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ πλθκυςμοφ λαμβάνεται από
τον κατά τόπο αρμόδιο Διμαρχο, φςτερα από ειςιγθςθ των κατά περίπτωςθ αρμόδιων
φορζων, ςφμφωνα με τον Εκνικό Κατάλογο Κινδφνων και Απειλϊν. ε περίπτωςθ απουςίασ
ι κωλφματοσ του Δθμάρχου, θ απόφαςθ οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςθσ
πλθκυςμοφ λαμβάνεται από τον νόμιμο αναπλθρωτι του Αντιδιμαρχο υπό τισ ωσ άνω
προχποκζςεισ.
4. Θ παραπάνω οργανωμζνθ προλθπτικι απομάκρυνςθ δεν αφορά ςτθν αςφάλεια και ςτθν
κατάςταςθ τθσ υγείασ των ατόμων που ευρίςκονται εντόσ υποδομϊν ι εγκαταςτάςεων
φορζων, που τελοφν υπό τθν εποπτεία ι διζπονται λειτουργικά από ειδικότερεσ
νομοκεςίεσ όπωσ Νοςθλευτικά Ιδρφματα, Παιδικζσ Εξοχζσ, Καταςκθνϊςεισ, Ιερζσ Μονζσ,
αρχαιολογικοί χϊροι, ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, εγκαταςτάςεισ των Ενόπλων Δυνάμεων και
ωμάτων Αςφαλείασ. τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ θ ςχετικι απόφαςθ λαμβάνεται από τον
υπεφκυνο λειτουργίασ των υποδομϊν ι των εγκαταςτάςεων φςτερα από ςχετικι
ενθμζρωςθ των κατά περίπτωςθ αρμόδιων φορζων, ςφμφωνα με τον Εκνικό Κατάλογο
Κινδφνων και Απειλϊν.
5. Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ οργανωμζνθσ προλθπτικισ απομάκρυνςθσ πλθκυςμοφ από
εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι, το ζργο των αρμοδίων κατά τόπο Δθμάρχων,
υποςτθρίηεται από τουσ φορείσ που περιλαμβάνονται ςτο ςχζδιο τθσ παραγράφου 5 του
άρκρου 27 του παρόντοσ.
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ΜΕΟΣ Βϋ
ΕΘΝΙΚΘ ΑΧΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΘ – ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ
Άρκρο 35
Εκνικι Αρχι Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. υνιςτάται Εκνικι Αρχι Πολιτικισ Προςταςίασ (Ε.Α.Π.Π.), με ζδρα τθν Ακινα, τθσ οποίασ
προΐςταται Διοικθτισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 39 του παρόντοσ. Θ Εκνικι Αρχι
αποτελεί αυτοτελι δθμόςια υπθρεςία και υπάγεται ςτον Τπουργό Προςταςίασ του Πολίτθ.
2. Σο Πυροςβεςτικό ϊμα υπάγεται διοικθτικά ςτθν Εκνικι Αρχι και αποτελεί
επιχειρθςιακό βραχίονα αυτισ για κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ.
3. Θ ονομαςία τθσ Εκνικισ Αρχισ ςτθν Αγγλικι είναι «National Agency for Civil Protection
(NACP)» και ζχει διακριτικό λογότυπο ςχιματοσ κυκλικοφ με όμοιο μικρότερων διαςτάςεων
εςωτερικό κφκλο πορτοκαλί χρϊματοσ που περικλείεται από ομόκεντρο κφκλου κυανοφ
χρϊματοσ, άνευ χρωματικϊν περιγραμμάτων, με εγγεγραμμζνο ιςόπλευρο τρίγωνο του
ιδίου χρϊματοσ. το πάνω μζροσ του ομόκεντρου κφκλου αναγράφονται με κεφαλαία
λευκά γράμματα θ φράςθ «ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ» και ςτο κάτω μζροσ θ λζξθ «ΕΛΛΑΔΑ».
το κάτω μζροσ του εξωτερικοφ ομόκεντρου κφκλου και ςτο κζντρο αυτοφ αναγράφεται με
κεφαλαία γράμματα θ φράςθ «ΕΘΝΙΚΘ ΑΡΧΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ». Οι ανωτζρω
φράςεισ αναγράφονται ςυνολικά και ςτθν αγγλικι.

Άρκρο 36
Σκοπόσ - Αποςτολι
Θ Εκνικι Αρχι, ζχει ωσ αποςτολι τθ χάραξθ τθσ πολιτικισ ςτον τομζα πολιτικισ προςταςίασ
τθσ χϊρασ, τθν οργάνωςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Πολιτικισ Προςταςίασ κακϊσ και το
ςχεδιαςμό, οργάνωςθ, ςυντονιςμό και υλοποίθςθ των δράςεων επιπζδου Κεντρικισ
Διοίκθςθσ, για ανάλυςθ των κινδφνων και απειλϊν και εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ
αυτϊν, πρόλθψθ και μετριαςμό των επιπτϊςεων των κινδφνων, ενίςχυςθ τθσ
ανκεκτικότθτασ τθσ κοινωνίασ, διαχείριςθ εκτάκτων αναγκϊν και βραχεία αποκατάςταςθ
από καταςτροφζσ, οργάνωςθ και εποπτεία του υςτιματοσ Εκελοντιςμοφ Πολιτικισ
Προςταςίασ και διεκνι εκπροςϊπθςθ τθσ χϊρασ για ηθτιματα πολιτικισ προςταςίασ.

Άρκρο 37
Αρμοδιότθτεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ
το πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ θ Εκνικι Αρχι αςκεί τισ εξισ αρμοδιότθτεσ:
1. χεδιάηει και παρακολουκεί τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ
προςταςίασ και ειςθγείται ςτον Τπουργό Προςταςίασ του Πολίτθ τθν προϊκθςθ των
αναγκαίων ρυκμίςεων και τθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων, κανονιςτικϊν ι άλλων για το
ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ χϊρασ.
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2. υντονίηει τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ για τθν κατάρτιςθ τθσ Εκνικισ τρατθγικισ για τθ
μείωςθ του κινδφνου καταςτροφϊν, με ςτόχο τθν ενςωμάτωςθ και ζγκριςι τθσ ςτο πλαίςιο
τθσ Εκνικισ Αναπτυξιακισ τρατθγικισ, πλαιςίων («frameworks») για τθν οργάνωςθ και
τυποποίθςθ τομζων δράςθσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ, κακϊσ και τθσ τρατθγικισ για τθν
Προςταςία των Τποδομϊν Ηωτικισ θμαςίασ ςυμπεριλαμβανομζνων των διαςυνδζςεων
και αλλθλεξαρτιςεϊν τουσ.
3. Καταρτίηει εξαετζσ Μεςοπρόκεςμο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Πολιτικισ Προςταςίασ και
ςτθ ςυνζχεια αντίςτοιχο τριετζσ κυλιόμενο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Πολιτικισ
Προςταςίασ, ςτο οποίο αποτυπϊνει, ιεραρχεί και εξειδικεφει προγράμματα, ζργα και
δράςεισ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν και τθν ενίςχυςθ των ικανοτιτων του Εκνικοφ
υςτιματοσ Πολιτικισ Προςταςίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προτάςεισ των περιφερειακϊν
και τοπικϊν αρχϊν πολιτικισ προςταςίασ.
4. Τποβάλλει το Μεςοπρόκεςμο κακϊσ και το τριετζσ κυλιόμενο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα
Πολιτικισ Προςταςίασ για ζγκριςθ. ςτουσ ςυναρμόδιουσ Τπουργοφσ.
5. Κατευκφνει, προωκεί και ςυντονίηει τισ δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ επιπζδου
κεντρικισ διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ςτον παρόντα νόμο.
6. Προωκεί και ςυντονίηει τισ δράςεισ ανάλυςθσ και χαρτογράφθςθσ των κινδφνων και
απειλϊν του αντίςτοιχου εκνικοφ καταλόγου του άρκρου 25 του παρόντοσ κακϊσ και
εκτίμθςθσ τθσ επικινδυνότθτάσ τουσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ
και υπθρεςίεσ, ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
7. ε επίπεδο ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ:
α. Καλείται ςε πρότερθ διαβοφλευςθ και ςυμμετζχει ςτθν κατάρτιςθ και ενιαία
διαχείριςθ ολοκλθρωμζνων ςχεδίων πρόλθψθσ δομικοφ χαρακτιρα επιπζδου κεντρικισ
διοίκθςθσ, τα οποία περιορίηονται ςε δθμόςιεσ δομζσ και υποδομζσ με ςκοπό τθν
εναρμόνιςι τουσ με τισ αντίςτοιχεσ δράςεισ μθ δομικοφ χαρακτιρα και τα χζδια
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Διαχείριςθσ των υνεπειϊν τουσ του επιπζδου
τθσ.
β. Καταρτίηει ςε ςυνεργαςία με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, χζδια Αντιμετϊπιςθσ
Εκτάκτων Αναγκϊν και Διαχείριςθσ των υνεπειϊν τουσ, επιπζδου Κεντρικισ Διοίκθςθσ,
για τουσ κινδφνουσ του εκνικοφ καταλόγου του άρκρου 25, καταρτίηει πρότυπα ςχζδια
και εκδίδει κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για το ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ και τθν
προλθπτικι οργανωμζνθ απομάκρυνςθ πλθκυςμοφ και ςε ςυνεργαςία με τουσ
αρμόδιουσ φορείσ καταρτίηει πρότυπεσ επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ [«Standard
Operating Procedures» (SOPs)] για τθ φάςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ
φορείσ που ζχουν τθν ευκφνθ αντιμετϊπιςθσ ανά κατθγορία κινδφνου.
8. Οργανϊνει και λειτουργεί, ςε 24ωρθ βάςθ, το Εκνικό υντονιςτικό Κζντρο Πολιτικισ
Προςταςίασ, με ςκοπό τθ ςυλλογι και επεξεργαςία των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν
εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ και το ςυντονιςμό των δράςεων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ κατά τθν
αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ και των ςυνεπειϊν τουσ, ςε ςυνεργαςία με
τισ Περιφερειακζσ και Σοπικζσ Αρχζσ Πολιτικισ Προςταςίασ.
9. Αξιοποιεί τα διακζςιμα επιςτθμονικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ για τθν κινθτοποίθςθ του
δυναμικοφ και των μζςων πολιτικισ προςταςίασ τθσ χϊρασ και τθν ενθμζρωςθ και παροχι
αντίςτοιχων οδθγιϊν προσ τουσ πολίτεσ, ενόψει επαπειλοφμενου κινδφνου καταςτροφϊν.
10. Αναπτφςςει πρωτοβουλίεσ, ςυνεργαςίεσ και ςυνζργιεσ με τθν επιςτθμονικι κοινότθτα
όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο Κεφάλαιο Σ’ του παρόντοσ.
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11. υντάςςει κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και αξιολογεί, ςε ςυνεργαςία με τισ επικεφαλισ
οργανικζσ μονάδεσ ςυντονιςμοφ, τθν επιχειρθςιακι ικανότθτα των Λειτουργιϊν Ζκτακτθσ
Ανάγκθσ (ΛΕ.Ε.Α.) επιπζδου κεντρικισ διοίκθςθσ, με ςκοπό τον εντοπιςμό ελλείψεων ςτουσ
τομείσ επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ, εξοπλιςμοφ, εκπαίδευςθσ και αςκιςεων.
12. χεδιάηει, υλοποιεί και ςυντονίηει το ζργο τθσ πλθροφόρθςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ
των πολιτϊν ςε κζματα πολιτικισ προςταςίασ. υνεργάηεται με άλλουσ κρατικοφσ φορείσ,
τόςο ςε επίπεδο γενικισ ενθμζρωςθσ όςο και ςε επίπεδο παροχισ ειδικϊν οδθγιϊν για τθν
αντιμετϊπιςθ κινδφνων ι καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν
αναπθρία, τθ γλωςςικι και πολιτιςμικι ποικιλομορφία κακϊσ και ειδικότερεσ ανάγκεσ
άλλων ομάδων πλθκυςμοφ.
13. υγκεντρϊνει, επεξεργάηεται και ιεραρχεί προτάςεισ των ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ για τθν
ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ΛΕ.Ε.Α. ςτα αντίςτοιχα επίπεδα.
14. Ειςθγείται ςτον Τπουργό Εςωτερικϊν, τθ διάκεςθ και κατανομι των πιςτϊςεων, που
είναι εγγεγραμμζνεσ ςτον προχπολογιςμό τθσ Εκνικισ Αρχισ, κακϊσ και των, τυχόν,
αναγκαίων ζκτακτων ενιςχφςεων, ςτουσ Ο.Σ.Α α’ και β’ βακμοφ, για τον ςχεδιαςμό και
εφαρμογι μζτρων και δράςεων πολιτικισ προςταςίασ.
15. υλλζγει και αναλφει πλθροφορίεσ, ςτατιςτικά ςτοιχεία επιπτϊςεων καταςτροφϊν
(«Loss Data») από το Εκνικό φςτθμα. Οι αρμόδιοι φορείσ για τθν παροχι πλθροφοριϊν και
το είδοσ αυτϊν, ρυκμίηονται με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ και
των ςυναρμόδιων Τπουργϊν, κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ.
16. υμμετζχει ςε ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ επιτροπζσ κατά λόγο αρμοδιότθτάσ τθσ,
ςυνεργάηεται με αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τρίτων
χωρϊν για κάκε ηιτθμα που αφορά ςτθ διαχείριςθ κεμάτων αρμοδιότθτάσ τθσ, για τθ
μεταφορά τεχνογνωςίασ, κακϊσ και για τθν αξιοποίθςθ ειδικϊν ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν
πόρων.
17. υντονίηει τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ του προςωπικοφ τθσ πολιτικισ προςταςίασ,
των εκελοντϊν και του πλθκυςμοφ ςε κζματα πολιτικισ προςταςίασ, μζςω εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων που καταρτίηει. Πιςτοποιθμζνοσ Φορζασ παροχισ εκπαίδευςθσ ςτο
προςωπικό πολιτικισ προςταςίασ και ιδίωσ ςτου υντονιςτζσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ ςε όλα τα
επίπεδα και τουσ υντονιςτζσ ΛΕ.Ε.Α. και υντονιςτζσ Ομάδων ΛΕ.Ε.Α. κακϊσ ςτουσ
αναπλθρωτζσ αυτϊν όλων των επιπζδων ορίηεται το Κζντρο Μελετϊν Αςφάλειασ
(ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Τπουργείου Προςταςία του Πολίτθ, κατόπιν ζγκριςθσ των εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων από τθν Εκνικι Αρχι.
18. Προωκεί ςχολικζσ παρεμβάςεισ ςε κζματα πολιτικισ προςταςίασ ςε ςυνεργαςία με το
Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και υλοποιεί ειδικά εκπαιδευτικά
προγράμματα για άτομα με αναπθρία, πλθγζντεσ από καταςτροφζσ, το προςωπικό των
πρϊτων ανταποκριτϊν και εκελοντζσ, ςε ςυνεργαςία με ερευνθτικά και εκπαιδευτικά
ιδρφματα και άλλουσ φορείσ.
19. υνεργάηεται, χρθματοδοτεί και ςυνάπτει προγραμματικζσ ςυμφωνίεσ, μνθμόνια
ςυνεργαςίασ ι ςυμβάςεισ με τθν Πυροςβεςτικι Ακαδθμία, το Κζντρο Μελετϊν Αςφάλειασ
του Τπουργείου Προςταςίασ του Πολίτθ, φορείσ του δθμοςίου ι ευρφτερου δθμοςίου
τομζα, Ακαδθμαϊκά Ιδρφματα, ερευνθτικά κζντρα ι ινςτιτοφτα για τθν εκπόνθςθ
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και τθν παροχι εκπαιδεφςεων, εκπόνθςθ μελετϊν,
διενζργεια ερευνϊν και υλοποίθςθ προγραμμάτων ςτο πλαίςιο άςκθςθσ των
αρμοδιοτιτων τθσ.
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20. Διοργανϊνει αςκιςεισ Πολιτικισ Προςταςίασ, ςε ςυνεργαςία με ΟΣΑ αϋ και β’ βακμοφ
και λοιποφσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων ςχεδίων
πολιτικισ προςταςίασ.
21. υνάπτει μνθμόνια ςυνεργαςίασ του άρκρου 24 του παρόντοσ με ιδιωτικοφσ φορείσ για
τθν εξαςφάλιςθ πόρων από τον ιδιωτικό τομζα για αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν.
22. Προωκεί τισ κζςεισ τθσ Χϊρασ ςτον τομζα τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ, τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ πολιτικισ προςταςίασ
άλλων χωρϊν. Εκπροςωπεί τθ Χϊρα ςτα αρμόδια κεςμικά όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
και διεκνϊν οργανιςμϊν. Παρακολουκεί τθν ενςωμάτωςθ και εφαρμογι τθσ ευρωπαϊκισ
νομοκεςίασ κακϊσ και των υποχρεϊςεων από τθν εφαρμογι τθσ Διεκνοφσ τρατθγικισ του
Θνωμζνων Εκνϊν για τθ μείωςθ του Κινδφνου των Καταςτροφϊν και παρόμοιων διεκνϊν
πρωτοβουλιϊν.
23. Θ Εκνικι Αρχι λειτουργεί ωσ εκνικό ςθμείο επαφισ με τουσ μθχανιςμοφσ
ενεργοποίθςθσ για τθν παροχι και λιψθ διεκνοφσ ςυνδρομισ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ
προςταςίασ και δζχεται κατ’ αποκλειςτικότθτα αιτιματα κρατικϊν υπθρεςιϊν για
ςυνδρομι άλλων Αρχϊν, Τπθρεςιϊν και Φορζων τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ με ςκοπό
τθν αντιμετϊπιςθ καταςτροφϊν.
24. Προωκεί και αξιοποιεί τθν εκελοντικι δράςθ, ςυντονίηει και εποπτεφει το φςτθμα
Εκελοντιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυνεργαςίασ με μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ και
φορείσ τθσ Κοινωνίασ των Πολιτϊν, ιδιωτικοφ δικαίου και μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα,
τθρεί το Μθτρϊο Εκελοντικϊν Οργανϊςεων Πολιτικισ Προςταςίασ και υποςτθρίηει, μζςω
ειδικοφ κονδυλίου, τθν ενίςχυςι του υςτιματοσ Εκελοντιςμοφ ςε μζςα και εξοπλιςμό.
25.υμμετζχει ςε εκνικζσ επιτροπζσ, ομάδεσ εργαςίασ, ςυμβοφλια και όργανα κατάρτιςθσ
εκνικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν, για τθν ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ και μείωςθ τθσ
τρωτότθτασ του δομθμζνου περιβάλλοντοσ απζναντι ςε φυςικζσ ι ανκρωπογενείσ
καταςτροφζσ και εκφράηει τισ απόψεισ και προτάςεισ τθσ αναφορικά με ςχετικζσ μελζτεσ.
26. υνεργάηεται όταν απαιτείται με τισ αρμόδιεσ εκνικζσ αρχζσ για τθν αξιοποίθςθ εκνικϊν
και ευρωπαϊκϊν πόρων και τθν υποβολι προτάςεων για τθν ενίςχυςθ των ικανοτιτων του
Εκνικοφ υςτιματοσ και δφναται προσ τοφτο να ενεργεί ωσ δικαιοφχοσ προγραμμάτων
χρθματοδοτοφμενων, ολικά ι μερικά, από εκνικοφσ πόρουσ ι τθν Ε.Ε. ι από άλλουσ
διεκνείσ οργανιςμοφσ κακϊσ και ςυγχρθματοδοτοφμενων Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων.
27. υνεργάηεται, κατά περίπτωςθ, με τα Τπουργεία, τισ Επιτελικζσ Δομζσ ΕΠΑ των
Τπουργείων και τουσ ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ για τθ διαμόρφωςθ προτάςεων
χρθματοδότθςθσ ζργων, ςφμφωνα με το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Πολιτικισ Προςταςίασ,
μζςω των Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων του ΕΠΑ και άλλων χρθματοδοτικϊν εργαλείων.
28. υντάςςει και υποβάλλει μζςω του Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ ςτθ Διαρκι
Επιτροπι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Δθμόςιασ Σάξθσ και Δικαιοςφνθσ τθσ Βουλισ των Ελλινων:
α. Σθν Εκνικι τρατθγικι για τθ μείωςθ του Κινδφνου Καταςτροφϊν.
β. Αναλυτικζσ ετιςιεσ εκκζςεισ για τθν πρόοδο ςτθ διαχείριςθ εκτάκτων αναγκϊν.
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Άρκρο 38
Οργάνωςθ τθσ Εκνικισ Αρχισ
1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταςθ του Τπουργοφ Προςταςίασ Πολίτθ,
Οικονομικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, μπορεί να ςυςτινονται, να καταργοφνται ι
να ςυγχωνεφονται Διευκφνςεισ ι Σμιματα ι Γραφεία τθσ Εκνικισ Αρχισ, να ρυκμίηονται
κζματα ςχετικά με τθν οργάνωςθ, τθ ςτελζχωςθ, τθ λειτουργία και τισ επιμζρουσ
αρμοδιότθτεσ των μονάδων τθσ Εκνικισ Αρχισ, να προβλζπονται οι οργανικζσ κζςεισ, οι
κλάδοι, οι κατθγορίεσ και οι ειδικότθτεσ του προςωπικοφ τθσ Αρχισ, οι οποίεσ με το ίδιο
π.δ. δφνανται να μετατρζπονται αντιςτοίχωσ, τα προςόντα διοριςμοφ κακϊσ και θ
κατανομι των οργανικϊν κζςεων του μονίμου και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
αορίςτου χρόνου προςωπικοφ τθσ Αρχισ ανά κατθγορία, κλάδο και ειδικότθτα κακϊσ και
να ρυκμίηεται κάκε ειδικότερο κζμα που αφορά ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία τουσ.
2. Με το π.δ. τθσ παρ. 1 δφνανται να προβλζπεται θ ανακατανομι των κενϊν κζςεων τθσ
Εκνικισ Αρχισ ςε κλάδουσ, κατθγορίεσ ι ειδικότθτεσ, τα ειδικά προςόντα διοριςμοφ ι
πρόςλθψθσ, θ ςυγκρότθςθ υπθρεςιακοφ και πεικαρχικοφ ςυμβουλίου για κζματα
υπθρεςιακισ κατάςταςθσ και πεικαρχικοφ ελζγχου κακϊσ και κάκε άλλου ςχετικοφ
ηθτιματοσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ
ΟΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ – ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ
Άρκρο 39
Διοικθτισ
1. υνιςτάται κζςθ Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ, με βακμό 1ο, τθσ κατθγορίασ ειδικϊν
κζςεων και πενταετι κθτεία. Ο Διοικθτισ επιλζγεται, διορίηεται και παφεται ςφμφωνα με
τισ διαδικαςίεσ των άρκρων 41 και 42 του παρόντοσ.
2. Ωσ Διοικθτισ επιλζγεται πρόςωπο εγνωςμζνου κφρουσ που διακρίνεται για τθν
επιςτθμονικι του κατάρτιςθ και τθν επιχειρθςιακι και διοικθτικι εμπειρία που απαιτεί θ
αποςτολι τθσ Εκνικισ Αρχισ. Για το διοριςμό ςτθ κζςθ του Διοικθτι τθσ Αρχισ
απαιτοφνται:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ.
β. Επιχειρθςιακι εμπειρία τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν, ανάλογθ με τισ απαιτιςεισ τθσ
Εκνικισ Αρχισ.
γ. Σουλάχιςτον τριετι (3) εμπειρία, ςε κζςεισ ευκφνθσ, ςε διοίκθςθ ανκρϊπινου
δυναμικοφ, κατάρτιςθ ςτρατθγικϊν ςχεδίων, διαχείριςθ ζργων και δραςτθριοτιτων,
ςτοχοκεςία, ςυντονιςμό ομάδων και παρακολοφκθςθ επίτευξθσ ςτόχων.
3. Πρόςκετα προςόντα κατά τθν επιλογι κεωροφνται:
α. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι διάρκειασ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ ι διδακτορικοί τίτλοι
ελλθνικοφ Α.Ε.Ι. ι αναγνωριςμζνου ιςότιμου τίτλου τθσ αλλοδαπισ, ςε γνωςτικά
αντικείμενα που ςυμβάλλουν ςτθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ Εκνικισ Αρχισ,
β. Πολφ καλι γνϊςθ τουλάχιςτον μιασ ξζνθσ γλϊςςασ, ιδίωσ τθσ αγγλικισ.
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4. Ο Διοικθτισ ζχει τθν ευκφνθ λειτουργίασ τθσ Ε.Α.Π.Π. αςκεί τθ διοίκθςι τθσ, ζχει τθν
ευκφνθ λειτουργίασ αυτισ και είναι υπεφκυνοσ ζναντι του Τπουργοφ Προςταςίασ τθσ
Πολίτθ για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του. Ειδικότερα:
α. Προΐςταται του Επιςτθμονικοφ υμβουλίου του άρκρου 65 του παρόντοσ.
β. Είναι ο διοικθτικόσ προϊςτάμενοσ του προςωπικοφ τθσ και αςκεί τθν επ’ αυτοφ
πεικαρχικι εξουςία.
γ. Εποπτεφει, ελζγχει, ςυντονίηει και κατευκφνει τισ υπθρεςίεσ τθσ.
δ. Παρακολουκεί τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων, ποριςμάτων και οποιωνδιποτε άλλων
πράξεων τθσ Ε.Α.Π.Π..
ε. Ειςθγείται ςτον Τπουργό Προςταςίασ του Πολίτθ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ
ρυκμίςεισ.
5. ε περίπτωςθ που διορίηεται ςε κζςθ Διοικθτι μόνιμοσ δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ι με ςχζςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου που υπθρετεί ςε φορείσ τθσ παρ. 1 του
άρκρου 14 του ν. 2190/1994, αναςτζλλεται θ άςκθςθ των κακθκόντων ςτθν οργανικι του
κζςθ, ςτθν οποία επανζρχεται αυτοδικαίωσ μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ του. Ο χρόνοσ κθτείασ
ςε κζςθ Διοικθτι λογίηεται ωσ χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ ςε κζςθ Προϊςταμζνου
Γενικισ Διεφκυνςθσ ωσ προσ όλεσ τισ υπθρεςιακζσ ςυνζπειεσ.
6. Ο Διοικθτισ τθσ Εκνικισ Αρχισ υποχρεοφται ςε διλωςθ περιουςιακισ κατάςταςθσ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3213/2003, όπωσ ιςχφει.
7. Ο Διοικθτισ τθσ Ε.Α.Π.Π. τελεί ςε κακεςτϊσ πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ.. Οι
κάκε είδουσ αποδοχζσ του Διοικθτι τακτικζσ ι πρόςκετεσ, για όλο το διάςτθμα τθσ κθτείασ
του, κακορίηονται με κοινι απόφαςθ του Τπουργϊν Προςταςίασ του Πολίτθ και
Οικονομικϊν.
8. Ο χρόνοσ τθσ κθτείασ του Διοικθτι, λογίηεται ωσ χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ για κάκε
ζννομθ ςυνζπεια.

Άρκρο 40
Αρμοδιότθτεσ Διοικθτι
1. Ο Διοικθτισ αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται ςτον παρόντα νόμο.
Μεταξφ άλλων :
α. Διαμορφϊνει και επικαιροποιεί τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό τθσ Εκνικισ Αρχισ.
Επιπλζον, καταρτίηει και ανακεωρεί, εφόςον απαιτείται, τον ετιςιο επιχειρθςιακό
ςχεδιαςμό τθσ Εκνικισ Αρχισ και κακορίηει τουσ ποιοτικοφσ και ποςοτικοφσ ςτόχουσ και τα
κριτιρια αξιολόγθςθσ των οργανικϊν μονάδων αυτισ, κακϊσ και των προϊςταμζνων αυτϊν
και του προςωπικοφ τουσ.
β. Αποφαςίηει για τθ ςυμμετοχι τθσ Εκνικισ Αρχισ ςε Ομάδεσ Εργαςίασ ι Επιτροπζσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Διεκνϊν Οργανιςμϊν με αντικείμενο που άπτεται αμιγϊσ των
αρμοδιοτιτων τθσ και ορίηει τα πρόςωπα που ςυμμετζχουν ςε αυτζσ εκ μζρουσ τθσ.
2. Ωσ προσ το προςωπικό τθσ Εκνικισ Αρχισ, ο Διοικθτισ αςκεί τισ ακόλουκεσ κυρίωσ
αρμοδιότθτεσ:
α. Σοποκετεί, κατόπιν επιλογισ βάςει του άρκρου 86 του ν. 3528/2007, τουσ
προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων κάκε επιπζδου τθσ Εκνικισ Αρχισ. Θ διαδικαςία
του άρκρου 86 του ν. 3528/2007 καταλαμβάνει και το ζνςτολο προςωπικό.
Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Αρχισ, οι εν λόγω προϊςτάμενοι παφονται υποχρεωτικά
πριν από τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ, για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτθν παρ. 10 του
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άρκρου 86 του ν. 3528/2007. Θ διαδικαςία του άρκρου 86 του ν. 3528/2007 καταλαμβάνει
και το ζνςτολο προςωπικό.
β. Μεταβατικά και για λόγουσ προςαρμογισ και άμεςθσ λειτουργίασ, ο Διοικθτισ τθσ
Εκνικισ Αρχισ επιλζγει και τοποκετεί κατά τθν απόλυτθ διακριτικι του ευχζρεια, τουσ
προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων κάκε επιπζδου τθσ Εκνικισ Αρχισ για τθν πρϊτθ
κθτεία τουσ και αποφαςίηει για τθν πρόωρθ λιξθ αυτισ, τθν απαλλαγι ι τθ μετακίνθςι
τουσ.
γ. Αποφαςίηει για τισ προχποκζςεισ και τα κριτιρια πρόςλθψθσ προςωπικοφ ςτθν
Εκνικι Αρχι και για τθν υποβολι ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ και ςτο Α..Ε.Π. των αντίςτοιχων
αιτθμάτων για τισ ςχετικζσ προκθρφξεισ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
δ. Κακορίηει τον αρικμό κζςεων αποφοίτων των Σεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν
Ιδρυμάτων (Σ.Ε.Ι.) και των Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.) για τθν
πραγματοποίθςθ προαιρετικισ πρακτικισ άςκθςθσ ςε Τπθρεςίεσ τθσ Αρχισ.
ε. Ζχει πεικαρχικι εξουςία Γενικοφ Γραμματζα Τπουργείου για το πολιτικό προςωπικό.
3. Ωσ προσ τα οργανωτικά κζματα τθσ Εκνικισ Αρχισ, ο Διοικθτισ αςκεί τισ ακόλουκεσ
κυρίωσ αρμοδιότθτεσ:
α. Διαςφαλίηει ότι το πρόγραμμα και οι δραςτθριότθτεσ των επιμζρουσ οργανικϊν
μονάδων και υπθρεςιϊν τθσ Εκνικισ Αρχισ ςυμβαδίηουν με το ςτρατθγικό και
επιχειρθςιακό ςχζδιο και τουσ τεκζντεσ ςτόχουσ, και επιπλζον ελζγχει και εποπτεφει όλεσ
τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ.
β. Μεταφζρει ανκρϊπινουσ, οικονομικοφσ και λειτουργικοφσ πόρουσ κακϊσ και
υλικοτεχνικό εξοπλιςμό μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ Εκνικισ Αρχισ.
γ. Τποδεικνφει εκπροςϊπουσ τθσ Εκνικισ Αρχισ ςε ςυλλογικά όργανα του Τπουργείου
Πολιτικισ Προςταςίασ ι άλλων Τπουργείων και Φορζων.
δ. Εκδίδει αποφάςεισ ςφςταςθσ, ςυγκρότθςθσ και οριςμοφ μελϊν επιτροπϊν, μεταξφ
άλλων, για κζματα προμθκειϊν και ομάδων εργαςίασ αρμοδιότθτασ τθσ Εκνικισ Αρχισ.
4. Ωσ προσ τα κζματα πολιτικισ προςταςίασ, εκτόσ από τισ προβλεπόμενεσ ςτο άρκρο 37
του παρόντοσ νόμου αρμοδιότθτεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ, ο Διοικθτισ:
α. Εκδίδει τισ αποφάςεισ για τθν κιρυξθ κατάςταςθσ Αυξθμζνθσ Ετοιμότθτασ και
Επιφυλακισ του άρκρου 28, κατάςταςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Πολιτικισ Προςταςίασ ςτισ
περιπτϊςεισ του άρκρου 32, Ειδικισ Κινθτοποίθςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ του άρκρου 31
του παρόντοσ και ειςθγείται ςτον Τπουργό Προςταςίασ του Πολίτθ τθν ειςιγθςι του προσ
το Τπουργικό υμβοφλιο για ζκδοςθ απόφαςθσ κιρυξθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Εκνικισ
θμαςίασ του άρκρου 33 του παρόντοσ νόμου,
β. Ειςθγείται ςτον Τπουργό Εςωτερικϊν τθν κατανομι των πιςτϊςεων που είναι
εγγεγραμμζνεσ ςτον προχπολογιςμό τθσ Εκνικισ Αρχισ, κακϊσ και των, τυχόν, αναγκαίων
ζκτακτων ενιςχφςεων, ςτουσ πρωτοβάκμιουσ και δευτεροβάκμιουσ Ο.Σ.Α., για τθν
υλοποίθςθ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ μζτρων πολιτικισ προςταςίασ,
γ. υντονίηει και κατευκφνει τισ δράςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν αποςτολι του
Εκνικοφ υςτιματοσ του άρκρου 4 του παρόντοσ, επιπζδου κεντρικισ διοίκθςθσ, ςφμφωνα
με τισ μεκόδουσ οργάνωςθσ, τα όργανα και τθν κατανομι αρμοδιοτιτων που προβλζπονται
ςτον παρόντα νόμο.
δ. Διατυπϊνει πρόταςθ ςτον Τπουργό Προςταςίασ του Πολίτθ για τον τριετι Εκνικό
χεδιαςμό Πολιτικισ Προςταςίασ προκειμζνου να ειςθγθκεί τθν ζγκριςι του ςτο Τπουργικό
υμβοφλιο.
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ε. Ειςθγείται ςτον Τπουργό Προςταςίασ του Πολίτθ το διοριςμό δφο εκ των μελϊν του
Διοικθτικοφ υμβουλίου και του Επιςτθμονικοφ υμβουλίου αντίςτοιχα, του Κζντρου
Μελετϊν Αςφάλειασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3387/2005.
ςτ. Αποφαςίηει, ςε περίπτωςθ κατάςταςθσ Ειδικισ Κινθτοποίθςθσ Πολιτικισ
Προςταςίασ, για τθν άμεςθ προμικεια και διάκεςθ υλικϊν, εφοδίων και μζςων πολιτικισ
προςταςίασ, κακ` υπζρβαςθ των προχπολογιςκζντων, εφόςον τοφτο κρίνεται ωσ απολφτωσ
αναγκαίο.
η. Επικουρείται από τουσ δφο (2) Τποδιοικθτζσ τθσ Εκνικισ Αρχισ οι οποίοι είναι άμεςοι
βοθκοί του. ε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματόσ του, ο Διοικθτισ αναπλθρϊνεται από τον
Τποδιοικθτι υντονιςμοφ.
θ. Ο Διοικθτισ τθσ Εκνικισ Αρχισ μπορεί με απόφαςι του, που δθμοςιεφεται ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, να μεταβιβάηει ςτον Τποδιοικθτι υντονιςμοφ, ςτον
Τποδιοικθτι Οργάνωςθσ, ςτο Διοικθτι του Ε..ΚΕ.Π.Π. ι ςτουσ Προϊςταμζνουσ
Διευκφνςεων και Σμθμάτων οριςμζνεσ αρμοδιότθτζσ του εκτόσ από αυτζσ που του
μεταβίβαςε με απόφαςι του ο Τπουργόσ Προςταςίασ του Πολίτθ. Επίςθσ, μπορεί, με όμοια
απόφαςθ, να εξουςιοδοτεί τα πιο πάνω όργανα να υπογράφουν «με εντολι» του πράξεισ ι
άλλα ζγγραφα αρμοδιότθτάσ του.
κ. Ο Διοικθτισ τθσ Εκνικισ Αρχισ μπορεί να ςυγκροτεί ομάδεσ εργαςίασ αποτελοφμενεσ
από ςτελζχθ υπθρεςιϊν ι φορζων, από εμπειρογνϊμονεσ και ιδιϊτεσ, για τθ μελζτθ
ςχετικϊν με τισ αρμοδιότθτζσ του κεμάτων.

Άρκρο 41
Διαδικαςία επιλογισ και διοριςμόσ Διοικθτι
1. Για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ εκδίδεται πρόςκλθςθ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από τον Τπουργό Προςταςίασ του Πολίτθ.
2. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν όςοι πλθροφν τα προςόντα τθσ παραγράφου 2 του
άρκρου 39 του παρόντοσ νόμου.
3. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ ςυγκροτείται τριμελισ Επιτροπι
Επιλογισ, ςτθν οποία ανατίκεται θ εξζταςθ των υποψθφιοτιτων και θ ειςιγθςθ τριϊν
υποψθφίων για τθ κζςθ του Διοικθτι. Οι υποψιφιοι μποροφν να προζρχονται τόςο από
τον δθμόςιο και τον ευρφτερο δθμόςιο τομζα, κατά τθν ζννοια του άρκρου 51 του ν.
1892/1990 (Α’ 101), όςο και από τον ιδιωτικό τομζα, οι εν ενεργεία ι μθ ι και οι εν
αποςτρατεία από τισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ και τα ϊματα Αςφαλείασ. Θ Επιτροπι Επιλογισ
αποτελείται από τον Αρχθγό Γ.Ε.Ε.Θ.Α. ωσ Πρόεδρο, από ζνα Αντιπρόεδρο του Νομικοφ
υμβουλίου του Κράτουσ και ζναν Κακθγθτι Α.Ε.Ι. ςε γνωςτικό πεδίο ςυναφζσ με τθν
αποςτολι τθσ Εκνικισ Αρχισ.
4. Ο υποψιφιοσ που επιλζγεται για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ
Αρχισ, διορίηεται με απόφαςθ του Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ για κθτεία πζντε (5)
ετϊν, με δικαίωμα ανανζωςθσ για μία μόνο πενταετία.

Άρκρο 42
Ραραίτθςθ - Ραφςθ Διοικθτι
1. Θ Θθτεία του Διοικθτι τερματίηεται πρόωρα ςε περίπτωςθ παραίτθςισ του για τθν
οποία ωςτόςο πρζπει να εκδοκεί διαπιςτωτικι πράξθ του Τπουργοφ Προςταςίασ του
Πολίτθ.
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2. Ο Διοικθτισ παφεται πρόωρα για τουσ εξισ λόγουσ:
α. Για αδυναμία εκτζλεςθσ των κακθκόντων του λόγω κωλφματοσ, νόςου ι αναπθρίασ
ςωματικισ ι πνευματικισ που διαρκεί για περιςςότερουσ από τρεισ ςυνεχόμενουσ μινεσ ι
αν δεν ζχει εκπλθρϊςει τα κακικοντά του για τρεισ ςυνεχόμενουσ μινεσ για οποιονδιποτε
άλλο λόγο.
β. Για ςπουδαίο λόγο που αφορά ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του, όπωσ θ
αποκάλυψθ εμπιςτευτικϊν κεμάτων για τα οποία ζλαβε γνϊςθ κατά τθν άςκθςθ των
κακθκόντων του ι κατάχρθςθ τθσ κζςθσ του για ίδιο, προςωπικό ι εμπορικό όφελοσ.
γ. Αν παραπεμφκεί αμετάκλθτα ςτο ακροατιριο για αδίκθμα που ςυνεπάγεται κϊλυμα
διοριςμοφ ςε κζςθ δθμοςίου υπαλλιλου ι ζκπτωςθ δθμοςίου υπαλλιλου, ςφμφωνα με τα
άρκρα 8 και 149 του ν. 3528/2007.

Άρκρο 43
Υποδιοικθτζσ
1. υςτινονται δφο (2) κζςεισ Τποδιοικθτϊν τθσ Εκνικισ Αρχι, με βακμό 2ο, τθσ κατθγορίασ
ειδικϊν κζςεων και τριετι κθτεία. Ο Τποδιοικθτισ Οργάνωςθσ και ο Τποδιοικθτισ
υντονιςμοφ είναι οι άμεςοι βοθκοί του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ.
2. Για τθν πλιρωςθ των κζςεων των Τποδιοικθτϊν τθσ Εκνικισ Αρχισ, εκδίδεται πρόςκλθςθ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από τον Τπουργό Προςταςίασ του Πολίτθ.
3. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν όςοι πλθροφν τα προςόντα των περιπτϊςεων α ζωσ δ
τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 39 του παρόντοσ νόμου.
4. Οι Τποδιοικθτζσ διορίηονται για κθτεία τριϊν ετϊν με δυνατότθτεσ ανανζωςθσ αυτισ για
μία μόνο φορά και παφονται κατόπιν ειςιγθςθσ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ με
απόφαςθ του Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ. Θ παφςθ των Τποδιοικθτϊν πριν από τθν λιξθ τθσ κθτείασ τουσ επιτρζπεται
είτε κατόπιν αιτιςεωσ τουσ είτε για ςοβαροφσ λόγουσ που ανάγονται ςτθν άςκθςθ των
κακθκόντων τουσ ι το κφροσ τθσ κζςεωσ τουσ μετά από απόφαςθ του Τπουργοφ
Προςταςίασ του Πολίτθ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ και φςτερα από
αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ.
5. Για τουσ Τποδιοικθτζσ ιςχφουν τα οριηόμενα για το Διοικθτι των παραγράφων 5, 6, 7 και
8 του άρκρου 39 του παρόντοσ νόμου.
6. Ο Τποδιοικθτισ υντονιςμοφ αναπλθρϊνει το Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ ςτθν άςκθςθ
των κακθκόντων του όταν αυτόσ απουςιάηει ι κωλφεται.
7. Για τουσ Τποδιοικθτζσ τθσ Εκνικισ Αρχισ εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ των
περιπτϊςεων α, β, γ και δ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 39 του παρόντοσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ
Άρκρο 44
Κατάρτιςθ και ζγκριςθ προχπολογιςμοφ
1. Θ Εκνικι Αρχι ζχει δικό τθσ προχπολογιςμό ωσ ειδικόσ φορζασ του Τπουργείου
Προςταςίασ του Πολίτθ με πλιρθ αυτοτζλεια ςτον οποίο εγγράφονται οι αναγκαίεσ, για τθ
λειτουργία των Τπθρεςιϊν τθσ, πιςτϊςεισ.
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2. τθν Εκνικι Αρχι ςυνιςτάται πάγια προκαταβολι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου
108 του ν. 4270/2014.
3. Οι απαιτοφμενεσ πιςτϊςεισ για τθ λειτουργία τθσ Αρχισ εγγράφονται ςε χωριςτό ειδικό
φορζα ςτον τακτικό προχπολογιςμό του Τπουργείου Προςταςίασ του Πολίτθ.
4. Για τθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ δαπανϊν τθσ Εκνικισ Αρχισ και
των προβλζψεων του Μεςοπρόκεςμου Προγράμματοσ Δθμοςιονομικισ τακερότθτασ,
κακϊσ και για όλα τα κζματα δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και δθμοςίου λογιςτικοφ,
ιςχφουν οι διατάξεισ του ν. 4270/2014.
5. Θ Εκνικι Αρχι δφναται να πραγματοποιεί δαπάνεσ που εντάςςονται ςτο ΠΔΕ, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014.
6. Θ Αρχι διαχειρίηεται και ελζγχει τισ οικονομικζσ υποκζςεισ και λειτουργίεσ όλων των
Τπθρεςιϊν που υπάγονται ςε αυτι, ςχεδιάηει, ςυντονίηει και εποπτεφει όλα τα κζματα που
άπτονται τθσ οικονομικισ λειτουργίασ τθσ, ςτο πλαίςιο του ν. 4270/2014
7. Ο Διοικθτισ τθσ Εκνικισ Αρχισ είναι Διατάκτθσ των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ
δαπανϊν τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
8. τθν Αρχι ςυνιςτάται Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν (Δ.Ο.Τ.), ο προϊςτάμενοσ τθσ
οποίασ ζχει όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ και υποχρεϊςεισ των προϊςταμζνων οικονομικϊν
υπθρεςιϊν Τπουργείων κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 24, 26 και 69Γ του ν.
4270/2014.

Άρκρο 45
Εκτζλεςθ Ρροχπολογιςμοφ και Τροποποίθςι του
Θ εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Εκνικισ Αρχισ ανικει αποκλειςτικά ςτθν Εκνικι Αρχι,
ςτο πλαίςιο τθσ πλιρουσ αυτοτζλειάσ τθσ. Επιτρζπεται, ιδίωσ, θ μεταφορά πιςτϊςεων, από
ζναν λογαριαςμό ςε άλλον, ανάλογα με τισ ανάγκεσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ,
εφόςον δεν τροποποιείται το ςυνολικό φψοσ του προχπολογιςμοφ που ζχει αρχικϊσ
εγκρικεί από τθ Βουλι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4270/2014. Θ
μεταφορά πιςτϊςεων γίνεται με απόφαςθ του Διοικθτι και κοινοποιείται ςτο Γενικό
Λογιςτιριο του Κράτουσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΟΓΑΝΩΣΘ ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΧΘΣ
Άρκρο 46
Διάρκρωςθ τθσ Εκνικισ Αρχισ
1. Θ Εκνικι Αρχι διαρκρϊνεται ωσ ακολοφκωσ και ςυνιςτϊνται τα εξισ:
α. Γραφείο Διοικθτι.
β. Γραφείο Τποδιοικθτι υντονιςμοφ και Γραφείο Τποδιοικθτι Οργάνωςθσ.
γ. Αυτοτελζσ Σμιμα τρατθγικοφ χεδιαςμοφ.
δ. Αυτοτελζσ Σμιμα Επιςτθμονικϊν Πλθροφοριϊν Πολιτικισ Προςταςίασ.
ε. Αυτοτελζσ Σμιμα Νομικισ Τποςτιριξθσ.
ςτ. Αυτοτελζσ Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων.
η. Διεφκυνςθ χεδιαςμοφ Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν.
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θ. Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ χεδιαςμοφ, Διεκνϊν χζςεων και Επικοινωνίασ.
κ. Διεφκυνςθ Εκελοντιςμοφ, Εκπαίδευςθσ και Πόρων Πολιτικισ Προςταςίασ.
ι. Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν.
ια. Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν και Τποςτιριξθσ.
ιβ. Εκνικό υντονιςτικό Κζντρο Πολιτικισ Προςταςίασ.

Άρκρο 47
Γραφείο Διοικθτι
1. Σο Γραφείο Διοικθτι, το οποίο υποςτθρίηει αυτόν ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων του
είναι αρμόδιο για τθν γραμματειακι εξυπθρζτθςθ του και τθ τιρθςθ των ςχετικϊν αρχείων
και ςτοιχείων, και οργανϊνει τθν επικοινωνία του με τισ υπθρεςίεσ και τουσ πολίτεσ.
2. Για τθ ςτελζχωςθ του Γραφείου Διοικθτι ςυνιςτϊνται τρεισ (3) κζςεισ διοικθτικϊν
υπαλλιλων και τζςςερισ (4) κζςεισ Ειδικϊν υμβοφλων.
3. Σου Γραφείου Διοικθτι τθσ Αρχισ προΐςταται Διευκυντισ που προζρχεται από τουσ
ανωτζρω Ειδικοφσ υμβοφλουσ και ορίηεται με Απόφαςθ του Διοικθτι. Ο Διευκυντισ του
Γραφείου του Διοικθτι αςκεί, κατ’ αντιςτοιχία, τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται ςτισ
διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 56 του π.δ. 63/2005, εφαρμοηόμενθσ τθσ παρ. 3 του ίδιου
άρκρου.
4. το Γραφείο του Διοικθτι δφναται να διατίκεται, να αποςπάται, να μετατάςςεται ι να
μετακινείται ζνςτολο ι πολιτικό προςωπικό από το Πυροςβεςτικό ϊμα και τθν Ελλθνικι
Αςτυνομία, Τπουργείο Προςταςίασ του Πολίτθ, τον δθμόςιο και τον ευρφτερο δθμόςιο
τομζα με απόφαςθ του Διοικθτι, κατά παρζκκλιςθ κάκε ειδικισ και γενικισ διάταξθσ.

Άρκρο 48
Γραφεία Υποδιοικθτϊν
1. Για κάκε Τποδιοικθτι λειτουργεί αντίςτοιχο Γραφείο, το οποίο υποςτθρίηει αυτόν ςτθν
άςκθςθ των κακθκόντων του, είναι αρμόδιο για τθν γραμματειακι του εξυπθρζτθςθ τθν
τιρθςθ των ςχετικϊν αρχείων και ςτοιχείων, και οργανϊνει τθν επικοινωνία του με τισ
υπθρεςίεσ και τουσ πολίτεσ.
2. Για τθ λειτουργία και ςτελζχωςθ ζκαςτου γραφείου Τποδιοικθτι ςυνιςτϊνται από δφο
(2) κζςεισ διοικθτικϊν υπαλλιλων.
3. τα Γραφεία των Τποδιοικθτϊν δφναται να διατίκεται, να αποςπάται, να μετατάςςεται ι
να μετακινείται ζνςτολο ι πολιτικό προςωπικό από το Πυροςβεςτικό ϊμα και τθν
Ελλθνικι Αςτυνομία, Τπουργείο Προςταςίασ του Πολίτθ και τον ευρφτερο δθμόςιο τομζα.

Άρκρο 49
Αυτοτελζσ Τμιμα Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ
το Σμιμα αυτό ανικει:
α. Θ κατάρτιςθ, από κοινοφ με τουσ λοιποφσ ςυναρμόδιουσ φορείσ, τθσ Εκνικισ
τρατθγικισ για τθ Μείωςθ του Κινδφνου Καταςτροφϊν και τθσ ςτρατθγικισ για τθν
προςταςία των Τποδομϊν Ηωτικισ θμαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαςυνδζςεων
και αλλθλεξαρτιςεϊν τουσ, κακϊσ και πλαιςίων («frameworks») για τθν οργάνωςθ και
τυποποίθςθ τομζων δράςθσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ και λοιπϊν ςτρατθγικϊν για τθν
εκπλιρωςθ των ςτόχων του Εκνικοφ υςτιματοσ.
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β. Θ ςυμμετοχι ςε εκνικζσ επιτροπζσ ομάδεσ εργαςίασ, ςυμβοφλια και όργανα
κατάρτιςθσ εκνικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν, για τθν ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ και
μείωςθ τθσ τρωτότθτασ του δομθμζνου περιβάλλοντοσ ςε φυςικζσ ι ανκρωπογενείσ
καταςτροφζσ και διατυπϊνει τισ απόψεισ και προτάςεισ αναφορικά με ςχετικζσ μελζτεσ.
γ. Θ μελζτθ των διεκνϊν εξελίξεων ςτθν πολιτικι προςταςία και ο κακοριςμόσ των
βαςικϊν ποςοτικϊν και ποιοτικϊν ςτόχων ςτουσ οποίουσ πρζπει να οδθγεί θ δράςθ τθσ
Εκνικισ Αρχισ.
δ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν επιτροπϊν ςε κζματα
αρμοδιότθτά τθσ και θ ςυνεργαςία με υπθρεςίεσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι
τρίτεσ χϊρεσ για τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ κακϊσ και για τθν αξιοποίθςθ ειδικϊν
ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν πόρων.

Άρκρο 50
Αυτοτελζσ Τμιμα Επιςτθμονικϊν Ρλθροφοριϊν Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
το Σμιμα αυτό ανικει:
α. Θ ςυνεργαςία με επιςτθμονικοφσ φορείσ και οργανιςμοφσ, ερευνθτικά και
ακαδθμαϊκά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, με ςκοπό τθν αξιοποίθςθ προϊόντων
εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και καινοτομίασ για τθν υποςτιριξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ.
β. Θ ςυγκρότθςθ κοινϊν ομάδων εργαςίασ με ακαδθμαϊκά και ερευνθτικά ιδρφματα, με
δθμόςιουσ οργανιςμοφσ, ερευνθτικοφσ φορείσ και ςτελζχθ και εμπειρογνϊμονεσ του
δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα που ζχουν εμπειρία και γνϊςθ ςε κζματα διαχείριςθσ
εκτάκτων αναγκϊν.
γ. Θ καταγραφι επιχειρθςιακϊν αναγκϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ που δφνανται να
ικανοποιθκοφν μζςω τθσ αξιοποίθςθσ προϊόντων εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και τεχνολογίασ
με ςκοπό τθν ζνταξι τουσ ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Πολιτικισ Προςταςίασ.
δ. Θ ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με φορείσ του δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα ι με
επιςτθμονικά και ερευνθτικά ιδρφματα, κζντρα και οργανιςμοφσ, για τθν ωρίμανςθ και
υποβολι προτάςεων ςε κζματα Πολιτικισ Προςταςίασ για χρθματοδότθςθ από εκνικοφσ,
ευρωπαϊκοφσ ι άλλουσ πόρουσ.
ε. Θ ςυμμετοχι, ςτο πλαίςιο ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν, ςτα ςτάδια κατάρτιςθσ,
υποβολισ και υλοποίθςθσ προγραμμάτων και μελετϊν άλλων φορζων του εςωτερικοφ και
εξωτερικοφ.

Άρκρο 51
Αυτοτελζσ Τμιμα Νομικισ Υποςτιριξθσ
1. Σο Αυτοτελζσ Σμιμα Νομικισ Τποςτιριξθσ, ζχει ωσ αρμοδιότθτα τθ νομικι υποςτιριξθ
του διοικθτικοφ και επιχειρθςιακοφ ζργου τθσ Εκνικισ Αρχισ ςυνολικά. Προϊςτάμενοσ
αυτοφ ορίηεται, με απόφαςθ του Διοικθτι πτυχιοφχοσ Νομικϊν Επιςτθμϊν που υπθρετεί ςε
αυτό. το Σμιμα Νομικισ Τποςτιριξθσ ανικει:
α. Θ παροχι νομικισ υποςτιριξθσ και γνωμοδότθςθσ ςτουσ Προϊςταμζνουσ των
Διευκφνςεων και Σμθμάτων και του Ε..ΚΕ.Π.Π. του άρκρου 58 κατόπιν υποβολισ
ςχετικοφ ερωτιματοσ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ.
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β. Θ παροχι νομικισ υποςτιριξθσ επί ςυμβάςεων, διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν και
διαδικαςιϊν ζργων, προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν που διενεργοφνται από τισ
υπθρεςίεσ τθσ Αρχισ, εφόςον ηθτείται.
γ. Θ διατφπωςθ προτάςεων επί νομικϊν κεμάτων ςχετικά με τθν οργάνωςθ και
λειτουργία τθσ Εκνικισ Αρχισ.
δ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ νομοκεςίασ που αφορά ςτθν Πολιτικι Προςταςία και τθν
ζκδοςθ ερμθνευτικϊν εγκυκλίων και διαταγϊν για τθν πιςτι και ομοιόμορφθ εφαρμογι
τθσ.
ε. Θ κατάρτιςθ και νομοτεχνικι επεξεργαςία ςχεδίων νόμων, προεδρικϊν διαταγμάτων
και κανονιςτικϊν αποφάςεων και τθ μζριμνα για τθν προϊκθςθ και δθμοςίευςι τουσ.
ςτ. Θ μελζτθ του δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και θ προετοιμαςία εναρμόνιςθσ τθσ
ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ αυτό ςε κζματα αρμοδιότθτασ τθσ Εκνικισ Αρχισ, ςε
ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ.
η. Θ ςφνταξθ και αποςτολι προσ τα Διοικθτικά Δικαςτιρια εκκζςεων με τισ απόψεισ τθσ
Εκνικισ Αρχισ και προσ κάκε άλλθ αρμόδια δικαςτικι ι ειςαγγελικι αρχι, κατόπιν
νομικοφ ελζγχου εκ μζρουσ τθσ.
θ. Θ παραλαβι δικαςτικϊν αποφάςεων που αφοροφν προςωπικό και Τπθρεςίεσ τθσ
Αρχισ και θ προϊκθςι τουσ ςτα αρμόδια Σμιματα για τθν εκτζλεςι τουσ.
2. Για τθ ςτελζχωςθ και λειτουργία του Σμιματοσ Νομικισ Τποςτιριξθσ ςυνιςτϊνται
τζςςερισ (4) κζςεισ Νομικϊν υμβοφλων, μία από τισ οποίεσ αποτελεί κζςθ
Προϊςταμζνου. Οι κζςεισ καλφπτονται με παγία αντιμιςκία, ζμμιςκθ εντολι ι απόςπαςθ ι
μετάταξθ με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Αρχισ.

Άρκρο 52
Αυτοτελζσ Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων
1. το Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων ανικει:
α. H αποδελτίωςθ του ελλθνικοφ θμεριςιου και περιοδικοφ τφπου, και θ ςφνταξθ
δελτίων τφπου.
β. Θ προβολι του ζργου τθσ Εκνικισ Αρχισ και θ ενθμζρωςθ του κοινοφ για τισ
δραςτθριότθτζσ τθσ, μζςω του τφπου, των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ, του διαδικτφου
και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ.
γ. Θ παρακολοφκθςθ του θμεριςιου και περιοδικοφ τφπου, του διαδικτφου και των
μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, θ ενθμζρωςθ τθσ Διοίκθςθσ ι και των Διευκφνςεων τθσ
Αρχισ για τα δθμοςιεφματα που τουσ αφοροφν κακϊσ και θ ζκδοςθ ανακοινϊςεων ι
απαντιςεων ςε δθμοςιεφματα.
δ. Θ επικοινωνία με τουσ δθμοςιογράφουσ και λοιποφσ παράγοντεσ ενθμζρωςθσ και
πλθροφόρθςθσ του κοινοφ.
ε. Θ τιρθςθ αρχείου, ιςτορικϊν εγγράφων, φωτογραφικοφ, τθλεοπτικοφ και
κινθματογραφικοφ υλικοφ και δθμοςιευμάτων του ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου.
2. το Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων ςυνιςτϊνται τρεισ (3) κζςεισ διοικθτικϊν
υπαλλιλων και δφο (2) κζςεισ Δθμοςιογράφων. Για τθ ςτελζχωςθ του Γραφείου Σφπου
εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ του άρκρου 67 του ν. 1943/1991.
3. Για τθ λειτουργία του Γραφείου Σφπου ζνα από τα πρόςωπα τθσ παρ. 2 ορίηεται
«Εκπρόςωποσ Σφπου» με απόφαςθ του Διοικθτι και ζχει τα ακόλουκα κακικοντα:
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α. Χειρίηεται ςφμφωνα με τισ εντολζσ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ τα κζματα τφπου,
μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ, μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και επικοινωνιακισ
διαχείριςθσ γενικότερα.
β. Είναι αρμόδιοσ για τθν πραγματοποίθςθ δθλϊςεων και ςυνεντεφξεων τφπου,
ςυνδιαχειρίηεται, υποςτθρίηει και παρίςταται ςε αυτζσ όταν απαιτείται.

Άρκρο 53
Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν
1. Θ Διεφκυνςθ χεδιαςμοφ Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν χειρίηεται τα κζματα
οργάνωςθσ και ςυντονιςμοφ του ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ για τουσ κινδφνουσ και απειλζσ του εκνικοφ καταλόγου του άρκρου 25,
ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ ςε ηθτιματα αρμοδιότθτά τθσ ςε
ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Εκελοντιςμοφ, Εκπαίδευςθσ και Πόρων Πολιτικισ
Προςταςίασ, διενζργειασ αςκιςεων πολιτικισ προςταςίασ με ςυμμετοχι των
εμπλεκόμενων φορζων, υποςτιριξθσ των ΛΕ.Ε.Α. όλων των επιπζδων διοίκθςθσ ςε
ηθτιματα ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ, λειτουργίασ και αξιολόγθςθσ κακϊσ και διατφπωςθσ
ειςθγιςεων προσ τον Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ για τθν κατανομι πιςτϊςεων και
ζκτακτων ενιςχφςεων ςτουσ ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ για δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ. Θ
Διεφκυνςθ χεδιαςμοφ Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν περιλαμβάνει:
A. Σο Τμιμα Υποςτιριξθσ Σχεδιαςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, το οποίο είναι αρμόδιο
για:
α. Σθν οργάνωςθ και το ςυντονιςμό του ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ από τουσ
αρμόδιουσ προσ τοφτο φορείσ του Εκνικοφ υςτιματοσ.
β. Σθν ανάπτυξθ Πρότυπων χεδίων, τθν ζκδοςθ κατευκυντιριων οδθγιϊν για:
β.1. Σθν ανάλυςθ κινδφνου και εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ.
β.2. Σθ δομι και το περιεχόμενο των χεδίων Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και
Διαχείριςθσ υνεπειϊν και των προςκθκϊν τουσ επιπζδου περιφζρειασ και διμου,
που εξειδικεφουν τισ δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ ςε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο.
γ. Σθν ανάπτυξθ Πρότυπων Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν («SOPs») για τθ φάςθ τθσ
αντιμετϊπιςθσ ανά κατθγορία κινδφνου, ςε ςυνεργαςία τουσ αρμόδιουσ προσ τοφτο
φορείσ, που ορίηονται με τον εκνικό κατάλογο κινδφνων και απειλϊν του άρκρου 25.
δ. Σθ διαβοφλευςθ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ επιπζδου κεντρικισ διοίκθςθσ και
ςυμμετοχι ςτθν κατάρτιςθ και ενιαία διαχείριςθ ολοκλθρωμζνων ςχεδίων πρόλθψθσ
δομικοφ χαρακτιρα, τα οποία περιορίηονται ςε δθμόςιεσ δομζσ και υποδομζσ και τθν
εναρμόνιςι τουσ με τισ δράςεισ μθ δομικοφ χαρακτιρα και τα χζδια Αντιμετϊπιςθσ
Εκτάκτων Αναγκϊν και Διαχείριςθσ των υνεπειϊν τουσ τθσ Εκνικισ Αρχισ.
ε. Σθ διατφπωςθ ειςθγιςεων προσ τον Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ για τθν κατανομι
πιςτϊςεων και ζκτακτων ενιςχφςεων ςτουσ Ο.Σ.Α. Α’ και Β’ βακμοφ, για τον ςχεδιαςμό
και εφαρμογι μζτρων και δράςεων πολιτικισ προςταςίασ.
ςτ. Σθν ανάπτυξθ Πρότυπων Πρωτοκόλλων υντονιςμοφ για τθν παροχι των ΛΕ.Ε.Α. ςε
επίπεδο Περιφζρειασ, Περιφερειακισ Ενότθτασ και Διμων.
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B. Σο Τμιμα Σχεδιαςμοφ Αντιμετϊπιςθσ Φυςικϊν Καταςτροφϊν, το οποίο είναι
αρμόδιο για:
α. Σο ςυντονιςμό των δράςεων για τθν ανάλυςθ και χαρτογράφθςθ των κινδφνων και
απειλϊν του εκνικοφ καταλόγου του άρκρου 25 που οφείλονται ςε φυςικά φαινόμενα,
και εκτίμθςθσ τθσ επικινδυνότθτάσ τουσ ςε ςυνεργαςία με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ
ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
β. Σθν κατάρτιςθ, ςε ςυνεργαςία με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ των χεδίων
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Διαχείριςθσ των υνεπειϊν τουσ επιπζδου
κεντρικισ διοίκθςθσ, ςτα οποία εξειδικεφονται οι δράςεισ για τουσ κινδφνουσ του
εκνικοφ καταλόγου κινδφνων και απειλϊν του άρκρου 25 που προκαλοφνται από
φυςικά φαινόμενα, και ενςωματϊνονται τα ςχζδια δράςθσ των ΛΕ.Ε.Α. του ιδίου
επιπζδου.
γ. Σθν εκπόνθςθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ, ςε ςυνεργαςία με το
Σμιμα Εκπαίδευςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Εκελοντιςμοφ, Εκπαίδευςθσ και Πόρων Πολιτικισ
Προςταςίασ, για ηθτιματα ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ
και των ςυνεπειϊν τουσ, που προκαλοφνται από ανκρωπογενείσ κινδφνουσ, κακϊσ και
για το ςχεδιαςμό και διεξαγωγι αςκιςεων με ςυμμετοχι των ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ και
λοιπϊν εμπλεκόμενων φορζων.
Γ. Σο Τμιμα Σχεδιαςμοφ Αντιμετϊπιςθσ Ανκρωπογενϊν Καταςτροφϊν, το οποίο είναι
αρμόδιο για:
α. Σο ςυντονιςμό των δράςεων για τθν ανάλυςθ και χαρτογράφθςθ των κινδφνων και
απειλϊν του εκνικοφ καταλόγου του άρκρου 25 που οφείλονται ςε ανκρϊπινθ
δραςτθριότθτα, και εκτίμθςθσ τθσ επικινδυνότθτάσ τουσ ςε ςυνεργαςία με τουσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
β. Σθν κατάρτιςθ, ςε ςυνεργαςία με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ των χεδίων
Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν και Διαχείριςθσ των υνεπειϊν τουσ, ςτα οποία
εξειδικεφονται οι δράςεισ για τουσ κινδφνουσ του εκνικοφ καταλόγου κινδφνων και
απειλϊν του άρκρου 25 που προκαλοφνται από ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα και ιδίωσ:
β.1. Από ατυχιματα ςε εγκαταςτάςεισ με επικίνδυνεσ ουςίεσ, υπαγόμενεσ ι μθ ςτισ
διατάξεισ τθσ ευρωπαϊκισ οδθγίασ SEVESO III.
β.2. Από περιςτατικά Χ.Β.Ρ.Π. (Χθμικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά, Πυρθνικά).
β.3. Από ατυχιματα κατά τθ μεταφορά (οδικι, ςιδθροδρομικι, καλάςςια,
αεροπορικι) επικίνδυνων εμπορευμάτων.
β.4. Από μεγάλα οδικά, ςιδθροδρομικά, καλάςςια και αεροπορικά ατυχιματα.
Σα ανωτζρω ςχζδια, ανάλογα με το είδοσ του κινδφνου δφνανται να ζχουν εφαρμογι ςε
κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. ε κάκε περίπτωςθ, ςτα ςχζδια αυτά
ενςωματϊνονται ςε παραρτιματα τα ςχζδια δράςθσ των ΛΕ.Ε.Α.
γ. Σθ ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ κατά το ςχεδιαςμό για τθ διαχείριςθ των
ςυνεπειϊν από ζκνομεσ ενζργειεσ.
δ. Σθν εκπόνθςθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ, ςε ςυνεργαςία με το
Σμιμα Εκπαίδευςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Εκελοντιςμοφ, Εκπαίδευςθσ και Πόρων Πολιτικισ
Προςταςίασ, για ηθτιματα ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ
και των ςυνεπειϊν τουσ, που προκαλοφνται από ανκρωπογενι ςυμβάντα, κακϊσ και τθ
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διεξαγωγι αςκιςεων με ςυμμετοχι κατά περίπτωςθ των ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ και
λοιπϊν εμπλεκόμενων φορζων.
Δ. To Τμιμα Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων Ρλθροφοριϊν και Τεκμθρίωςθσ είναι αρμόδιο
για:
α. Σθ λειτουργία Γεωγραφικοφ υςτιματοσ Πλθροφοριϊν (GIS) με τθν ανάπτυξθ του
απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ με ςκοπό τθν υποςτιριξθ τθσ Εκνικισ Αρχισ,
ςυμπεριλαμβανομζνου του Ε..ΚΕ.Π.Π., ςε κζματα γεωγραφικϊν ςυςτθμάτων και
κεματικισ χαρτογραφίασ.
β. Σθ ςυλλογι και επεξεργαςία γεωχωρικϊν δεδομζνων, που διατίκενται από παρόχουσ
δεδομζνων, υπθρεςίεσ και οργανιςμοφσ του δθμοςίου κακϊσ και φορείσ τθσ
επιςτθμονικισ – ερευνθτικισ κοινότθτασ, με ςκοπό τθν ανάπτυξθ κατάλλθλων ςυνόλων
δεδομζνων για τθν υποςτιριξθ των δράςεων πολιτικισ προςταςίασ ςε όλεσ τισ φάςεισ
του κφκλου καταςτροφϊν.
γ. Σθ μελζτθ, ανάπτυξθ και λειτουργία θλεκτρονικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για τθν
παροχι πρωτογενϊσ παραγόμενων γεωχωρικϊν δεδομζνων ενδιαφζροντοσ πολιτικισ
προςταςίασ προσ τουσ φορείσ του Εκνικοφ υςτιματοσ.
δ. Σθν καταγραφι, τεκμθρίωςθ και ςτατιςτικι επεξεργαςία δεδομζνων που ςχετίηονται
με τθν αποςτολι τθσ Εκνικισ Αρχισ.
ε. Σθν οργάνωςθ και λειτουργία βάςθσ δεδομζνων για τθν καταχϊρθςθ κοςτολογικϊν
και άλλων ςτοιχείων καταςτροφϊν, ζπειτα από τθν ζκδοςθ ΚΤΑ των ςυναρμόδιων
Τπουργϊν με τθν οποία κακορίηονται οι υπόχρεοι φορείσ για τθν ςυγκζντρωςθ και
υποβολι των ςχετικϊν ςτοιχείων.
Ε. Σο Τμιμα Οργάνωςθσ και Υποςτιριξθσ Λειτουργιϊν Ζκτακτθσ Ανάγκθσ είναι
αρμόδιο για:
α. Σθν ζκδοςθ κατευκυντιριων οδθγιϊν για ηθτιματα οργάνωςθσ, λειτουργίασ και
αξιολόγθςθσ του επιπζδου ικανότθτασ των ΛΕ.Ε.Α.
β. Σθν αξιολόγθςθ των ΛΕ.Ε.Α. επιπζδου κεντρικισ διοίκθςθσ με ςκοπό τθ διαπίςτωςθ
ελλείψεων ςτουσ τομείσ ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ, εξοπλιςμοφ, εκπαίδευςθσ ι
αςκιςεων, τθ διατφπωςθ ςχετικϊν ειςθγιςεων και τθν υποβολι τουσ ιεραρχικά ςτον
Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ.
γ. Σθν τιρθςθ ςτοιχείων αξιολόγθςθσ των ΛΕ.Ε.Α., ςυμπεριλαμβανομζνων των ΛΕ.Ε.Α.
επιπζδου περιφζρειασ, περιφερειακισ ενότθτασ και διμου, ςτθ βάςθ και των ςχετικϊν
αναφορϊν που υποβάλλονται από τισ Διευκφνςεισ Πολιτικισ Προςταςίασ των
περιφερειϊν και των Σμθμάτων Πολιτικισ Προςταςίασ των διμων αντίςτοιχα.
δ. Σθν ανάπτυξθ Πρότυπων Πρωτοκόλλων υντονιςμοφ για τθν παροχι των ΛΕ.Ε.Α.
επιπζδου Περιφζρειασ, Περιφερειακισ Ενότθτασ και Διμου.
2. Για τθ ςτελζχωςθ τθσ Διεφκυνςθσ χεδιαςμοφ Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν
ςυνιςτϊνται 32 κζςεισ διοικθτικϊν υπαλλιλων.

Άρκρο 54
Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Σχεδιαςμοφ, Διεκνϊν Σχζςεων και Επικοινωνίασ
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1.Θ Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ χεδιαςμοφ, Διεκνϊν χζςεων και Επικοινωνίασ χειρίηεται τα
κζματα κατάρτιςθσ του μεςοπρόκεςμου και τριετοφσ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ
Πολιτικισ Προςταςίασ, κακϊσ και τα κζματα οργάνωςθσ, λειτουργίασ, επικοινωνίασ και
διεκνϊν ςχζςεων τθσ Εκνικισ Αρχισ. Θ Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ χεδιαςμοφ, Διεκνϊν
χζςεων και Επικοινωνίασ περιλαμβάνει:
Α. Σο Τμιμα Αναπτυξιακοφ Σχεδιαςμοφ είναι αρμόδιο για:
α. Σθν κατάρτιςθ του εξαετοφσ Μεςοπρόκεςμου Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ
Πολιτικισ Προςταςίασ και του αντίςτοιχου τριετοφσ κυλιόμενου Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ Πολιτικισ Προςταςίασ, ςτο οποίο αποτυπϊνονται, ιεραρχοφνται και
εξειδικεφονται προγράμματα, ζργα και δράςεισ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν και τθν
ενίςχυςθ των ικανοτιτων του Εκνικοφ υςτιματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ
προτάςεισ των περιφερειακϊν και τοπικϊν αρχϊν πολιτικισ προςταςίασ.
β. Σθν κατάρτιςθ και υποβολι προτάςεων προγραμμάτων και μελετϊν
χρθματοδοτοφμενων από τον προχπολογιςμό τθσ Εκνικισ Αρχισ ι από εκνικοφσ,
ευρωπαϊκοφσ ι άλλουσ πόρουσ, παρακολοφκθςθ τθσ προόδου υλοποίθςισ τουσ και των
τεχνικοοικονομικϊν τουσ ςτοιχείων κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα και
μελζτεσ άλλων φορζων του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ.
γ. Σθν κατάρτιςθ μετά τθν ζγκριςθ του τριετοφσ κυλιόμενου Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ Πολιτικισ Προςταςίασ των ειδικϊν προγραμμάτων δράςθσ ανά τομζα
και ανά Διεφκυνςθ αρμόδια για τθν εκτζλεςι του και ςε ςυνεργαςία με αυτι.
δ. Σθ ςυνεργαςία, κατά περίπτωςθ, με Τπουργεία, Επιτελικζσ Δομζσ ΕΠΑ των
Τπουργείων και τουσ ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ για τθ διαμόρφωςθ προτάςεων
χρθματοδότθςθσ ζργων, ςφμφωνα με το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Πολιτικισ
Προςταςίασ, μζςω των Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων του ΕΠΑ και άλλων
χρθματοδοτικϊν εργαλείων.
Β. Σο Τμιμα Οργάνωςθσ είναι αρμόδιο για:
α. Σθ διαρκρωτικι και λειτουργικι οργάνωςθ τθσ Εκνικισ Αρχισ, τθ χωροταξικι
κατανομι αυτισ και το ςχεδιαςμό των κζςεων εργαςίασ.
β. Σον κακοριςμό μεκόδων και διαδικαςιϊν εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και αξιολόγθςθσ,
μζτρθςθσ και ελζγχου τθσ απόδοςθσ τθσ Εκνικισ Αρχισ του προςωπικοφ και των
εφαρμοηόμενων μεκόδων και διαδικαςιϊν.
γ. Σθν τυποποίθςθ εργαςιϊν και μζςων κακοριςμοφ των ποιοτικϊν και ποςοτικϊν
ςτόχων απόδοςθσ τθσ Εκνικισ Αρχισ και των πόρων, μεκόδων, μζςων και διαδικαςιϊν
που χρθςιμοποιοφνται για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων αυτϊν.
δ. Σθν τιρθςθ ςτοιχείων χρόνου και τόπου εργαςίασ του προςωπικοφ τθσ Εκνικισ Αρχισ.
Γ. Σο Τμιμα Επικοινωνίασ είναι αρμόδιο για:
α. Σθν εκπόνθςθ τθσ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ τθσ Εκνικισ Αρχισ, το ςχεδιαςμό,
ςυντονιςμό και υλοποίθςθ των δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του
πλθκυςμοφ, ςε ςυνεργαςία με άλλουσ κρατικοφσ φορείσ, για τουσ κινδφνουσ και απειλζσ
του εκνικοφ καταλόγου κινδφνων και απειλϊν του άρκρου 25, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ
τθσ ανκεκτικότθτασ και μείωςθ τθσ τρωτότθτασ τθσ κοινωνίασ.
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β. Σθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ενθμζρωςθσ και τθ προετοιμαςία τυποποιθμζνων
μθνυμάτων και οδθγιϊν ενθμζρωςθσ και προειδοποίθςθσ του πλθκυςμοφ, μζςω τθσ
υλικοτεχνικισ υποδομισ του ευρωπαϊκοφ αρικμοφ κλιςθσ «112», ςε περιοχζσ που
αντιμετωπίηουν καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι ενόψει απειλοφμενου κινδφνου
καταςτροφϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αναπθρία, τθ γλωςςικι και πολιτιςμικι
ποικιλομορφία κακϊσ και ειδικότερεσ ανάγκεσ άλλων ομάδων πλθκυςμοφ.
Δ. Σο Τμιμα Διεκνϊν Σχζςεων είναι αρμόδιο για:
α. Σθν προϊκθςθ των ςχζςεων τθσ χϊρασ ςτον τομζα τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ με τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ πολιτικισ
προςταςίασ άλλων χωρϊν και τθν εκπροςϊπθςι τθσ ςτα αρμόδια κεςμικά όργανα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, διεκνϊν οργανιςμϊν και λοιπϊν ςυνεργαςιϊν.
β. Σθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ για τθν παροχι και λιψθ βοικειασ τθσ χϊρασ προσ
και από το εξωτερικό ςε περιπτϊςεισ καταςτροφϊν, ςυνιςτϊντασ για το ςκοπό αυτό το
εκνικό ςθμείο επαφισ με τουσ φορείσ τθσ θμεδαπισ και αλλοδαπισ.
γ. Σθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν επιτροπϊν ςε ςχετικά
κζματα κακϊσ και τθ ςυνεργαςία με αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ κρατϊν μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τρίτεσ χϊρεσ για κάκε ηιτθμα που αφορά ςτθ διαχείριςθ κεμάτων
αρμοδιότθτάσ τθσ.
δ. Σθν παρακολοφκθςθ τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ και των υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ
που απορρζουν από διεκνείσ ςυνκικεσ.
2. Για τθ ςτελζχωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ χεδιαςμοφ, Διεκνϊν χζςεων και
Επικοινωνίασ ςυνιςτϊνται 35 κζςεισ διοικθτικϊν υπαλλιλων.

Άρκρο 55
Διεφκυνςθ Εκελοντιςμοφ, Εκπαίδευςθσ και Ρόρων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. Διεφκυνςθ Εκελοντιςμοφ, Εκπαίδευςθσ και Πόρων Πολιτικισ Προςταςίασ χειρίηεται τα
κζματα οργάνωςθσ, αξιοποίθςθσ, προϊκθςθσ και υποςτιριξθσ τθσ εκελοντικισ δράςθσ και
εποπτείασ του υςτιματοσ Εκελοντιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ, ςχεδιαςμοφ και
υλοποίθςθσ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ ςτα αντικείμενα τθσ πολιτικισ προςταςίασ,
τυποποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ των διακζςιμων πόρων του Εκνικοφ υςτιματοσ,
ςυντονιςμοφ των δράςεων υποςτιριξθσ των επικοινωνιϊν ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων
αναγκϊν κακϊσ και ςυντονιςμοφ των δράςεων παροχισ υπθρεςιϊν διοικθτικισ μζριμνασ
ςε πλθγζντεσ από καταςτροφζσ. Θ Διεφκυνςθ Εκελοντιςμοφ, Εκπαίδευςθσ και Πόρων
Πολιτικισ Προςταςίασ περιλαμβάνει:
A. Σο Τμιμα Εκελοντιςμοφ είναι αρμόδιο για:
α. Σθν προϊκθςθ και οργάνωςθ τθσ εκελοντικισ δράςθσ ςτον τομζα τθσ Πολιτικισ
Προςταςίασ και τθν εποπτεία του υςτιματοσ Εκελοντιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ.
β. Σθν αξιοποίθςθ και διαςφάλιςθ τθσ ςυμμετοχισ των εκελοντικϊν οργανϊςεων ςε
δράςεισ αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ και των ςυνεπειϊν τουσ κακϊσ
και ςε δράςεισ πρόλθψθσ μθ δομικοφ χαρακτιρα.
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β. Σθν οργάνωςθ και τιρθςθ Μθτρϊου Εκελοντικϊν Οργανϊςεων Πολιτικισ
Προςταςίασ, με ςκοπό τθν ζνταξθ ςε αυτό των Εκελοντικϊν Οργανϊςεων πολιτικισ
προςταςίασ τθσ χϊρασ και των εκελοντϊν τουσ .
γ. Σθ διατφπωςθ ειςθγιςεων προσ ςτο Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ για τθ
χρθματοδότθςθ προγραμμάτων ενίςχυςθσ των ικανοτιτων εκελοντικϊν οργανϊςεων,
ςυμπεριλαμβανομζνων του εξοπλιςμοφ και των μζςων, κατόπιν αξιολόγθςθσ των
ςχετικϊν προτάςεων.
Β. Σο Τμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Μζςων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ είναι αρμόδιο
για:
α. Σθν ανάπτυξθ προτφπων για τθν κατθγοριοποίθςθ και οργάνωςθ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ και μζςων πολιτικισ προςταςίασ και τθν οργάνωςθ ςυςτιματοσ καταγραφισ
και παρακολοφκθςισ τουσ με τθν υποςτιριξθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ.
β. Σθν Οργάνωςθ, ςυντονιςμό και διαχείριςθ των υλικϊν και μζςων πολιτικισ
προςταςίασ που διακζτει ι προμθκεφεται θ Εκνικι Αρχι κακϊσ και αυτϊν που κατά
περίπτωςθ αποδίδονται ς’ αυτιν από διάφορουσ φορείσ, με ςκοπό τθ διάκεςθ και
αξιοποίθςι τουσ ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν.
γ. Σθν καταγραφι και αποτφπωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και μζςων των ΛΕ.Ε.Α.,
κεντρικοφ, περιφερειακοφ και τοπικοφ επιπζδου, τθσ διακεςιμότθτασ και ετοιμότθτάσ
τουσ κακϊσ και των εγκαταςτάςεων υποδοχισ πλθκυςμοφ και αποκικευςθσ υλικϊν και
μζςων για περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν, για τθν υποςτιριξθ των επιχειρθςιακϊν
λειτουργιϊν του Ε..ΚΕ.Π.Π..
δ. Σο ςυντονιςμό των δράςεων επιπζδου κεντρικισ διοίκθςθσ για τθν υποςτιριξθ των
πλθγζντων από καταςτροφζσ ςε ηθτιματα διοικθτικισ μζριμνασ.
ε. Σθν καταγραφι των απαιτιςεων για τθν κατάρτιςθ του μνθμονίου ςυνεργαςίασ τθσ
Εκνικισ Αρχισ με ιδιωτικοφσ φορείσ.
Γ. Σο Τμιμα Εκπαίδευςθσ είναι αρμόδιο για:
α. Σθν ανίχνευςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ςυντονιςμό
και υλοποίθςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ για το ανκρϊπινο δυναμικό
και ςτελζχθ πολιτικισ προςταςίασ, εκελοντζσ και πολίτεσ ςε κζματα πολιτικισ
προςταςίασ.
β. Σθ ςφναψθ προγραμματικϊν ςυμφωνιϊν, μνθμονίων ι ςυμβάςεων με φορείσ του
δθμοςίου ι ευρφτερου δθμοςίου τομζα, ερευνθτικά κζντρα ι ινςτιτοφτα για τθν
εκπόνθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και παροχι πιςτοποιθμζνθσ εκπαίδευςθσ ςε
αντικείμενα πολιτικισ προςταςίασ.
γ. Σθν υλοποίθςθ ςχολικϊν παρεμβάςεων ςε κζματα πολιτικισ προςταςίασ ςε
ςυνεργαςία με το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, και υλοποίθςθ
ειδικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για άτομα με αναπθρία, πλθγζντεσ από
καταςτροφζσ, προςωπικό των πρϊτων ανταποκριτϊν και εκελοντζσ, ςε ςυνεργαςία με
ερευνθτικά και εκπαιδευτικά ιδρφματα και άλλουσ φορείσ.
2. Για τθ ςτελζχωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Εκελοντιςμοφ και Πόρων Πολιτικισ Προςταςίασ,
ςυνιςτϊνται 22 κζςεισ διοικθτικϊν υπαλλιλων.

Άρκρο 56
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Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (Δ.Ο.Υ.)
1. Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν (Δ.Ο.Τ.) χειρίηεται τα κζματα διαςφάλιςθσ τθσ
χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ των διαδικαςιϊν που αφοροφν ςτον
προχπολογιςμό και τθ λογιςτικι αποτφπωςθ των δραςτθριοτιτων τθσ Εκνικισ Αρχισ,
μζριμνασ για τθ χρθματοδότθςι τθσ από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων,
μιςκοδοςίασ του προςωπικοφ τθσ, εκτζλεςθσ του προγράμματοσ προμθκειϊν, κακϊσ και
ελζγχου τθσ εκκακάριςθσ και εξόφλθςθσ των δαπανϊν τθσ. Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν
Τπθρεςιϊν περιλαμβάνει:
Α. Σο Τμιμα Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ, ΡΔΕ, Αναλφςεων και Αναφορϊν το οποίο
είναι αρμόδιο για:
α. Σον ςχεδιαςμό, τθν κατάρτιςθ, τροποποίθςθ και παρακολοφκθςθ του
προχπολογιςμοφ τθσ Εκνικισ Αρχισ και του Μ.Π.Δ..
β. Σθ ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία των προτάςεων του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ
Πολιτικισ Προςταςίασ για τθν κατάρτιςθ του ετιςιου και μεςοπρόκεςμου οικονομικοφ
προγραμματιςμοφ τθσ Εκνικισ Αρχισ,
γ. Σο ςυντονιςμό των ενεργειϊν για τθν κατάρτιςθ και υποβολι αρμοδίωσ, τθσ αρχικισ
ι ανακεωρθμζνθσ χρθματοδότθςθσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Π.Δ.Ε.)
τθσ Εκνικισ Αρχισ, μζςω τθσ Γ.Δ.Ο.Τ. του οικείου Τπουργείου.
δ. Σθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του Π.Δ.Ε. ςε ετιςιο και μεςοπρόκεςμο επίπεδο.
Β. Σο Τμιμα Ελζγχου, Εκκακάριςθσ και Λογιςτικισ Ραρακολοφκθςθσ Δαπανϊν, το
οποίο είναι αρμόδιο για:
α. Σθν κατάρτιςθ των ςχεδίων αποφάςεων ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, τθν παροχι τθσ
ςχετικισ βεβαίωςθσ αυτϊν κακϊσ και τθν καταχϊρθςθ των αποφάςεων ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ ςτο ΟΠΔΠ.
β. Σον ζλεγχο νομιμότθτασ και κανονικότθτασ των παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν
πλθρωμισ, κακϊσ και τθν εκκακάριςθ κάκε είδουσ δαπάνθσ τθσ Εκνικισ Αρχισ κακϊσ
και των ζργων του Π.Δ.Ε..
γ. Σθν ζκδοςθ τίτλου για τθν πλθρωμι των δαπανϊν τθσ Εκνικισ Αρχισ και των ζργων
του Π.Δ.Ε., ςε ςυνεργαςία με τθν Ενιαία Αρχι Πλθρωμϊν,
δ. Σθν αποκατάςταςθ των πάγιων προκαταβολϊν, τον ζλεγχο και τθν εκκακάριςθ
αυτϊν.
ε. Σθν ζκδοςθ ςυμψθφιςτικϊν ενταλμάτων (τακτικϊν και προπλθρωμισ) για τθν
εμφάνιςθ των εξόδων που βαρφνουν το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ςτθ
δθμόςια λθψοδοςία, κακϊσ και τθν ζκδοςθ λοιπϊν ςυμψθφιςτικϊν χρθματικϊν
ενταλμάτων, όπου προβλζπεται,
ςτ. Σθν μζριμνα για τθν ζκδοςθ αποφάςεων οριςμοφ υπολόγων-διαχειριςτϊν των
πιςτϊςεων των ζργων-μελετϊν του Π.Δ.Ε. για τθν πλθρωμι των εκτελοφμενων ζργων
από τθν ΕΠΠ,
η. Σθν ζκδοςθ εντολϊν κατανομισ και χρθματοδότθςθσ του Π.Δ.Ε. για τθν πίςτωςθ των
λογαριαςμϊν των ζργων που τθροφνται ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ
θ. Σθν τιρθςθ μθτρϊου δεςμεφςεων του τακτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ Εκνικισ Αρχισ
και των ςχετικϊν με το μθτρϊο λογιςτικϊν βιβλίων που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ
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ςχετικζσ διατάξεισ, και των ζργων του Π.Δ.Ε., κακϊσ και τθν ανάρτθςι του ςτθ
διαδικτυακι πφλθ (E-portal).
Γ. Σο Τμιμα Εκκακάριςθσ Αποδοχϊν, το οποίο είναι αρμόδιο για:
α. Σθν εκκακάριςθ των αποδοχϊν του προςωπικοφ τθσ Εκνικισ Αρχισ.
β. Σθν αποςτολι καταςτάςεων κρατιςεων και δανείων ςτα Αςφαλιςτικά Σαμεία και
Οργανιςμοφσ.
γ. Σθ μζριμνα για τθν καταχϊρθςθ υπερωριακϊν αποηθμιϊςεων του προςωπικοφ τθσ
Εκνικισ Αρχισ, κακϊσ και τθ ςυγκζντρωςθ των δικαιολογθτικϊν των οδοιπορικϊν
εξόδων για το ςφνολο του προςωπικοφ και τθν καταχϊρθςθ αυτϊν µε βάςθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τισ ςχετικζσ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ.
Δ. Σο Τμιμα Ρλθρωμϊν, το οποίο είναι αρμόδιο για:
α. Σθν παραγωγι ςτο Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Δθμοςιονομικισ
Πολιτικισ (Ο.Π..Δ.Π.) θλεκτρονικϊν εντολϊν μεταφοράσ και πίςτωςθσ λογαριαςμοφ
προσ τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ για τθν εξόφλθςθ των εκδιδόμενων χρθματικϊν
ενταλμάτων (τακτικϊν και προπλθρωμισ) με πίςτωςθ των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν των
δικαιοφχων και τθν απόδοςθ των διενεργοφμενων κρατιςεων υπζρ τρίτων ςε αυτοφσ.
β. Σθν μζριμνα για τθ διενζργεια ςυμψθφιςμϊν και θ απόδοςθ ςτο Δθμόςιο και ςτα
οικεία αςφαλιςτικά ταμεία των οφειλϊν των δικαιοφχων που αναγράφονται ςτισ
ςχετικζσ βεβαιϊςεισ φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν οφειλϊν.
γ. Σθν ενθμζρωςθ του μθτρϊου δεςμεφςεων του τακτικοφ προχπολογιςμοφ και του
Π.Δ.Ε., όςον αφορά ςτισ πλθρωμζσ.
Ε. Το Τμιμα Ρρομθκειϊν, Διαχείριςθσ Ραγίων και Αναλωςίμων, το οποίο είναι
αρμόδιο για:
α. Σθν κατάρτιςθ του ετθςίου προγράμματοσ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν για τθν
κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Εκνικισ Αρχισ.
β. Σθ διενζργεια όλων των προβλεπόμενων διοικθτικϊν και διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν
για τθν ανάκεςθ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Εκνικισ
Αρχισ.
γ. Σθν τιρθςθ και ενθμζρωςθ του θλεκτρονικοφ Μθτρϊου των Παγίων και Αναλωςίμων
τθσ Εκνικισ Αρχισ και θ διάκεςθ αυτϊν.
2. Για τθ ςτελζχωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, ςυνιςτϊνται 27 κζςεισ
διοικθτικϊν υπαλλιλων.

Άρκρο 57
Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και Υποςτιριξθσ
1. Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και Υποςτιριξθσ χειρίηεται τα κζματα υπθρεςιακισ
κατάςταςθ του πολιτικοφ προςωπικοφ που υπθρετεί με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν
Εκνικι Αρχι και το Ε..ΚΕ.Π.Π. και εφαρμογισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ, διοικθτικισ
υποςτιριξθσ των οργανικϊν μονάδων τθσ Εκνικισ Αρχισ, ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων
Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε), μζριμνασ για τθν καλι λειτουργία,
υποςτιριξθ και ςυντιρθςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, του εξοπλιςμοφ, των τεχνικϊν
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υποδομϊν, του θλεκτρονικοφ, μθχανολογικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ και των δικτφων τθσ
Εκνικισ Αρχισ και του Ε..ΚΕ.Π.Π., τιρθςθσ του γενικοφ πρωτοκόλλου ειςερχόμενθσ και
εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ κακϊσ και μζριμνασ για τθν αςφάλεια των δεδομζνων. το
πλαίςιο αυτό:
Α. Σο Τμιμα Ρροςωπικοφ και Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ, το οποίο είναι αρμόδιο για:
α. Σα κζματα υπθρεςιακισ κατάςταςθσ του πολιτικοφ προςωπικοφ που υπθρετεί με
οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν Εκνικι Αρχι και το Ε..ΚΕ.Π.Π. και ςυμμετοχισ του ςε
προγράμματα εκπαίδευςθσ & κατάρτιςθσ.
β. Σθν παρακολοφκθςθ και εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για κζματα πολιτικοφ
προςωπικοφ.
γ. Σθν ανίχνευςθ των αναγκϊν τθσ Εκνικισ Αρχισ ςε ανκρϊπινο δυναμικό.
δ. Σθν ειςιγθςθ μζτρων απλοφςτευςθσ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και υλοποίθςθσ
δράςεων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ.
Β. Σο Τμιμα Συςτθμάτων Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν, το οποίο είναι αρμόδιο για:
α. Σθν καταγραφι των επιχειρθςιακϊν απαιτιςεων, κατάρτιςθ προδιαγραφϊν,
ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν για τθν
υποςτιριξθ κρίςιμων λειτουργιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ και τθσ Εκνικισ Αρχισ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των λειτουργιϊν του Ε..ΚΕ.Π.Π., ςε ςυνεργαςία με το Σμιμα
Γεωγραφικϊν υςτθμάτων Πλθροφοριϊν και Σεκμθρίωςθσ.
β. Σθ διαχείριςθ, υποςτιριξθ και ςυντιρθςθ των τθλεπικοινωνιακϊν υποδομϊν κακϊσ
και των εφαρμογϊν, ςυςτθμάτων και δικτφων πλθροφορικισ τθσ Εκνικισ Αρχισ.
γ. Σθ διαςφάλιςθ τθσ δια-λειτουργικότθτασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, των
βάςεων δεδομζνων και άλλων εφαρμογϊν τθσ Εκνικισ Αρχισ.
δ. Σθν αςφάλεια των δεδομζνων.
ε. Σθν παρακολοφκθςθ τθσ κατανομισ, διάκεςθσ και ανακατανομισ του εξοπλιςμοφ
πλθροφορικισ τθσ Εκνικισ Αρχισ ςτα τμιματά τθσ και ςτο Ε..ΚΕ.Π.Π.
Γ. Σο Τμιμα Γραμματειακισ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ, το οποίο είναι αρμόδιο για:
α. Σθν τιρθςθ του γενικοφ πρωτοκόλλου ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ
και του αρχείου τθσ Εκνικισ Αρχισ.
β. Σθ διακίνθςθ τθσ υπθρεςιακισ αλλθλογραφίασ.
γ. Σθ ςυντιρθςθ και επιςκευι του θλεκτρολογικοφ και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, των
κτιρίων, εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ τθσ Εκνικισ Αρχισ, τον κακαριςμό και τθ
αςφάλεια τουσ.
ε. Σθν ζκδοςθ εντολϊν κίνθςθσ και διάκεςθσ των οδθγϊν τθσ Εκνικισ Αρχισ, κακϊσ και
τθ ςυντιρθςθ και επιςκευι των υπθρεςιακϊν οχθμάτων τθσ.
2.Για τθ ςτελζχωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ
ςυνιςτϊνται 22 κζςεισ διοικθτικϊν υπαλλιλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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Άρκρο 58
Αποςτολι και Διοίκθςθ
1.Σο Εκνικό υντονιςτικό Κζντρο Πολιτικισ Προςταςίασ ( Ε..ΚΕ.Π.Π.) αποτελεί Ειδικι
Τπθρεςία τθσ Εκνικισ Αρχισ, με ιδιαίτερθ και ςυγκεκριμζνθ αποςτολι, υπαγόμενθ
επιχειρθςιακά ςτον Τποδιοικθτι υντονιςμοφ τθσ Εκνικισ Αρχισ και λειτουργεί ςε
εικοςιτετράωρθ βάςθ ωσ κζντρο διοίκθςθσ, ελζγχου, επικοινωνιϊν και ςυντονιςμοφ για
όλεσ τισ δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ επιπζδου κεντρικισ διοίκθςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των δράςεων των ΛΕ.Ε.Α. του ιδίου επιπζδου.
2. τθν αποςτολι και ςτισ βαςικζσ αρμοδιότθτεσ του Ε..ΚΕ.Π.Π. περιλαμβάνονται:
α. H ςυγκζντρωςθ, επεξεργαςία και αξιολόγθςθ πλθροφοριϊν εκτίμθςθσ τθσ
κατάςταςθσ και των αναγκϊν υποςτιριξθσ, μετά τθν εκδιλωςθ καταςτροφικϊν
φαινομζνων ι όταν υφίςταται ζγκαιρθ προειδοποίθςθ για επικείμενθ εκδιλωςι τουσ
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ ςυμβάντων που προκαλοφν καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ
του άρκρου 2 παρ. 25 και θ διαβίβαςι τουσ ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και ιδίωσ:
α.1. τουσ υντονιςτζσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ επιπζδου Περιφζρειασ, Περιφερειακισ
Ενότθτασ και Διμου των επθρεαηόμενων περιοχϊν.
α.2. τθν Εκνικι Επιτροπι Εκτάκτων Αναγκϊν όταν ςυνζρχεται.
α.3. τουσ Διαχειριςτζσ Αςφάλειασ των επθρεαηόμενων Τποδομϊν Ηωτικισ θμαςίασ.
α.4. τα κζντρα επιχειριςεων των πρϊτων ανταποκριτϊν και ςτουσ λοιποφσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ ανάλογα με το είδοσ του κινδφνου.
β. Θ οργάνωςθ, ο ςχεδιαςμόσ, ο ςυντονιςμόσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των
δράςεων πολιτικισ προςταςίασ επιπζδου κεντρικισ διοίκθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων
των ΛΕ.Ε.Α. του ιδίου επιπζδου:
β.1. Για τθν αντιμετϊπιςθ ι και τθν παροχι υποςτιριξθσ ςτουσ φορείσ που ζχουν τθν
ευκφνθ αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ και των ςυνεπειϊν τουσ.
β.2. Για τθν υποςτιριξθ των περιφερειακϊν και τοπικϊν Κζντρων υντονιςμοφ
ςφμφωνα με τα Επίπεδα Κλιμάκωςθσ του άρκρου 30.
γ. Θ διαβίβαςθ των αναφορϊν περιςτατικϊν κυβερνοαςφάλειασ των Τποδομϊν Ηωτικισ
θμαςίασ ςτουσ αρμόδιουσ για τθ διαχείριςι τουσ φορείσ.
δ. Θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν και των εμπλεκόμενων φορζων:
δ.1 Μετά τθν εκδιλωςθ καταςτροφικϊν φαινομζνων ι όταν υφίςταται ζγκαιρθ
προειδοποίθςθ για επικείμενθ εκδιλωςι τουσ κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ
ςυμβάντων που προκαλοφν καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
δ.2.Για τισ δράςεισ αντιμετϊπιςθσ των καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ που είναι ςε
εξζλιξθ.
ε. Θ λειτουργία του ευρωπαϊκοφ αρικμοφ κλιςθσ «112» και του ςυςτιματοσ
προειδοποίθςθσ πολιτϊν. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ,
ρυκμίηονται τα ειδικότερα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία του
ευρωπαϊκοφ αρικμοφ κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ «112».
ςτ. Θ διαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ με τα κζντρα επιχειριςεων των πρϊτων
ανταποκριτϊν, το κζντρο επιχειριςεων του ΓΕΕΘΑ, τα Κζντρα υντονιςμοφ Πολιτικισ
Προςταςίασ των περιφερειϊν, περιφερειακϊν ενοτιτων και διμων και τουσ
αντίςτοιχουσ υντονιςτζσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ κακϊσ και με τουσ λοιποφσ εμπλεκόμενουσ
φορείσ ςε δράςεισ διαχείριςθσ εκτάκτων αναγκϊν και αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν
τουσ.
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η. Θ ςυλλογι και επεξεργαςία πλθροφοριϊν διακεςιμότθτασ και ετοιμότθτασ των πόρων
του Εκνικοφ υςτιματοσ.
θ. Θ ενεργοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςυνδρομισ του ευρωπαϊκοφ μθχανιςμοφ πολιτικισ
προςταςίασ, θ ςυμμετοχι ςε μθχανιςμοφσ ενεργοποίθςθσ με αντίςτοιχα Κζντρα
Πολιτικισ Προςταςίασ άλλων χωρϊν και θ εφαρμογι των διαδικαςιϊν τθσ ΕΕ ςτθν
περίπτωςθ περιςτατικϊν αςφάλειασ ςε Ευρωπαϊκζσ Τποδομζσ Ηωτικισ θμαςίασ τθσ
ελλθνικισ επικράτειασ.
3. Σου Ε..ΚΕ.Π.Π. προΐςταται Διοικθτισ, τον οποίο επικουρεί κατά τθν άςκθςθ των
κακθκόντων του και αναπλθρϊνει, όταν δεν υπάρχει, απουςιάηει ι κωλφεται, ο
Τποδιοικθτισ , ο οποίοσ ςτθν περίπτωςθ αυτι εκτελεί όλα τα κακικοντα του
Διοικθτι του Ε..ΚΕ.Π.Π..
Άρκρο 59
Διάρκρωςθ του Ε.Σ.ΚΕ.Ρ.Ρ.
1. Σο Ε..ΚΕ.Π.Π. διαρκρϊνεται ωσ εξισ:
α. υνιςτάται Γραφείο Διοικθτι, το οποίο υποςτθρίηει αυτόν ςτθν άςκθςθ των
κακθκόντων του, είναι αρμόδιο για τθν γραμματειακι του υποςτιριξθ, τθν τιρθςθ των
ςχετικϊν αρχείων και ςτοιχείων και οργανϊνει τθν επικοινωνία του με τισ υπθρεςίεσ και
τουσ πολίτεσ.
β. Ομάδα Επιχειρθςιακϊν Συνδζςμων που αποτελείται από ςτελζχθ του
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Λιμενικοφ ϊματοσ −
Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, του ΕΚΑΒ και των Ενόπλων Δυνάμεων, ςε ρόλο ςυνδζςμων και
για τθ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν εκτίμθςθσ τθσ κατάςταςθσ από τουσ αντίςτοιχουσ
επιχειρθςιακοφσ φορείσ που επιχειροφν ςε ςυμβάντα ζκτακτθσ ανάγκθσ (οι οποίοι
ορίηονται με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ).
γ. Ειδικι Ομάδα Εκτίμθςθσ Κατάςταςθσ, θ οποία ςυνιςτάται και ςυγκροτείται με
απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ, με ςκοπό τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ με τθ
διαδικαςία του άρκρου 29 και τθ διατφπωςθ ςχετικϊν ειςθγιςεων προσ το Διοικθτι τθσ
Εκνικισ Αρχισ και το Διοικθτι του Ε..ΚΕ.Π.Π., ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ειςιγθςθσ
προσ τον διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ για τθν κιρυξθ καταςτάςεων του ςυςτιματοσ
ετοιμότθτασ και κινθτοποίθςθσ πολιτικισ προςταςίασ του άρκρου 28.
δ. υνιςτάται Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ που είναι αρμόδιο για τθ
γραμματειακι και διοικθτικι υποςτιριξθ του Ε..ΚΕ.Π.Π., τθν τιρθςθ θμερολογίου
ενεργειϊν, τθν ζκδοςθ του θμεριςιου δελτίου ςυμβάντων και τθν κοινοποίθςι του
ςτουσ προβλεπόμενουσ αποδζκτεσ.
ε. υνιςτάται Αυτοτελζσ Τμιμα Επιχειρθςιακισ Υποςτιριξθσ που είναι αρμόδιο:
ε.1. Για τθν τιρθςθ ενθμερωμζνθσ κατάςταςθσ με ςτοιχεία επικοινωνίασ των
υντονιςτϊν ΛΕ.Ε.Α. επιπζδου κεντρικισ διοίκθςθσ και των αναπλθρωτϊν τουσ, τουσ
οποίουσ, όταν κθρφςςεται κατάςταςθ αυξθμζνθσ ετοιμότθτασ ι κατάςταςθ
επιφυλακισ πολιτικισ προςταςίασ κζτει κατά περίπτωςθ ςε ετοιμότθτα ι καλεί ςτο
Ε..ΚΕ.Π.Π., κατόπιν ςχετικισ εντολισ του Διοικθτι του Ε..ΚΕ.Π.Π..
ε.2. Για τθν επικοινωνία με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και τθ διαχείριςθ αιτθμάτων
υποςτιριξθσ ςε ςυμβάντα χαμθλισ επικινδυνότθτασ, τα οποία, όταν δεν ζχει
ενεργοποιθκεί το Σμιμα Επιχειριςεων, διαβιβάηονται ςτουσ κατά περίπτωςθ
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υντονιςτζσ ΛΕ.Ε.Α. ι ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ και παρακολουκοφνται κατά τθν
υλοποίθςι τουσ.
ε.3. Για τθν ανάπτυξθ επιχειρθςιακϊν βοθκθμάτων για τθν υποςτιριξθ των
λειτουργιϊν του Ε..ΚΕ.Π.Π. και τθν αποςτολι ςυνδζςμων ςτα Περιφερειακά και
Σοπικά Κζντρα υντονιςμοφ ςε περιπτϊςεισ παροχισ οργανωμζνθσ υποςτιριξθσ ςτα
αντίςτοιχα επίπεδα από το επίπεδο τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ,
ε.4. Για τθν οργάνωςθ τθσ ανάπτυξθσ του Ε..ΚΕ.Π.Π. ςτθν πλθγείςα περιοχι,
ανάλογα με τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ,
ε.5. Για τθν ενεργοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςυνδρομισ του ευρωπαϊκοφ μθχανιςμοφ
πολιτικισ προςταςίασ
ε.6. Για τθ ςφνταξθ μνθμονίων ενεργειϊν, ανάλογα με το είδοσ του κινδφνου, για τθν
υποςτιριξθ των λειτουργιϊν του Ε..ΚΕ.Π.Π.
ςτ. υνιςτάται Αυτοτελζσ Τμιμα Επιςτθμονικϊν Ρλθροφοριϊν, ςτο οποίο υπθρετεί
ςφνδεςμοσ από τθν Ε.Μ.Τ., που είναι αρμόδιο για τθ ςυγκζντρωςθ, διαχείριςθ και
αξιολόγθςθ των διακζςιμων πλθροφοριϊν και προγνϊςεων για επικείμενα ι ςε εξζλιξθ
καταςτροφικά φαινόμενα και ςυμβάντα, από τουσ αρμόδιουσ προσ τοφτο φορείσ, και θ
διατφπωςθ ςχετικισ ειςιγθςθσ προσ τθν Ομάδα Εκτίμθςθσ Κατάςταςθσ και τον Διοικθτι
του Ε..ΚΕ.Π.Π..
η. υνιςτάται Αυτοτελζσ Τμιμα Ενθμζρωςθσ και Ρροειδοποίθςθσ Ρολιτϊν, το οποίο
είναι αρμόδιο:
η.1.Για τθ ςυγκζντρωςθ, επαλικευςθ, ςυντονιςμό και μετάδοςθ πλθροφοριϊν
ςχετικϊν με τθν αιτία, το μζγεκοσ, τθν τρζχουςα κατάςταςθ των ςυμβάντων και τουσ
δεςμευκζντεσ πόρουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων οδθγιϊν αυτοπροςταςίασ των πολιτϊν,
αξιοποιϊντασ τα διακζςιμα δίκτυα επικοινωνιϊν.
η.2. Σθ λειτουργία του ευρωπαϊκοφ αρικμοφ κλιςθσ «112» και τθσ υλικοτεχνικισ του
υποδομισ για τον γεω-εντοπιςμό του καλοφντοσ και τθν αποςτολι μθνυμάτων
ενθμζρωςθσ και προειδοποίθςθσ του πλθκυςμοφ, ςε κεντρικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, ςφμφωνα με τθν κατανομι αρμοδιοτιτων του παρόντοσ νόμου, ςε
περιοχζσ που αντιμετωπίηουν καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, αξιοποιϊντασ για το
ςκοπό αυτό τα διακζςιμα δίκτυα επικοινωνιϊν.
θ. υνιςτάται Τμιμα Επιχειριςεων το οποίο χειρίηεται τα ακόλουκα κζματα:
θ.1. Οργάνωςθσ των ΛΕ.Ε.Α. επιπζδου κεντρικισ διοίκθςθσ ςτισ Ομάδεσ
υντονιςμοφ ΛΕ.Ε.Α. τθσ περ. ςτ τθσ παρ. 6 του άρκρου 13, ςυντονιςμοφ των
δράςεϊν τουσ κακϊσ και των δράςεων παροχισ υποςτιριξθσ ςτουσ φορείσ που
ζχουν τθν ευκφνθ αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ και διαχείριςθσ
των ςυνεπειϊν τουσ.
θ.2. Ανάκεςθσ δράςεων ςτουσ υντονιςτζσ των ΛΕ.Ε.Α. επιπζδου κεντρικισ
διοίκθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςισ τουσ.
θ.3. Οργάνωςθσ και ενεργοποίθςθσ διακριτϊν κλάδων ςυντονιςμοφ, εντόσ του
τμιματοσ, ςε περιπτϊςεισ πολλαπλϊν ςυμβάντων, με ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ
ςυντονιςμοφ το κακζνα λόγω γεωγραφικισ διαςποράσ ι άλλων κριτθρίων.
θ.4. Μζριμνασ για τθν τιρθςθ θμερολογίου ενεργειϊν τθσ Διεφκυνςθσ
Επιχειριςεων.
κ. υνιςτάται Τμιμα Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ, που είναι αρμόδιο για τον ςχεδιαςμό
των δράςεων πολιτικισ προςταςίασ, επιπζδου κεντρικισ διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τθν
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εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ και τουσ διακζςιμουσ πόρουσ πολιτικισ προςταςίασ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των πόρων που προζρχονται από τον ευρωπαϊκό μθχανιςμό
πολιτικισ προςταςίασ ι άλλεσ χϊρεσ, ςτθν περίπτωςθ ςχετικοφ αιτιματοσ ςυνδρομισ.
Σο Σμιμα Επιχειρθςιακοφ χεδιαςμοφ διαρκρϊνεται ωσ εξισ:
κ.1. υνιςτάται Γραφείο Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν που είναι αρμόδιο για τθν
παραγωγι προϊόντων κεματικισ χαρτογραφίασ, με ςκοπό τθν υποςτιριξθ των
λειτουργιϊν του Ε..ΚΕ.Π.Π..
κ.2. υνιςτάται Γραφείο Δυναμικοφ & Μζςων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, που είναι
αρμόδιο για τθ ςυλλογι και επεξεργαςία πλθροφοριϊν διακεςιμότθτασ και
ετοιμότθτασ των πόρων του Εκνικοφ υςτιματοσ κακϊσ και τθσ διάκεςθσ και
δζςμευςισ τουσ ςε δράςεισ πολιτικισ προςταςίασ.
ε. υνιςτάται Τμιμα Οικονομικοφ-Διοικθτικοφ για τθ διεκπεραίωςθ αιτθμάτων
προμθκειϊν μζςω του μνθμονίου ςυνεργαςίασ με τον ιδιωτικό τομζα του άρκρου 24, τθ
διοικθτικι μζριμνα και υποςτιριξθ του προςωπικοφ του Ε..ΚΕ.Π.Π., κακϊσ και τθν
τιρθςθ θμερολογίου ενεργειϊν.

Άρκρο 60
Επίπεδα Ενεργοποίθςθσ του Ε.Σ.ΚΕ.Ρ.Ρ.
1. το «Επίπεδο 1», το Ε..ΚΕ.Π.Π. λειτουργεί ςε 24ωρθ βάςθ με ςτελεχωμζνθ τθ μόνιμθ
οργανωτικι δομι που περιλαμβάνει τον Διοικθτι, το Γραφείο Διοικθτι, τον Τποδιοικθτι,
τθν Ομάδα Επιχειρθςιακϊν υνδζςμων, τθν Ειδικι Ομάδα Εκτίμθςθσ Κατάςταςθσ και τα
αυτοτελι τμιματα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ, Επιχειρθςιακισ Τποςτιριξθσ, Επιςτθμονικϊν
Πλθροφοριϊν και Ενθμζρωςθσ και Προειδοποίθςθσ Πολιτϊν.
2. το «Επίπεδο 2», που προκφπτει ωσ αφξθςθ από το «Επίπεδο 1», ι ωσ μείωςθ από το
«Επίπεδο 3», το Ε..ΚΕ.Π.Π. λειτουργεί ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ που απαιτοφν
ενίςχυςθ τθσ μόνιμθσ οργανωτικισ δομισ του, με ενεργοποίθςθ κατά περίπτωςθ ΛΕ.Ε.Α.
επιπζδου κεντρικισ διοίκθςθσ ι/και Σμθμάτων, Γραφείων και Ομάδων υντονιςμοφ ΛΕ.Ε.Α.,
όταν από τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ δεν προκφπτει ανάγκθ πλιρουσ ενεργοποίθςισ του.
3. το «Επίπεδο 3», ενεργοποιείται το ςφνολο των Σμθμάτων και Γραφείων του Ε..ΚΕ.Π.Π.
κακϊσ και οι αναγκαίεσ ΛΕ.Ε.Α. και Ομάδεσ υντονιςμοφ ΛΕ.Ε.Α., ανάλογα με τισ ανάγκεσ
και τθ φάςθ του κφκλου διαχείριςθσ καταςτροφϊν. Σο Επίπεδο αυτό ενεργοποιείται ςε
περιπτϊςεισ ςθμαντικϊν καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ι όταν υπάρχει βζβαιοσ κίνδυνοσ
για τθν εκδιλωςθ καταςτροφικϊν φαινομζνων, θ αντιμετϊπιςθ των οποίων απαιτεί
παροχι οργανωμζνθσ υποςτιριξθσ από το επίπεδο τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ. τθν
περίπτωςθ αυτι. Σθ διοίκθςθ του Ε..Κ.ΕΠ.Π. αναλαμβάνει ο Διοικθτισ τθσ Εκνικισ Αρχισ,
τον οποίο επικουρεί κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του και αναπλθρϊνει ο Διοικθτισ
του Ε..ΚΕ.Π.Π..
4. Σο εκάςτοτε επίπεδο ενεργοποίθςθσ του Ε..ΚΕ.Π.Π., ορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ Εκνικισ Αρχισ που λαμβάνεται κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Ειδικισ Ομάδασ
Εκτίμθςθσ Κατάςταςθσ. Με όμοια απόφαςθ, ορίηεται και το προςωπικό τθσ Εκνικισ Αρχισ
που ανάλογα με το επίπεδο ενεργοποίθςθσ, ενιςχφει τθ ςτελζχωςθ τθσ βαςικισ
οργανωτικισ δομισ και ςτελεχϊνει τα τμιματα Επιχειριςεων, Επιχειρθςιακοφ χεδιαςμοφ,
Οικονομικοφ και Τποςτιριξθσ, τα Γραφεία των τμθμάτων αυτϊν κακϊσ και τισ Ομάδεσ
υντονιςμοφ ΛΕ.Ε.Α. του Ε..ΚΕ.Π.Π..
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Άρκρο 61
Σφςταςθ κζςεων – Κανονιςμόσ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ
1. το Ε..Κ.ΕΠ.Π. ςυνιςτϊνται μία κζςθ Διοικθτι και μία κζςθ Τποδιοικθτι οι οποίεσ
ςτελεχϊνονται από Ανϊτατο και Ανϊτερο Αξιωματικό του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ
αντίςτοιχα ι από πολιτικό προςωπικό που μετατάςςεται, μετακινείται ι αποςπάται από το
δθμόςιο ι τον ευρφτερο δθμόςιο τομζα ι που προςλαμβάνεται ωσ μόνιμο ι με ςφμβαςθ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
2. Για τθ ςτελζχωςθ του Ε..Κ.ΕΠ.Π. ςυνιςτϊνται 30 κζςεισ διοικθτικϊν υπαλλιλων.
3. Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ εκδίδεται Κανονιςμόσ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ του Ε..ΚΕ.Π.Π. και
ρυκμίηονται κζματα διοίκθςθσ, ςτελζχωςθσ του, κακϊσ και κάκε άλλο ςυναφζσ ηιτθμα και
λεπτομζρεια.
4. Όπου αναφζρεται ςτθν υφιςτάμενθ νομοκεςία Κζντρο Επιχειριςεων Πολιτικισ
Προςταςίασ (Κ.Ε.Π.Π.), νοείται εφεξισ το Ε..Κ.ΕΠ.Π.

Άρκρο 62
Χρόνοσ εργαςίασ προςωπικοφ και ωράριο λειτουργίασ τθσ Εκνικισ Αρχισ
1.Σα Γραφεία του Διοικθτι, των Τποδιοικθτϊν, οι Διευκφνςεισ και τα Σμιματα τθσ Εκνικισ
Αρχισ λειτουργοφν ςφμφωνα με το ωράριο που ιςχφει κάκε φορά για τισ Δθμόςιεσ
Τπθρεςίεσ.
2.Σο Ενιαίο υντονιςτικό Κζντρο Επιχειριςεων Πολιτικισ Προςταςίασ (Ε..ΚΕ.Π.Π.) και το
Γραφείο Σφπου λειτουργοφν ςε εικοςιτετράωρθ βάςθ όλεσ τισ θμζρεσ του μινα και κακ’
όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ.
3. Οι οργανικζσ μονάδεσ πολιτικισ προςταςίασ ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
λειτουργοφν όλεσ τισ θμζρεσ του μινα και κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ.
4. Σο προςωπικό τθσ Εκνικισ Αρχισ, οι υντονιςτζσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ και το προςωπικό των
οργανικϊν μονάδων πολιτικισ προςταςίασ ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο τελεί ςε
διαρκι ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν. Για το πολιτικό προςωπικό
εφαρμόηεται θ παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 3528/2007 και θ παρ. 1 του άρκρου 36 του ν.
3584/2007 αντιςτοίχωσ.
5. Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ μπορεί να κακοριςτεί ο χρόνοσ
απαςχόλθςθσ του Προςωπικοφ και θ λειτουργία τθσ Τπθρεςίασ εφόςον ςυντρζχουν ειδικζσ
ανάγκεσ κινθτοποίθςθσ του μθχανιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ.

Άρκρο 63
Υπθρεςιακά κζματα, ςτελζχωςθ και οργανικζσ κζςεισ
1. Οι οργανικζσ μονάδεσ τθσ Εκνικισ Αρχισ ςτελεχϊνονται από πολιτικό προςωπικό ι από
υπαλλιλουσ που προςλαμβάνονται ωσ μόνιμοι ι με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου
χρόνου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ι από ζνςτολο προςωπικό των ωμάτων
Αςφαλείασ και των Ενόπλων Δυνάμεων, που μετατάςςεται, μετακινείται ι αποςπάται από
Τπουργεία, Τπθρεςίεσ του Δθμοςίου, νπδδ ι νπιδ ι φορείσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα
τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 2190/1994, κατά παρζκκλιςθ κάκε ειδικισ ι γενικισ
διάταξθσ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτον παρόντα νόμο.
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2. Οι οργανικζσ κζςεισ (πολιτικοφ) προςωπικοφ που ςυςτινονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του παρόντοσ νόμου αφοροφν ςε κζςεισ προςωπικοφ, κατθγορίασ Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ
Προςωπικοφ, ΠΕ, ΣΕ και ΔΕ με βακμοφσ Αϋ ζωσ και Σ' και ΤΕ.
3.Οι κζςεισ διοικθτικϊν υπαλλιλων του Γραφείου Διοικθτι καλφπτονται με απόςπαςθ από
φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ι του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, θ οποία γίνεται με
απόφαςθ του Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ, κατά παρζκκλιςθ των κείμενων διατάξεων
και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
4. Οι κζςεισ των Ειδικϊν υμβοφλων του Γραφείου του Διοικθτι και οι κζςεισ των
μετακλθτϊν υπαλλιλων που ςτελεχϊνουν τθν Εκνικι Αρχι καλφπτονται είτε με πρόςλθψθ,
που γίνεται με απόφαςθ του Διοικθτι και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ,
είτε με απόςπαςθ υπαλλιλων από φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, κατά παρζκκλιςθ των
ιςχυουςϊν διατάξεων.
5. Για τισ ανωτζρω κζςεισ που καλφπτονται με πρόςλθψθ ακολουκοφνται οι διατάξεισ τθσ
παρ. 14 του άρκρου 55 του π.δ. 63/2005. Θ κατοχι των κζςεων αυτϊν δεν ςυνεπάγεται
αναςτολι άςκθςθσ του οικείου ελευκζριου επαγγζλματοσ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι
διατάξεισ του π.δ. 63/2005.
6. Για τισ αποδοχζσ των Ειδικϊν υμβοφλων του Γραφείου του Διοικθτι ζχουν εφαρμογι οι
διατάξεισ του ν. 4354/2015 που αφοροφν ςτουσ μετακλθτοφσ υπαλλιλουσ που υπθρετοφν
ςτα πολιτικά γραφεία των μελϊν τθσ Κυβζρνθςθσ και των Τφυπουργϊν.
7. Οι αποςπάςεισ του προςωπικοφ για τθ ςτελζχωςθ των οργανικϊν μονάδων τθσ Εκνικισ
Αρχισ διενεργοφνται με απόφαςθ του Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ κατά παρζκκλιςθ
από κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ, είναι πενταετείσ και μπορεί να ανανεϊνονται ζωσ τρεισ
φορζσ και θ δαπάνθ μιςκοδοςίασ των αποςπϊμενων βαραίνει τον φορζα υποδοχισ.
8. Σο προςωπικό που μετατάςςεται, μετακινείται ι αποςπάται, τοποκετείται με απόφαςθ
του Διοικθτι ςε όλεσ τισ κζςεισ τθσ Εκνικισ Αρχισ, ανάλογα με τα προςόντα, τισ ικανότθτεσ
και τθν εμπειρία του.
9. Ο χρόνοσ υπθρεςίασ των αποςπαςμζνων ςε κζςεισ προϊςταμζνων λογίηεται ότι ζχει
διανυκεί ςτθν υπθρεςία από τθν οποία προζρχονται για κάκε ςυνζπεια και καλφπτει και
τον τυχόν προβλεπόμενο, από τισ διατάξεισ που διζπουν τθν Τπθρεςία τουσ, χρόνο άςκθςθσ
κακθκόντων προϊςταμζνου, ωσ προχπόκεςθ για προαγωγι ςε επόμενο βακμό ι για
επιλογι ςε κζςθ προϊςταμζνου, οπότε λογίηεται ωσ χρόνοσ άςκθςθσ κακθκόντων
προϊςταμζνου ςτο επίπεδο τθσ οργανικισ μονάδασ για τθν οποία γίνεται θ επιλογι.
10. Οι μετατάξεισ διενεργοφνται ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ γενικζσ διατάξεισ.
11. Σο τακτικό προςωπικό που απαςχολείται ςτθν Εκνικι Αρχι υπάγεται ωσ προσ τθν
υπθρεςιακι του κατάςταςθ, ιδίωσ ςε ό, τι αφορά τθν βακμολογικι εξζλιξθ, τθν αξιολόγθςθ
και τθν επιλογι προϊςταμζνων, ςτισ ιςχφουςεσ γενικζσ διατάξεισ για τουσ δθμοςίουσ
υπαλλιλουσ.
12. Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ δφναται να ςυνιςτϊνται ςυλλογικά
όργανα, επιτροπζσ και ομάδεσ εργαςίασ από υπαλλιλουσ τθσ Αρχισ ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία, οι οποίεσ λειτουργοφν εντόσ ι εκτόσ του κανονικοφ ωραρίου
εργαςίασ, δυνθτικά δε και εκτόσ ζδρασ.
13. Αρμόδια για τα κζματα του προςωπικοφ τθσ Εκνικισ Αρχισ είναι τα υπθρεςιακά
ςυμβοφλια που είναι αρμόδια για τουσ πολιτικοφσ υπαλλιλουσ του Τπουργείου
Προςταςίασ του Πολίτθ.
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14. Ο Διοικθτισ, δφναται να μετακινεί τουσ Προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων τθσ
Εκνικισ Αρχισ ςε άλλθ κζςθ ευκφνθσ του ιδίου επιπζδου, χωρίσ ςχετικι αίτθςι τουσ, όταν
επείγουςεσ και εξαιρετικζσ περιςτάςεισ το επιβάλουν.
15. Σο ςφνολο τθσ οργανικισ δφναμθσ του προςωπικοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ
Προςταςίασ, όπωσ αυτό ορίηεται ςτο άρκρο 26 του Π.Δ. 151/2004 μεταφζρεται
αυτοδικαίωσ ςτθν ςυνιςτϊμενθ δια του παρόντοσ Εκνικι Αρχι. Οι οργανικζσ κζςεισ τθσ
Εκνικισ Αρχισ ανζρχονται ςε διακόςιεσ (200) κζςεισ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΘΝ ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ
Άρκρο 64
Σκοπόσ τθσ ςυνεργαςίασ
Θ Εκνικι Αρχι αναπτφςςει ςυνεργαςία με τθν επιςτθμονικι και ερευνθτικι κοινότθτα, με
ςκοπό τθν αξιοποίθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και προϊόντων εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και
καινοτομίασ ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ. Για τθν επίτευξθ του ανωτζρω
ςκοποφ θ Εκνικι Αρχι:
α. Τποςτθρίηεται από το Επιςτθμονικό υμβοφλιο του άρκρου 65, που αποτελεί μόνιμο
ςυμβουλευτικό όργανο του Διοικθτι τθσ.
β. υγκροτεί κοινζσ ομάδεσ εργαςίασ με ακαδθμαϊκά και ερευνθτικά ιδρφματα, με
δθμόςιουσ οργανιςμοφσ, ερευνθτικοφσ φορείσ και ςτελζχθ και εμπειρογνϊμονεσ του
δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα που ζχουν εμπειρία και γνϊςθ ςε κζματα διαχείριςθσ
εκτάκτων αναγκϊν.
γ. Εξειδικεφει ςτο τριετζσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Πολιτικισ Προςταςίασ τουσ τομείσ,
τισ επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ και προτεραιότθτεσ που μποροφν να ικανοποιθκοφν μζςω τθσ
αξιοποίθςθσ προϊόντων εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και τεχνολογίασ κακϊσ και τισ δυνατότθτεσ
και πθγζσ χρθματοδότθςισ τουσ.
δ. Εγκρίνει και χρθματοδοτεί από τον προχπολογιςμό τθσ προγράμματα, ζργα ι μελζτεσ
που υλοποιοφνται από επιςτθμονικοφσ, ερευνθτικοφσ και ακαδθμαϊκοφσ φορείσ για κζματα
τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ.
ε. Επεξεργάηεται και υποβάλλει προτάςεισ ςε κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ για
χρθματοδότθςθ από εκνικοφσ, ευρωπαϊκοφσ ι άλλουσ πόρουσ και χρθματοδοτοφμενα ζργα
ι μελζτεσ και μετά τθν ζγκριςι τουσ τα παρακολουκεί ςτθ φάςθ τθσ υλοποίθςθσ Για το
ςκοπό αυτό δφναται να αναπτφςςει ςυνεργαςίεσ με φορείσ του δθμοςίου ι ιδιωτικοφ
τομζα ι με επιςτθμονικά και ερευνθτικά ιδρφματα, κζντρα και οργανιςμοφσ, ι να ανακζτει
ςε αυτοφσ τισ ςχετικζσ δράςεισ.
ςτ. υμμετζχει, ςτο πλαίςιο ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν, ςτα ςτάδια κατάρτιςθσ,
υποβολισ και υλοποίθςθσ προγραμμάτων και μελετϊν άλλων φορζων του εςωτερικοφ και
εξωτερικοφ.
η. υνάπτει μνθμόνια ςυνεργαςίασ με ακαδθμαϊκά ιδρφματα και ερευνθτικοφσ
οργανιςμοφσ για τθν επιςτθμονικι υποςτιριξθ του επιχειρθςιακοφ τθσ ζργου.

Άρκρο 65
Επιςτθμονικό Συμβοφλιο Διαχείριςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν
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1. υνιςτάται Επιςτθμονικό υμβοφλιο που αποτελεί μόνιμο ςυμβουλευτικό όργανο του
Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ ςε κζματα πρόβλεψθσ, πρόλθψθσ και διαχείριςθσ ςθμαντικϊν
κινδφνων, ςφμφωνα με τα είδθ κινδφνων και απειλϊν του εκνικοφ καταλόγου του άρκρου
25 του παρόντοσ, διαχείριςθσ εκτάκτων αναγκϊν κακϊσ και ςφγχρονων τεχνολογιϊν για τθν
υποςτιριξθ κρίςιμων επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ.
2. το Επιςτθμονικό υμβοφλιο ςυμμετζχουν, κατόπιν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ Εκνικισ
Αρχισ:
α. Εκπρόςωποι των κεςμοκετθμζνων οργάνων τθσ πολιτείασ με αποςτολι τθν
πρόγνωςθ, παρακολοφκθςθ και μελζτθ καταςτροφικϊν φαινομζνων, κακϊσ και τθ
ςυμβουλευτικι και χάραξθ πολιτικισ για τθ μείωςθ και διαχείριςθ του κινδφνου
καταςτροφϊν.
β Εκπρόςωποι ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν Ιδρυμάτων, ερευνθτικϊν κζντρων και
οργανιςμϊν, που κατζχουν και διακζτουν γνϊςθ και παρζχουν προϊόντα εφαρμοςμζνθσ
ζρευνασ και καινοτομίασ, ςχετικά με τα κζματα τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου.
γ. Εκπρόςωποι οργανικϊν μονάδων τθσ Εκνικισ Αρχισ.
3. Θ ςφνκεςθ και οι μζκοδοι λειτουργίασ του Επιςτθμονικοφ υμβουλίου προςδιορίηονται
με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ. Για τθ ςυμμετοχι ςτισ ςυνεδριάςεισ του
Επιςτθμονικοφ υμβουλίου δεν προβλζπεται αποηθμίωςθ.

Άρκρο 66
Κζντρα Ικανότθτασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. το πλαίςιο τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ και ςφμφωνα με τουσ τφπουσ κινδφνων
και απειλϊν του εκνικοφ καταλόγου του άρκρου 25 του παρόντοσ, τθσ Εκνικισ
Αρχισ, με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ κακορίηονται επιςτθμονικά,
επιχειρθςιακά και κεςμικά κριτιρια και αναγνωρίηονται ωσ «Κζντρα Ικανότθτασ
Πολιτικισ Προςταςίασ» (competence centers) τα ερευνθτικά κζντρα και ινςτιτοφτα,
τα ακαδθμαϊκά ιδρφματα και οι κοινοπραξίεσ αυτϊν, που κατζχουν και διακζτουν
γνϊςθ και παρζχουν προϊόντα που προζρχονται από δραςτθριότθτεσ
εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και καινοτομίασ, τα οποία μποροφν να ενςωματωκοφν ςτισ
δραςτθριότθτεσ του Εκνικοφ υςτιματοσ πολιτικισ προςταςίασ,
2. Με τθν ίδια διαδικαςία, Κζντρα Ικανότθτασ μποροφν επίςθσ να αναγνωριςκοφν ςτο
πλαίςιο των δθμόςιων υπθρεςιϊν, οργανιςμϊν και νομικϊν προςϊπων, επιπλζον εκείνων
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, τα οποία κατζχουν γνϊςθ και παρζχουν προϊόντα
που προζρχονται από δραςτθριότθτεσ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και καινοτομίασ που
μποροφν να ενςωματωκοφν ςε δραςτθριότθτεσ του Εκνικοφ υςτιματοσ.
3. Θ Εκνικι Αρχι, οι Περιφζρειεσ και οι Διμοι μποροφν να ςυνάπτουν ςυμφωνίεσ με τα
Κζντρα Ικανότθτασ για τθν εξυπθρζτθςθ κοινοφ ςκοποφ.
4. Θ Εκνικι Αρχι προωκεί και ςυντονίηει τθ διαδικαςία για τθ ανάπτυξθ δικτφων Κζντρων
Ικανότθτασ για τθ ςυνδυαςμζνθ παραγωγι γνϊςθσ και ανάπτυξθ προϊόντων εφαρμοςμζνθσ
ζρευνασ και καινοτομίασ ςε ςφνκετα ηθτιματα πολιτικισ προςταςίασ και ειδικότερα ςε
περιβάλλον πολλαπλϊν κινδφνων.
5. Θ Εκνικι Αρχι προωκεί μορφζσ ςυνεργαςίασ με τα Τπουργεία που αςκοφν τεχνικοεπιςτθμονικι εμπειρογνωμοςφνθ, ςτο πλαίςιο των κινδφνων που αναφζρονται ςτο άρκρο
25, κακϊσ και με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και με άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ που
αςχολοφνται με το ίδιο κζμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρκρο 67
Τελικζσ διατάξεισ
1. Μζχρι τθν ζκδοςθ των αναγκαίων κανονιςτικϊν πράξεων και τθ ςτελζχωςθ τθσ Εκνικισ
Αρχισ, θ τελευταία εξακολουκεί να λειτουργεί ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ περί τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ διατάξεισ, εφόςον αυτζσ δεν αντίκεινται ςτισ διατάξεισ
του παρόντοσ νόμου και για διάςτθμα όχι πλζον των ζξι μθνϊν.
2. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Προςταςίασ του Πολίτθ δφναται να
κακοριςτοφν ειδικά επιδόματα και ειδικι μθνιαία αποηθμίωςθ ςτο προςωπικό τθσ Εκνικισ
Αρχισ κακϊσ και ςε αυτοφσ που εργάηονται υπό ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ και παρζχουν
υπθρεςία, εκτόσ του κανονικοφ ωραρίου εργαςίασ, κατά τα χρονικά διαςτιματα
κινθτοποίθςθσ του μθχανιςμοφ πολιτικισ προςταςίασ.

Άρκρο 68
Μεταβατικζσ διατάξεισ
1. Σο πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που υπθρετεί ςιμερα ςτθ Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ
Προςταςίασ μεταφζρεται αυτοδικαίωσ ςτθν Εκνικι Αρχι με τθν ίδια εργαςιακι ςχζςθ,
βακμό και μιςκολογικό κλιμάκιο που κατζχει. Θ ανωτζρω ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ
και για το προςωπικό που υπθρετεί με απόςπαςθ ι διάκεςθ. Μετά τθ μεταφορά, θ
απόςπαςθ εξακολουκεί να ιςχφει μζχρι τθ λιξθ τθσ.
2. Σο πάςθσ φφςεωσ μεταφερόμενο προςωπικό τοποκετείται ςτισ Διευκφνςεισ και Σμιματα
τθσ Εκνικισ Αρχισ με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ.
3. Θ Εκνικι Αρχι είναι κακολικόσ διάδοχοσ τθσ Γενικισ Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ
και υποκακίςταται πλιρωσ ςτα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ τθσ, εξαιροφμενου του
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ. Όπου ςτθν κείμενθ νομοκεςία αναφζρεται Γενικι Γραμματεία
Πολιτικισ Προςταςίασ εφεξισ νοείται θ Εκνικι Αρχι Πολίτικισ Προςταςίασ.
4. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ κακορίηεται κάκε ειδικότερο ηιτθμα
και λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι των ανωτζρω κεμάτων.
Κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του παρόντοσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν
επιλογισ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ εξακολουκεί να προΐςταται αυτισ ο Γενικόσ
Γραμματζασ Πολιτικισ Προςταςίασ και αςκεί τα κακικοντα και αρμοδιότθτζσ του ςφμφωνα
με τισ ιςχφουςεσ για τθν Εκνικι Αρχι διατάξεισ.

Άρκρο 69
Τροποποιοφμενεσ - Καταργοφμενεσ Διατάξεισ
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργείται κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ που είναι
αντίκετθ ι ρυκμίηει διαφορετικά τα ρυκμιηόμενα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ κζματα.

ΜΕΟΣ Γ’
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρκρο 70
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Αποςτολι και δράςθ των Εκελοντϊν Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Σο άρκρο 14 του ν. 3013/2002 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ:

«Άρκρο 14
Αποςτολι και δράςθ των Εκελοντϊν Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. Αποςτολι του ενταςςόμενου ςτο φςτθμα Εκελοντιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ
εκελοντι είναι θ παροχι ςυνδρομισ ςτουσ αρμόδιουσ κρατικοφσ φορείσ ςτο ζργο τθσ
προςταςίασ τθσ ηωισ, τθσ υγείασ, των υποδομϊν, τθσ περιουςίασ, κακϊσ και του
περιβάλλοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ από επαπειλοφμενεσ
ι εν εξελίξει φυςικζσ, τεχνολογικζσ ι ανκρωπογενείσ καταςτροφζσ και ςυμβάντα, που
προκαλοφν καταςτάςεισ εκτάκτου ανάγκθσ του άρκρου 2 παρ. 25 του παρόντοσ.
2. Οι Εκελοντζσ Πολιτικισ Προςταςίασ των Εκελοντικϊν Ομάδων Πολιτικισ Προςταςίασ
ςυντρζχουν τθν Εκνικι Αρχι Πολιτικισ Προςταςίασ δρουν και υποςτθρίηουν το ζργο των
Αρχϊν και των κρατικϊν υπθρεςιϊν για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ, ςφμφωνα με
τισ αρχζσ τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ.»

Άρκρο 71
υκμίςεισ κεμάτων Εκελοντϊν Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
Σα άρκρα 14Α ζωσ 14Ι του ν.3013/2002 αντικακίςτανται ωσ ακολοφκωσ:

«Άρκρο 14Α
Οριςμοί
Για το ςκοπό του παρόντοσ νοοφνται ωσ:
1. «Εκελοντισ Πολιτικισ Προςταςίασ»: Σο φυςικό πρόςωπο, το οποίο εντάςςεται ςτο
εκνικό δυναμικό τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ και παρζχει, ςε ςυνεργαςία με κρατικοφσ
φορείσ (τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, επιχειρθςιακοφσ οργανιςμοφσ
και λοιποφσ φορείσ), άμιςκθ και μθ κερδοςκοπικι υπθρεςία προσ όφελοσ του κοινωνικοφ
ςυνόλου. Ωσ Εκελοντισ Πολιτικισ Προςταςίασ νοείται το μζλοσ Εκελοντικισ Οργάνωςθσ
Πολιτικισ Προςταςίασ.
2. «Εκελοντικι Οργάνωςθ Πολιτικισ Προςταςίασ»: Θ ομάδα φυςικϊν προςϊπων, θ οποία
εντάςςεται ςτο εκνικό δυναμικό Πολιτικισ Προςταςίασ και ςε ςυνεργαςία με κρατικοφσ
φορείσ (τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και λοιποφσ επιχειρθςιακοφσ
οργανιςμοφσ) δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι μθ κερδοςκοπικϊν υπθρεςιϊν προσ όφελοσ
του κοινωνικοφ ςυνόλου.
3. «φςτθμα Εκελοντιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ»: Σο κεςμικό, κανονιςτικό, διοικθτικό και
οργανωτικό πλαίςιο λειτουργίασ των Εκελοντϊν και Εκελοντικϊν Οργανϊςεων Πολιτικισ
Προςταςίασ, που ζχουν ενταχκεί ςτο οικείο Μθτρϊο, δρουν δε, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του παρόντοσ νόμου, υπό τθν εποπτεία τθσ Εκνικισ Αρχισ Πολιτικισ Προςταςίασ. Ωσ μζροσ
του ςυςτιματοσ αυτοφ νοοφνται και οι Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ και οι φορείσ τθσ
κοινωνίασ των πολιτϊν μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα τθσ χϊρασ, που ζχουν ςυνάψει
μνθμόνια ςυνεργαςίασ με τθν Εκνικι Αρχι Πολιτικισ Προςταςίασ.
4. «Μθτρϊο Εκελοντικϊν Οργανϊςεων Πολιτικισ Προςταςίασ»: Σο Μθτρϊο, ςτο οποίο
εγγράφονται οι Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ χϊρασ και οι εκελοντζσ
τουσ, που πλθροφν ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ.

Άρκρο 14Β
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Ζνταξθ και κατθγοριοποίθςθ Εκελοντικϊν Οργανϊςεων
1. τθν Εκνικι Αρχι Πολιτικισ Προςταςίασ τθρείται Μθτρϊο Εκελοντικϊν Οργανϊςεων
(Μθτρϊο Ε.Ο.). Θ ζνταξθ ςτο Μθτρϊο Ε.Ο. γίνεται με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ
Αρχισ ςτθν οποία προςδιορίηονται οι ΛΕ.Ε.Α. που υποςτθρίηει θ εκελοντικι οργάνωςθ και
τα μζλθ τθσ ομάδασ που εντάςςονται ωσ εκελοντζσ Πολιτικισ Προςταςίασ, μετά από
γραπτι αίτθςθ τθσ ενδιαφερόμενθσ εκελοντικισ οργάνωςθσ και υποβολι αντίςτοιχου
φακζλου με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. Ο τφποσ και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια
για τθν ανωτζρω αίτθςθ ζνταξθσ κακορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ.
2. το Μθτρϊο Ε.Ο. μποροφν να ενταχκοφν οι Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ τθσ χϊρασ που
αποτελοφν νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, κακϊσ
και ομάδεσ προςϊπων που από τθ ςυςτατικι τουσ πράξθ προκφπτει ότι
δραςτθριοποιοφνται ςτο πλαίςιο των Ο.Σ.Α. και των οποίων ο ςκοπόσ επικεντρϊνεται ςε
δράςεισ Πολιτικισ Προςταςίασ, όπωσ προκφπτει από το καταςτατικό τουσ. Για τθν ζνταξθ
Εκελοντικισ Οργάνωςθσ ςτο Μθτρϊο ΕΟ απαιτείται θ ζνταξθ μζρουσ ι του ςυνόλου των
μελϊν τθσ, ωσ Εκελοντϊν Πολιτικισ Προςταςίασ, ονομαςτικά απαρικμοφμενων, με τισ
προχποκζςεισ τθσ παρ. 6 του παρόντοσ.
3. Κάκε εκελοντισ μπορεί να είναι μζλοσ μιασ μόνο ομάδασ, θ οποία αναγράφεται ςτθν
κάρτα εκελοντι.
4. Οι Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ υποςτθρίηουν μία ι περιςςότερεσ ΛΕ.Ε.Α. του άρκρου 6 του
παρόντοσ νόμου ςυνάπτοντασ προσ τοφτο πρωτόκολλα ςυνεργαςίασ με τισ επικεφαλισ
οργανικζσ μονάδεσ τουσ.
5. Σα ςτοιχεία των ενταγμζνων Εκελοντικϊν Οργανϊςεων, εκτόσ του Μθτρϊου Ε.Ο.,
ςυμπεριλαμβανομζνων των Εκελοντϊν και των μζςων τουσ, καταγράφονται και τθροφνται,
ςε ειδικι Βάςθ Δεδομζνων Εκελοντικϊν Οργανϊςεων Πολιτικισ Προςταςίασ, τθν οποία
υλοποιεί και διαχειρίηεται θ Εκνικι Αρχι με παροχι διαβακμιςμζνθσ δυνατότθτασ
πρόςβαςθσ μόνο για τισ Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ και τουσ αρμόδιουσ για τθν αξιοποίθςθ
αυτϊν κρατικοφσ φορείσ. Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ ρυκμίηονται τα
κζματα που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ και λειτουργία τθσ Βάςθσ Δεδομζνων κακϊσ και
κάκε άλλθσ αναγκαίασ λεπτομζρειασ.
6. Εκελοντζσ Πολιτικισ Προςταςίασ δφνανται να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ κράτουσ
μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που διαμζνουν μόνιμα ςτθν Ελλάδα κατά τθν τελευταία
τουλάχιςτον τριετία ι υπικοοι τρίτων χωρϊν που είναι κάτοχοι άδειασ παραμονισ επί
μακρόν διαμζνοντοσ, εφόςον πλθροφν τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α. Ζχουν ςυμπλθρϊςει το δζκατο όγδοο (18ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και δεν υπερβαίνουν
το εβδομθκοςτό (70ο) ζτοσ ι το εξθκοςτό (60ο) ζτοσ όταν υποςτθρίηουν τθ ΛΕ.Ε.Α.
Πυρόςβεςθσ και Διάςωςθσ.
β. Μιλοφν τθν ελλθνικι γλϊςςα με επάρκεια, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα για τθν
περίπτωςθ αυτι.
γ. Ζχουν αποδεδειγμζνα καλι ςωματικι και ψυχικι υγεία που επιτρζπει τθν υποςτιριξθ
των λειτουργιϊν για τισ οποίεσ εντάςςονται ςτο Μθτρϊο Ε.Ο..
δ. Δεν ζχουν τθν ιδιότθτα του Εκελοντι Πυροςβζςτθ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ.
ε. Ζχουν λάβει τθν πιςτοποιθμζνθ εκπαίδευςθ που απαιτείται για τθν υποςτιριξθ των
λειτουργιϊν για τισ οποίεσ εντάςςονται ςτο Μθτρϊο Ε.Ο.. Ωσ πιςτοποιθμζνθ εκπαίδευςθ,
νοείται θ εκπαίδευςθ που αποδεικνφεται από τα αντίςτοιχα, εν ιςχφ, πιςτοποιθτικά και
παρζχεται από:
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ε.1. Σθν Πυροςβεςτικι Ακαδθμία, για τθν υποςτιριξθ τθσ ΛΕ.Ε.Α. Πυρόςβεςθσ και
διάςωςθσ ςτα αντικείμενα τθσ Δαςοπροςταςίασ και τθσ Δαςοπυρόςβεςθσ.
ε.2. Φορείσ παροχισ πιςτοποιθμζνθσ εκπαίδευςθσ πρϊτων βοθκειϊν του
εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ, για τθν υποςτιριξθ τθσ ΛΕ.Ε.Α. Δθμόςιασ Τγείασ και
υγειονομικϊν υπθρεςιϊν, ςτα αντικείμενα, Βαςικϊν Πρϊτων Βοθκειϊν-Καρδιοαναπνευςτικισ Αναηωογόνθςθσ, Βαςικισ Τποςτιριξθσ τθσ Ηωισ με Χριςθ Αυτόματου
Εξωτερικοφ Απινιδωτι (BLS/AED), Εξειδικευμζνθσ Τποςτιριξθσ τθσ Ηωισ (ALS), Πρϊτθσ
Ανταπόκριςθσ ςτο Σραφμα (TFR), Αντιμετϊπιςθσ του Σραυματία ςτον Προνοςοκομειακό
χϊρο (PHTLS), Αντιμετϊπιςθ τθσ Αιμορραγίασ ςτουσ Σραυματίεσ (B-Con). Θ διάρκεια τθσ
εκπαίδευςθσ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από πζντε (5) ϊρεσ ςυνολικά. Επιπλζον,
δφνανται να εντάςςονται για τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν εκελοντζσ, οι οποίοι αςκοφν
τθν ιατρικι των ειδικοτιτων Αναιςκθςιολογίασ, Γενικισ Ιατρικισ, Γενικισ Χειρουργικισ,
Καρδιολογίασ, Ορκοπεδικισ, Πακολογίασ, Παιδιατρικισ, Παιδοχειρουργικισ, Χειρουργικισ
Θϊρακοσ κακϊσ και τθσ εξειδίκευςθσ τθσ Επείγουςασ Ιατρικισ ι ιατροί όλων των
ειδικοτιτων με πιςτοποίθςθ ATLS – και τθ νοςθλευτικι, που αποδεικνφονται με τθν
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ.
ε.3. φορείσ παροχισ πιςτοποιθμζνθσ εκπαίδευςθσ ςε ζρευνα και διάςωςθ του
εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ, για τθν υποςτιριξθ τθσ ΛΕ.Ε.Α. Ζρευνασ και Διάςωςθσ ςτισ
κατθγορίεσ: αςτικό περιβάλλον, ατυχιματα, ορεινό περιβάλλον, ςπιλαια και υγρό ςτοιχείο.
Σα κάκε είδουσ πιςτοποιθτικά εξετάηονται κατά περίπτωςθ.
ςτ. Δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ βεβαιϊςεων πιςτοποιθμζνθσ εκπαίδευςθσ για τθν
ζνταξθ εκελοντϊν ςτθν υποςτιριξθ των ΛΕ.Ε.Α. Ενθμζρωςθσ και προειδοποίθςθσ πολιτϊν
και Διοικθτικισ μζριμνασ πλθγζντων.
η. Ζχουν άδεια ραδιοεραςιτζχνθ, από το αρμόδιο Τπουργείο Ανάπτυξθσ και
Ανταγωνιςτικότθτασ ςφμφωνα με τα ιςχφοντα, για τθν υποςτιριξθ τθσ ΛΕ.Ε.Α.
Σθλεπικοινωνιϊν
θ. Ζχουν τθν ειδικότθτα και άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ψυχολόγου για τθν
υποςτιριξθ τθσ ΛΕ.Ε.Α. Ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ.
7. Ειδικότερα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν πιςτοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, τα ςχετικά
πιςτοποιθτικά και τθν εν γζνει διαδικαςία ζνταξθσ ρυκμίηονται με απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ Εκνικισ Αρχισ Πολιτικισ Προςταςίασ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβζρνθςθσ, ςε ςυνεννόθςθ με τον κακ’ φλθν αρμόδιο φορζα, όπου απαιτείται. Ο ζλεγχοσ
των πιςτοποιιςεων για τθν υποςτιριξθ τθσ ΛΕ.Ε.Α. Δθμόςιασ Τγείασ και υγειονομικϊν
υπθρεςιϊν διενεργείται από επιτροπι ελζγχου, θ οποία ςυςτινεται με κοινι απόφαςθ του
Διοικθτι Ε.Κ.ΕΠ.Τ. και του Διοικθτι Εκνικισ Αρχισ.

Άρκρο 14Γ
Εκπαίδευςθ Εκελοντϊν Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. Θ Εκνικι Αρχι ζχει επιτελικό και ςυντονιςτικό ρόλο ςτθν εκπαίδευςθ των Εκελοντϊν
Πολιτικισ Προςταςίασ και μπορεί, φςτερα από τθ ςφναψθ ςχετικϊν μνθμονίων, να
ςυνεργάηεται, με τθν Πυροςβεςτικι Ακαδθμία, τον Ελλθνικό Ερυκρό ταυρό, με αρμόδιουσ
κρατικοφσ φορείσ, με μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ και με ιδιωτικοφσ φορείσ που διακζτουν
εμπειρία και παρζχουν εξειδικευμζνθ πιςτοποιθμζνθ εκπαίδευςθ, θ οποία βαςίηεται ςτθν
εφαρμογι προτφπων διαχείριςθσ ποιότθτασ με ςχετικζσ πιςτοποιιςεισ, κακϊσ και με Α.Ε.Ι.
ι Σ.Ε.Ι., με αντικείμενα ςπουδϊν ςυναφι με αυτά τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ. τα ανωτζρω
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μνθμόνια ςυνεργαςίασ κακορίηονται οι προχποκζςεισ και θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ των
Εκελοντϊν, θ οποία ολοκλθρϊνεται με κεωρθτικι και πρακτικι αξιολόγθςθ των
υποψθφίων.
2. Οι Εκελοντζσ ενθμερϊνονται από τθν Εκνικι Αρχι για τα κάκε είδουσ διακζςιμα
εκπαιδευτικά προγράμματα και υποβάλλουν ςε αυτιν αίτθςθ για τθν ζνταξθ τουσ ςε αυτά.
3. Οι εκελοντικζσ οργανϊςεισ, εφόςον κρίνεται αναγκαίο, καλοφνται από τθν Εκνικι Αρχι
να ανανεϊνουν ι να επεκτείνουν τθν εκπαίδευςθ τουσ ςε αντικείμενα Πολιτικισ
Προςταςίασ των ενταγμζνων ςτο Μθτρϊο Ε.Ο. μελϊν τουσ, ωσ προχπόκεςθ παραμονισ
τουσ ςε αυτό.

Άρκρο 14Δ
Κινθτοποίθςθ και Επιχειρθςιακι Εμπλοκι Εκελοντϊν
1. Θ αρμοδιότθτα κινθτοποίθςθσ των Εκελοντικϊν Οργανϊςεων ανικει ςτον υντονιςτι τθσ
ΛΕ.Ε.Α. ςτθν οποία εντάςςονται. Οι οργανικζσ μονάδεσ πολιτικισ προςταςίασ παρζχουν
ςτον ςυγκεκριμζνο υντονιςτι τα απαιτοφμενα ςτοιχεία διακεςιμότθτασ και μζςων των
εκελοντικϊν οργανϊςεων. Οι Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ ςυμβάλλουν ςτθν κατάρτιςθ των
ςχεδίων δράςθσ των ΛΕ.Ε.Α. ςτισ οποίεσ εντάςςονται και δρουν ςφμφωνα με τον ιςχφοντα
ςχεδιαςμό δρουν ςφμφωνα με τα μνθμόνια ενεργειϊν και τα ςχζδια δράςεων του άρκρου
8 του παρόντοσ.
2. Οι Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ είναι υποχρεωμζνεσ να τθροφν επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία
και να ενθμερϊνουν τθν Εκνικι Αρχι για τθ διακεςιμότθτα τουσ ςε ενεργά μζλθ και μζςα,
κακϊσ και για κάκε μεταβολι αυτϊν. Θ Εκνικι Αρχι ενθμερϊνει, τισ οργανικζσ μονάδεσ
πολιτικισ προςταςίασ των διμων, των περιφερειακϊν ενοτιτων και των περιφερειϊν και
τουσ αρμόδιουσ κρατικοφσ φορείσ, για τθ διακεςιμότθτα ςε εκελοντζσ και μζςα.
3. ε περίπτωςθ επιχειρθςιακισ εμπλοκισ Εκελοντικισ Οργάνωςθσ ςε τακτικό επίπεδο
(πεδίο) ανεξάρτθτα από το είδοσ δράςθσ, τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν καταλλθλότθτα
των Εκελοντϊν που ςυμμετζχουν φζρει θ Εκελοντικι Οργάνωςθ, ςτθν οποία ανικουν.
4. Θ επιλογι του εξοπλιςμοφ και των μζςων των Εκελοντικϊν Οργανϊςεων, που
προορίηονται για χριςθ κατά τισ επιχειριςεισ, κα γίνεται από τουσ αρμόδιουσ ανά δράςθ
και κατά τόπουσ φορείσ, με βάςθ τισ διαπιςτωμζνεσ επιχειρθςιακζσ δυνατότθτεσ.

Άρκρο 14Ε
Αξιολόγθςθ των Εκελοντικϊν Οργανϊςεων
1. Αρμόδιοι για τθν εποπτεία των δράςεων και για τθ ςφνταξθ εκκζςεων αξιολόγθςθσ των
Εκελοντικϊν Οργανϊςεων είναι οι υντονιςτζσ ΛΕ.Ε.Α. ςτισ οποίεσ εντάςςονται με τθν
υποςτιριξθ των κατά τόπουσ οργανικϊν μονάδων πολιτικισ προςταςίασ. ε κάκε
περίπτωςθ οι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ τίκενται υπόψθ τθσ Εκνικισ Αρχισ.
2. Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ ρυκμίηεται κάκε αναγκαίο κζμα για τθν
εποπτεία και αξιολόγθςθ των Εκελοντϊν.

Άρκρο 14ΣΤ
Στολι - διακριτικά - ατομικό δελτίο Εκελοντι
1. τθ ςτολι των Εκελοντϊν αναγράφεται ςυμμετρικά ςτο πίςω και άνω μζροσ το
λογότυπο «ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΣΘ». Για τθ διλωςθ τθσ ιδιότθτασ των
Εκελοντϊν οι ςτολζσ φζρουν υποχρεωτικά το επίςθμο ςιμα τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ ςτον
αριςτερό βραχίονα και το ςιμα τθσ Εκελοντικισ Οργάνωςθσ ςτο δεξιό. Θ ςτολι των
Εκελοντϊν πρζπει να πλθροί τουσ κανόνεσ αςφάλειασ ανάλογα με τθ χριςθ, για τθν οποία
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προορίηεται. τισ περιπτϊςεισ βοθκθτικϊν εργαςιϊν ι όπου θ ςτολι δεν είναι αναγκαία, οι
Εκελοντζσ μποροφν να φοροφν γιλζκο ι μπουφάν εργαςίασ με αντανακλαςτικζσ λωρίδεσ,
τα οποία κα φζρουν ανάλογα διακριτικά ςιματα.
2. Με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου των ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ δφνανται να
παραχωροφνται από ίδιουσ πόρουσ είδθ ρουχιςμοφ και υπόδθςθσ ςε εκελοντικζσ
οργανϊςεισ του Μθτρϊου Ε.Ο. τθσ Εκνικισ Αρχισ.
3. Κάκε Εκελοντισ υποχρεοφται κατά τθν άςκθςθ των επιχειρθςιακϊν κακθκόντων του να
φζρει ατομικό δελτίο Εκελοντι, ςτο οποίο κα αναφζρονται οι ΛΕ.Ε.Α. που υποςτθρίηει. το
οποίο ςυμπλθρϊνεται και επικαιροποιείται μετά τθν ζνταξθ του εκελοντι ςτο Μθτρϊο
Ε.Ο. ανάλογα με το είδοσ τθσ εκπαίδευςθσ που λαμβάνει.
4. Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ ρυκμίηονται κζματα που αφοροφν τθ
ςτολι, τα διακριτικά, το ατομικό δελτίο Εκελοντι και κάκε άλλο ςυναφζσ ηιτθμα.
5. Με απόφαςθ του Αρχθγοφ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ δφνανται να παραχωροφνται
δωρεάν κατά χριςθ αποςυρκζντα οχιματα του Π.. ςε ενταγμζνεσ Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ
ςτο Μθτρϊο Ε.Ο. οι οποίεσ υποςτθρίηουν τθ ΛΕ.Ε.Α. Πυρόςβεςθσ και Διάςωςθσ. Σο κόςτοσ
λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και αςφάλιςθσ του εξοπλιςμοφ που παραχωρείται, όπωσ και κάκε
άλλο κόςτοσ, που προκφπτει αναλαμβάνεται από τισ οικείεσ εκελοντικζσ οργανϊςεισ. Με τθ
λφςθ για οποιονδιποτε λόγο ι διάλυςθ των Εκελοντικϊν αυτϊν Οργανϊςεων τα ωσ άνω
οχιματα επιςτρζφουν υποχρεωτικά ςτο Π.. με ευκφνθ των οργάνων διοίκθςισ τουσ.

Άρκρο 14Η
Εξαςφάλιςθ διακεςιμότθτασ Εκελοντϊν - υποχρεϊςεισ εργοδοτϊν
1. Σα μζλθ των ενταγμζνων ςτο Μθτρϊο Ε.Ο. που είναι υπάλλθλοι του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ.,
κρατικϊν Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Σ.Α. Α` και Β` βακμοφ ι του ιδιωτικοφ τομζα, για όςο χρόνο μετζχουν
υπό τθν ανωτζρω ιδιότθτα ςτθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν, εφόςον κινθτοποιθκοφν
ι αξιοποιθκοφν αποδεδειγμζνα για τθν αντιμετϊπιςθ τουσ, λαμβάνουν υποχρεωτικά
ιςόχρονθ άδεια απουςίασ, θ οποία δεν ςυνυπολογίηεται ςτθν προβλεπόμενθ κανονικι
ετιςια άδειά τουσ. Κατ` αντιςτοιχία, δεν ςυνυπολογίηεται ςτθν κανονικι κατ` ζτοσ άδεια ο
χρόνοσ απουςίασ τουσ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ, κακϊσ και για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε
κοινζσ αςκιςεισ ετοιμότθτασ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ, εφόςον ζχουν κλθκεί. Θ
κινθτοποίθςθ και αξιοποίθςθ κακϊσ και θ επιχειρθςιακι ζνταξθ και θ πραγματικι άςκθςθ
των κακθκόντων των εκελοντϊν αποδεικνφεται με τθ χοριγθςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ του
υντονιςτι ΛΕ.Ε.Α..
2. Ο χρόνοσ ςυμμετοχισ ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου κεωρείται ωσ
χρόνοσ απαςχόλθςθσ ςτθν κφρια εργαςία τουσ με όλα τα εργαςιακά δικαιϊματα που
ςυνεπάγεται, πλθν τθσ υποχρζωςθσ καταβολισ αμοιβισ από τον εργοδότθ. τθν περίπτωςθ
αυτι, θ αςφαλιςτικι ειςφορά του εργοδότθ και του εργαηομζνου Εκελοντι Πολιτικισ
Προςταςίασ καλφπτεται από τον φορζα ςτον οποίο αυτόσ απαςχολείται, αν πρόκειται για
το Δθμόςιο, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. ι Ο.Σ.Α. Α` και Β` βακμοφ και, αν απαςχολείται ςτον
ιδιωτικό τομζα, καλφπτεται από τον Κρατικό Προχπολογιςμό.

Άρκρο 14Θ
Θκικζσ Αμοιβζσ και Κυρϊςεισ
1. Θ απονομι θκικϊν αμοιβϊν ςτουσ Εκελοντζσ για εξαιρετικζσ πράξεισ, υπερβαίνουςεσ το
μζτρο εκτζλεςθσ των κακθκόντων τουσ γίνεται με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ,
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μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ των αρμόδιων οργανικϊν μονάδων πολιτικισ προςταςίασ .
των υντονιςτϊν ΛΕ.Ε.Α. ι και αρμόδιων κρατικϊν φορζων. Σο είδοσ και ο τρόποσ
απονομισ θκικϊν αμοιβϊν ρυκμίηονται με τθν απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ.
2. Θ αναιτιολόγθτθ μθ ανταπόκριςθ Εκελοντικισ Οργάνωςθσ ςτα περιςτατικά ςτα οποία
καλείται, θ πλθμμελισ ι αφερζγγυα εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ ανάλθψθ
κερδοςκοπικισ δραςτθριότθτασ ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ εκτάκτων αναγκϊν, θ
παραμονι ςε αδράνεια για περίοδο που υπερβαίνει τθν τριετία για λόγουσ ανεξάρτθτουσ
τθσ Εκνικισ Αρχισ, θ ζλλειψθ ςυνεργαςίασ με τισ υπθρεςίεσ Πολιτικισ Προςταςίασ ι τουσ
επιχειρθςιακοφσ φορείσ και θ παροχι ανακριβϊν ςτοιχείων ςτθν Εκνικι Αρχι ςυνιςτοφν
λόγουσ διαγραφισ τθσ από το Μθτρϊο Ε.Ο..
3. Πρόςκετοι λόγοι διαγραφισ μποροφν να προβλεφκοφν με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Εκνικισ Αρχισ. Θ διαγραφι γίνεται με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ μετά από
ςχετικι γνωμοδότθςθ οργανικϊν μονάδων πολιτικισ προςταςίασ, υντονιςτϊν ΛΕ.Ε.Α. ι
και ςχετικϊν αρμόδιων κρατικϊν φορζων.

Άρκρο 14Θ
Οικονομικι ενίςχυςθ
1. Θ Εκνικι Αρχι, ςτο πλαίςιο του ετιςιου προχπολογιςμοφ τθσ, προβλζπει και επιχορθγεί
με ειδικό κονδφλιο για τθν υποςτιριξθ των δραςτθριοτιτων τουσ ενταγμζνουσ ςτο Μθτρϊο
Ε.Ο., ςυμπεριλαμβανομζνων του εξοπλιςμοφ και των μζςων, που ςχετίηονται με τθν
αναβάκμιςθ τθσ επιχειρθςιακισ τουσ ετοιμότθτασ και ικανότθτασ. Θ κατανομι των
ανωτζρω κονδυλίων πραγματοποιείται ςτθ βάςθ προγραμμάτων, που υποβάλλονται από
τισ εκελοντικζσ οργανϊςεισ και εγκρίνονται με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ.
Σα κριτιρια και ο τρόποσ κατανομισ των ανωτζρω κονδυλίων κακορίηονται με απόφαςθ
του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ.
2. Οι εκελοντικζσ οργανϊςεισ που υποςτθρίηονται οικονομικά από τθν Εκνικι Αρχι
ςφμφωνα με τα ανωτζρω δεν κα λαμβάνουν λοιποφσ πόρουσ από άλλουσ φορείσ του
οικείου Τπουργείου.
3. Μετά τθν απόκτθςθ του ωσ άνω εξοπλιςμοφ και μζςων το κόςτοσ λειτουργίασ,
ςυντιρθςθσ και αςφάλιςισ του, όπωσ και κάκε άλλο κόςτοσ, αναλαμβάνεται από τισ
οικείεσ εκελοντικζσ οργανϊςεισ.
4. Με τθ λφςθ ι διάλυςθ για οποιονδιποτε λόγο των εκελοντικϊν οργανϊςεων ο ωσ άνω
εξοπλιςμόσ και μζςα επιςτρζφουν υποχρεωτικά ςτθν Εκνικι Αρχι με ευκφνθ των οργάνων
διοίκθςισ τουσ.

Άρκρο 14Ι
Αςφαλιςτικι κάλυψθ και αςτικι ευκφνθ Εκελοντϊν Ρολιτικισ Ρροςταςίασ
1. ε περίπτωςθ ατυχιματοσ κατά τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ, οι Εκελοντζσ
Πολιτικισ Προςταςίασ καλφπτονται από το δικό τουσ αςφαλιςτικό φορζα, το δε ατφχθμα
κεωρείται ότι ζλαβε χϊρα ςτο πλαίςιο τθσ κφριασ απαςχόλθςθσ τουσ, εξαιτίασ αυτισ και γι`
αυτιν, βεβαιϊνεται δε και ρυκμίηεται με βάςθ τισ διατάξεισ που ιςχφουν κάκε φορά για τον
αςφαλιςτικό φορζα τθσ κφριασ απαςχόλθςισ τουσ και τισ διατάξεισ του παρόντοσ για τθν
απόδειξθ τθσ επιχειρθςιακισ ζνταξθσ και τθσ πραγματικισ άςκθςθσ των κακθκόντων του
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Εκελοντι και κακενόσ από τα μζλθ των Εκελοντικϊν Οργανϊςεων για τα οποία υπάρχει
ςχετικό αίτθμα κινθτοποίθςθσ και εντολι επιχειρθςιακισ εμπλοκισ.
2. Για τουσ αναςφάλιςτουσ Εκελοντζσ Πολιτικισ Προςταςίασ εφαρμόηονται αναφορικά με
τθ νοςθλευτικι και ιατροφαρμακευτικι τουσ περίκαλψθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 33 του ν.
4368/2016, όπωσ ιςχφει.
3. Οι διατάξεισ του άρκρου 38 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν
Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ., όπωσ ιςχφει, για τθν αςτικι ευκφνθ των δθμοςίων
υπαλλιλων, ιςχφουν και για τουσ Εκελοντζσ Πολιτικισ Προςταςίασ, μόνο κατά τθν άςκθςθ
των κακθκόντων τουσ και εφόςον υπάρχει ςχετικό αίτθμα κινθτοποίθςθσ και εντολι
επιχειρθςιακισ εμπλοκισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ.»

Άρκρο 72
Υπθρεςιακι άδεια οδθγοφ-χειριςτι πυροςβεςτικϊν οχθμάτων-μθχανθμάτων
1. Οι εκελοντζσ πολιτικισ προςταςίασ δφνανται να αποκτιςουν υπθρεςιακι άδεια οδθγοφχειριςτι πυροςβεςτικϊν οχθμάτων-μθχανθμάτων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 21
του ν. 4029/2011 που εφαρμόηονται αναλογικά για τθν περίπτωςθ αυτι.
2. Μετά το τζλοσ του εδαφίου α’ τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν.3801/2009 προςτίκεται
εδάφιο β’ ωσ ακολοφκωσ:
«Οι εκελοντζσ πολιτικισ προςταςίασ που είναι κάτοχοι τθσ άδειασ οδθγοφ-χειριςτι
μθχανθμάτων ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνων των πυροςβεςτικϊν οχθμάτων-μθχανθμάτων,
υδροφόρων οχθμάτων κ.α.) δφνανται να οδθγοφν τα αντίςτοιχα οχιματα του δθμοςίου. Με
απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ επιτρζπεται θ κατ’ εξαίρεςθ
οδιγθςθ μθχανθμάτων ζργου που ανικουν ςτουσ ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ από τουσ ανωτζρω
εκελοντζσ, για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικϊν ι άλλων καταςτροφϊν και μόνον εφόςον ζχουν
τθν απαιτοφμενθ κατά περίπτωςθ άδεια οδθγοφ χειριςτι και προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ
τουσ, χωρίσ τθν καταβολι οποιαςδιποτε αμοιβισ, αποηθμίωςθσ ι επιδόματοσ και θ κατ’
εξαίρεςθ ζγκριςθ οδιγθςθσ μπορεί να ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, χωρίσ να είναι
απαραίτθτθ θ ανανζωςι τθσ μετά τθ λιξθ τθσ.»
3. Μετά το τζλοσ του εδαφίου βϋ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 47 του ν.4250/2014,
προςτίκεται εδάφιο γϋ ωσ ακολοφκωσ:
«Θ ανωτζρω αναβλθτικι αίρεςθ και χρονικόσ περιοριςμόσ δεν εφαρμόηονται ειδικά για
όςουσ ζχουν ενταχκεί ςτο Μθτρϊο Ε.Ο. τθσ Εκνικισ Αρχισ και θ κατ’ εξαίρεςθ ζγκριςθ
οδιγθςθσ μπορεί να ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ
ανανζωςι τθσ μετά τθ λιξθ τθσ.»

Άρκρο 73
Συνεργαςία με μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ και φορείσ τθσ κοινωνίασ των
πολιτϊν και οργανϊςεισ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα
1. Θ Εκνικι Αρχι αναπτφςςει ςυνεργαςίεσ με μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ και φορείσ τθσ
κοινωνίασ των πολιτϊν και οργανϊςεισ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα τθσ Χϊρασ, των
οποίων οι δραςτθριότθτεσ μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτθν πολιτικι προςταςία και όταν οι
δράςεισ ι θ νομικι υπόςταςθ των οργανϊςεων δεν εντάςςεται ςτα οριηόμενα ςτθν
παράγραφο 2 του άρκρου 14Β του ν.3013/2002 όπωσ αυτό τροποποιικθκε ςφμφωνα με το
άρκρο 71 του παρόντοσ.
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2. Θ Εκνικι Αρχι, ομοίωσ με τα ανωτζρω, δφναται να επεκτείνει τθν ςυνεργαςία τθσ με
εκελοντικζσ οργανϊςεισ του Μθτρϊου Εκελοντικϊν Οργανϊςεων ςε πρόςκετα αντικείμενα
ι δράςεισ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ προςταςίασ.

Άρκρο 74
Σφναψθ Συνεργαςίασ και Ρροχποκζςεισ
1. Θ ςφναψθ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ καταρτίηεται με πρόταςθ τθσ μθ κυβερνθτικισ
οργάνωςθσ ι του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ Πολιτικισ Προςταςίασ και αποςκοπεί ςτθν
παροχι εκελοντικοφ ζργου εκ μζρουσ τθσ μθ κυβερνθτικισ οργάνωςθσ.
2. Οι προχποκζςεισ για τθν ανωτζρω ςυνεργαςία είναι:
α. Θ δράςθ τθσ μθ κυβερνθτικισ οργάνωςθσ να μθν εξαρτάται από κανζναν δθμόςιο ι
ιδιωτικό οργανιςμό κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα.
β. το καταςτατικό τθσ μθ κυβερνθτικισ οργάνωςθσ να μθν προβλζπεται οποιαδιποτε
ςχζςθ ι ςυμμετοχι ςε κάκε είδουσ εμπορικι δραςτθριότθτα.
3. Θ ςφναψθ ςυνεργαςίασ εδραιϊνεται με τθν υπογραφι μνθμονίου ςυνεργαςίασ μεταξφ
του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ και του νομίμου εκπροςϊπου τθσ μθ κυβερνθτικισ
οργάνωςθσ.
4. Για τθ ςφναψθ του μνθμονίου ςυνεργαςίασ θ μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ κατακζτει εκτόσ
του καταςτατικοφ τθσ και ότι άλλα ςτοιχεία τθσ ηθτθκοφν από τθν Εκνικι Αρχισ. το
μνθμόνιο αυτό αναφζρονται το αντικείμενο τθσ ςυνεργαςίασ, οι όροι παροχισ των
εκελοντικϊν δραςτθριοτιτων ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χωρικισ εμβζλειασ παροχισ
αυτϊν, κζματα ενεργοποίθςθσ για τθν παροχι των δραςτθριοτιτων, θ χρονικι περίοδοσ
ιςχφοσ τθσ ςυνεργαςίασ, όροι λιξθσ τθσ ςυνεργαςίασ και άλλα ςυναφι κζματα.
5. Με τθ υπογραφι του μνθμονίου ςυνεργαςίασ θ μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ δφναται αν
επικυμεί να χρθςιμοποιεί το επίςθμο ςιμα τθσ Εκνικισ Αρχισ, αναγράφοντασ,
υποχρεωτικά, διακριτά και ευανάγνωςτα τθν ζνδειξθ «υνεργαηόμενθ οργάνωςθ τθσ
Εκνικισ Αρχισ Πολιτικισ Προςταςίασ (Ε.Α.Π.Π.) Ελλάδασ» ι «Collaborating organization of
National Agency for Civil Protection (NACP) Greece».
6. Οι δραςτθριότθτεσ τθσ μθ κυβερνθτικισ οργάνωςθσ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο
μνθμόνιο ςυνεργαςίασ εκτελοφνται αποκλειςτικά με ευκφνθ τθσ οργάνωςθσ. Θ ευκφνθ τθσ
αςφάλιςθσ και τθσ αςτικισ ευκφνθσ των εκελοντϊν και του προςωπικοφ τθσ μθ
κυβερνθτικισ οργάνωςθσ κατά τθν εκτζλεςθ των δραςτθριοτιτων τθσ αποτελεί ευκφνθ τθσ
ιδίασ.

Άρκρο75
Ραφςθ τθσ Συνεργαςίασ
1. Θ ςυνεργαςία με μία μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ παφει να υφίςταται όταν για τθν
οργάνωςθ αυτι ςυντρζχει, ζςτω και ζνασ από τουσ παρακάτω λόγουσ:
α. Παφει να πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 74 του παρόντοσ.
β. Ζχει αςκθκεί ςτουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ τθσ ι/και και τα όργανα διοίκθςθσ τθσ
ποινικι δίωξθ για κακουργθματικζσ πράξεισ ι για άλλεσ παράνομεσ πράξεισ που ζρχονται
ςε αντίκεςθ με το ςκοπό και τθν αποςτολι τθσ και προςβάλλουν το κφροσ και τθν
υπόςταςι αυτισ ι τθσ Εκνικισ Αρχισ.
γ. Εκτζλεςε κατά τρόπο ελλιπι ι αφερζγγυο αποςτολζσ που ανζλαβε.
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δ. Δεν ςυνεργάςτθκε ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο μνθμόνιο ςυνεργαςίασ ι δεν
παρείχε τθ ςυνδρομι τθσ ςε τρεισ (3) περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν.
ε. Παρζμεινε αδρανισ, για περίοδο που υπερβαίνει τθν τριετία για λόγουσ ανεξάρτθτουσ
τθσ Εκνικισ Αρχισ.
2. Για τθν παφςθ τθσ ςυνεργαςίασ εκδίδεται απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Εκνικισ Αρχισ, θ
οποία κοινοποιείται αρμοδίωσ ςτθ μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ.
3. Μετά τθν παφςθ τθσ ςυνεργαςίασ θ μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ οφείλει να διακόψει
άμεςα τθν οποιαδιποτε χριςθ του επίςθμου ςιματοσ τθσ Εκνικισ Αρχισ Πολιτικισ ι να
αναφζρει με οποιοδιποτε τρόπο ότι ςυνεργάηεται με αυτι.

Άρκρο 76
Οικονομικι ενίςχυςθ ΜΚΟ
1. Θ Εκνικι Αρχι ςτο πλαίςιο του ετιςιου προχπολογιςμοφ τθσ, προβλζπει ειδικό κονδφλιο
για τθν υποςτιριξθ των δραςτθριοτιτων των ςυνεργαηόμενων μθ κυβερνθτικϊν
οργανϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων του εξοπλιςμοφ και των μζςων, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 14Θ του ν.3013/2002 όπωσ αυτό τροποποιικθκε
ςφμφωνα με το άρκρο 71 του παρόντοσ.
2. τθν ανωτζρω απόφαςθ κακορίηεται ρθτά θ διαδικαςία επιςτροφισ των μθ αναλωςίμων
ειδϊν και μζςων ι του εξοπλιςμοφ.
3. Θ διαδικαςία επιςτροφισ εφαρμόηεται υποχρεωτικά ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α. Όταν παφςει θ ςυνεργαςία ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 75 του
παρόντοσ.
β. Όταν λιξει θ χρονικι ιςχφσ του μνθμονίου ςυνεργαςίασ του άρκρου 74 του παρόντοσ.
4. Οι μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ που χρθματοδοτοφνται από τθν Εκνικι Αρχι δεν κα
λαμβάνουν λοιποφσ πόρουσ από άλλουσ φορείσ του οικείου Τπουργείου.

Άρκρο 77
Μεταβατικζσ διατάξεισ
1. Κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του παρόντοσ οι ενταγμζνεσ Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ
Πολιτικισ Προςταςίασ παραμζνουν ςτο κακεςτϊσ που ίςχυε προθγουμζνωσ μζχρι τθν
ολοκλιρωςθ των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν ζνταξθσ ςτο Μθτρϊο Ε.Ο. ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του παρόντοσ.
2. Θ μθ ανταπόκριςθ των ενταγμζνων εκελοντικϊν οργανϊςεων ςτθν πρόςκλθςθ
κατάκεςθσ αίτθςθσ ζνταξθσ ςτο Μθτρϊο Ε.Ο. τθσ Εκνικισ Αρχισ ςυνιςτά λόγο διαγραφισ
από αυτό, φςτερα από απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Αρχισ.

Άρκρο 78
Τροποποιοφμενεσ -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
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).
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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.

Άρκρο 79
Ζναρξθ ιςχφοσ
Θ ιςχφσ του παρόντοσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ,
εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτισ επιμζρουσ διατάξεισ του.
Παραγγζλλουμε τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και τθν
εκτζλεςι του ωσ νόμου του Κράτουσ.

Ακινα, ……/4/2019
ΟΙ ΥΡΟΥΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ

Ο ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΘΣ
ΚΑΙ ΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ

Αλζξανδροσ Χαρίτςθσ

Ιωάννθσ Δραγαςάκθσ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ,
ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ

ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΜΥΝΑΣ

Νικόλαοσ Ραππάσ

Ευάγγελοσ Αποςτολάκθσ

ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ
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Κωνςταντίνοσ Γαβρόγλου

Ευτυχία Αχτςιόγλου

ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ

ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΟΛΙΤΘ

Γεϊργιοσ Κατροφγκαλοσ

Πλγα Γεροβαςίλθ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μιχαιλ Καλογιρου

Ευκλείδθσ Τςακαλϊτοσ

ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ

Ανδρζασ Ξανκόσ

Μαρία - Ελίηα Ξενογιαννακοποφλου

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ

Μυρςίνθ Ηορμπά

Γεϊργιοσ Στακάκθσ

ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

Χριςτοσ Σπίρτηθσ

Δθμιτριοσ Βίτςασ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ
ΤΟΦΙΜΩΝ

Φϊτιοσ - Φανοφριοσ Κουβζλθσ

Σταφροσ Αραχωβίτθσ
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ΤΟΥΙΣΜΟΥ

Ζλενα Κουντουρά

ΟΙ ΑΝΑΡΛΘΩΤΕΣ ΥΡΟΥΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ

ΑΜΥΝΑΣ

Αςτζριοσ Ριτςιόρλασ

Ραναγιϊτθσ ιγασ

ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΥΘΣ

Κϊςτασ Φωτάκθσ

Θεανϊ Φωτίου

ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ακαναςία Αναγνωςτοποφλου

Δθμιτρθσ Ραπαγγελόπουλοσ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Γεϊργιοσ Χουλιαράκθσ

Ραφλοσ Ρολάκθσ

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ

Σωκράτθσ Φάμελλοσ

Νεκτάριοσ Σαντορινιόσ
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