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Η δομή της Πολιτικής Προστασίας στην Δλλάδα 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ     

 

1. Ζ αλζξσπφηεηα αλέθαζελ αληηκεησπίδεη θπζηθά θαηλφκελα πνπ 

πιήηηνπλ ζπλήζσο νιφθιεξεο πεξηνρέο. Ο αξραίνο άλζξσπνο, πξνιεπηηθφο ή 

δέζκηνο δνμαζηψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ, πνιηηηθν-θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ, 

αληηκεηψπηδε παξάδνμα ην θαζεηί θαη αλαδεηνχζε κέζα απφ ην θφβν, ηα είδσια 

θαη ηνπο Θενχο ηελ πξνζηαζία ή ηε ζσηεξία ηνπ. Ο Θνπθπδίδεο αλαθέξεη ζηνλ 

Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν, « Σελ ίδηα άλνημε νη Λαθεδαηκφληνη έθαλαλ εθζηξαηεία…. 

αιιά έγηλε ζεηζκφο θαη γχξηζαλ πίζσ».1 

2. Με ηελ αλάπηπμε ησλ ελεξγεηαθψλ θαη νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ 

κέζσλ κεηαθνξάο θαη γεληθφηεξα ηεο ηερλνινγίαο πξνζηέζεθαλ λένη θίλδπλνη: νη 

ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο. 

3. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κε φιν θαη απμαλφκελε ζπρλφηεηα, ε 

παγθφζκηα θνηλή γλψκε απαζρνιείηαη θαη παξάιιεια αλεζπρεί απφ ηηο 

θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθά θαη ηερλνινγηθά αηπρήκαηα. 

4. ήκεξα δνχκε ζηελ επνρή ηεο πςειήο ηερλνινγίαο, ηεο ηαρείαο 

κεηαθίλεζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο. Έρνπκε επίζεο ηνπο πην ηζρπξνχο 

ππνινγηζηέο γηα ηε κειέηε πξφβιεςεο θαη πξφγλσζεο ησλ αθξαίσλ θπζηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Αθφκα ζπληάζζνπκε ζπρλά ζρέδηα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ αθξαίσλ 

θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαηά ηελ εθδήισζε θαη κεηά ην πέξαζκα απηψλ. Δπηπιένλ ε 

δεθαεηία 1990-2000 αθηεξψζεθε απφ ηνλ ΟΖΔ ζηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ 

αθξαία θπζηθά θαηλφκελα. Παξφια απηά, νη αλζξψπηλεο απψιεηεο θαη νη πιηθέο 

δεκηέο απφ ηέηνηα θαηλφκελα ζηελ επνρή καο απμάλνληαη ζπλερψο. Καη θαζψο δελ 

απνδεηθλχεηαη, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ζήκεξα, ε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

αθξαίσλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ή ε κεγαιχηεξε έληαζε απηψλ ζήκεξα ζε ζρέζε κε 

                                            
1
 Άγγεινο Βιάρνο, «Θνπθπδίδνπ Ηζηνξία ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ», Βηβιηνπσιείν ηεο 

ΔΣΗΑ, Αζήλα 1998, ζει 159. 
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ην παξειζφλ, ην πξφβιεκα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη 

ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε απηά ηα θαηλφκελα θαη ην ρψξν δξάζεο ηνπο. 2 

5. Σν θφζηνο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ππεξβαίλεη ζήκεξα ηα 60 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο απφ ηα νπνία ην 1/3 αληηζηνηρεί ζηα έμνδα γηα 

ηελ πξφβιεςε, πξφιεςε θαη γηα ηελ απνθπγή ησλ θαηαζηξνθψλ θαη ηα ππφινηπα 

2/3 αληηζηνηρνχλ ζηηο άκεζεο δεκηέο απφ θαηαζηξνθέο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο. 

Ο αξηζκφο ησλ ζαλάησλ εηεζίσο θπκαίλεηαη  απφ ρξφλν ζε ρξφλν κε έλα 

παγθφζκην κέζν φξν 250.000. Σν 95% πεξίπνπ ησλ ζαλάησλ ζεκεηψλνληαη ζε 

ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ, φπνπ ν πιεζπζκφο ππεξβαίλεη ηα 4,2 δηζεθαηνκκχξηα.  

6. Πεξίπνπ ζαξάληα ηξία εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηνίρηζαλ ζηελ 

αζθαιηζηηθή βηνκεραλία νη θπζηθέο θαη αλζξσπνγελείο θαηαζηξνθέο ην 2010, 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ε δεχηεξε κεγαιχηεξε 

αληαζθαιηζηηθή εηαηξία παγθνζκίσο, ε ειβεηηθή Swiss Re. Οη δχν "αθξηβφηεξεο" 

θαηαζηξνθέο ήηαλ νη ζεηζκνί ζηε Υηιή θαη ζηε Νέα Εειαλδία, πξνθαιψληαο δεκηέο 

γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ έθζαζαλ, θαηά ηηο εθηηκήζεηο ηεο, ηα 8 θαη ηα 4,5 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα αληίζηνηρα, ελψ ε  εθηίκεζε γηα ηηο παγθφζκηεο 

νηθνλνκηθέο δεκηέο ηνπ 2010 αλέξρεηαη ζηα 218 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, πνζφ 

ηξηπιάζην εθείλνπ γηα ην 2009, πνπ έθζαλε ηα 68 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα.  

7. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηεο εηαηξίαο νη θαηαζηξνθέο ηνπ 2010 

πξνθάιεζαλ ηνπο ζαλάηνπο ηνπιάρηζηνλ 304.000 αλζξψπσλ, αξηζκφο πνπ είλαη ν 

πςειφηεξνο απφ ην 1976, ελψ ν ζεηζκφο ζηελ Ατηή, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010, 

ππήξμε ε θνληθφηεξε θαηαζηξνθή ηνπ έηνπο κε ηνπιάρηζηνλ 222.000 λεθξνχο, 

θαηά ηελ εηαηξία.3 

8. Δξεπλεηέο απφ παλεπηζηήκηα ηεο Καιηθφξληα ππνιφγηζαλ φηη ην 

θφζηνο ησλ ζαλάησλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ ζηελ πγεία, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 

πιεκκχξεο, μεξαζία θαη άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο αλήιζε, ηελ πεξίνδν 2000-2009, ζε 14 δηζ. δνιάξηα.4 

                                            
2
 Γξ Γ. Μπαινχηζνο, «Φπζηθνί θίλδπλνη θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο», ΔΘΗΑΓΔ, Σεχρνο 19, Ηαλ-Μαξ 

2005 
3
 http://www.cosmo.gr/Epikairotita/Kosmos/Perivallon/triplasiasthke-mesa-se-ena-xrono-to-kostos-

twn-fysikwn-katastrofwn.1300514.html, 26-7-2011 
4
 http://www.express.gr/news/ygeia/534911oz_20111108534911.php3, 8-11-2011 
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9. ην κέιινλ ππνζηεξίδεηαη φηη ε παγθφζκηα θιηκαηηθή αιιαγή ζα 

επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε ζπρλφηεηα, ην εχξνο θαη ηελ ηνπνζεζία εθδήισζεο ησλ 

αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. 

10. Ζ ράξαμε πξνιεπηηθήο θαη θαηαζηαιηηθήο πνιηηηθήο γηα ηηο θπζηθέο 

θαη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο απαηηεί πξψηα ηελ απνδνρή ηεο απφ ηελ 

θπβέξλεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ, ησλ αξκφδησλ θνξέσλ θαη πάλσ απ΄ φια ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ 

πνπ ζα είλαη ν ηειηθφο απνδέθηεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. ηελ Διιάδα, 

αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΓΓΠΠ) πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε. 

 

ΚΟΠΟ     

  θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΠ 

ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαζψο θαη ησλ θπξηφηεξσλ εηαίξσλ θαη 

άκεζα εκπιεθνκέλσλ ζε ζέκαηα ΠΠ εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο. Με βάζε ηα 

ζηνηρεία πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

ζα γίλνπλ πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηνπ κεραληζκνχ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ "Α" – ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΠΠ) 

 

1. ΟΡΗΜΟΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ - ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 

1. Τπάξρνπλ εθαηνληάδεο νξηζκνί ηεο έλλνηαο θαηαζηξνθή. 

Έλαο νξηζκφο επξείαο απνδνρήο έρεη δηαηππσζεί απφ ηε ηξαηεγηθή γηα ηε 

Μείσζε ησλ Καηαζηξνθψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UN/ISDR, 2009). χκθσλα κε 

απηφλ, σο θαηαζηξνθή νξίδεηαη κηα ζεκαληηθή δηαηάξαμε ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο 

θνηλφηεηαο ή θνηλσλίαο πνπ ζπλδέεηαη κε εθηεηακέλεο απψιεηεο θαη επηπηψζεηο 

(αλζξψπηλεο, πιηθέο, νηθνλνκηθέο ή πεξηβαιινληηθέο) πνπ μεπεξλνχλ ηελ ηθαλφηεηα 
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ηεο θνηλφηεηαο ή θνηλσλίαο λα αληαπεμέιζεη κε ίδηνπο πφξνπο. ηηο  επηπηψζεηο 

κηαο θαηαζηξνθήο πεξηιακβάλνληαη ε απψιεηα δσήο, νη ηξαπκαηηζκνί, νη αζζέλεηεο 

θαη άιια αξλεηηθά επαθφινπζα ζηελ πγεία, νη απψιεηεο πεξηνπζίαο, ε θαηαζηξνθή 

αγαζψλ, ε απψιεηα ππεξεζηψλ, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δπζιεηηνπξγίεο θαζψο 

θαη ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε.5 

2. Ζ επηθηλδπλφηεηα (hazard)  αλαθέξεηαη ζε θαηλφκελα ή 

θαηαζηάζεηο πνπ ελέρνπλ θηλδχλνπο, φπσο ην θπζηθφ θαηλφκελν ηεο πιεκκχξαο ή 

έλα ηερλνινγηθφ αηχρεκα.  

3. Ζ ηξσηφηεηα (vulnerability)  πεξηγξάθεη ην πφζν επάισην είλαη 

έλα ζχζηεκα ηνπ θπζηθνχ ή αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ζε έλαλ θίλδπλν. Ζ 

ηξσηφηεηα εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε ηνπ θηλδχλνπ θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπζηήκαηνο (π.ρ., πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα, παξνπζία ή κε επαίζζεησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θιπ.).   

4. Κίλδπλνο (risk) είλαη ην ζχλνιν ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ ελφο 

επηθίλδπλνπ θαηλνκέλνπ. Σν κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ, εθηηκάηαη ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηελ επηθηλδπλφηεηα 

θαη ηελ ηξσηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.6 Έλαο δηεζλψο απνδεθηφο ηχπνο είλαη:  

«Κίλδπλνο = Δπηθηλδπλφηεηα (πηζαλφηεηα) Υ Σξσηφηεηα 

(ζπκπεξηθνξά) Υ Έθζεζε (πιεζπζκφο, αμίεο)»7      

5. Φπζηθφο θίλδπλνο (natural hazard) είλαη θάζε θπζηθφ 

θαηλφκελν ή θπζηθή δηαδηθαζία πνπ ελέρεη θάπνηα πηζαλφηεηα λα πξνθαιέζεη 

κηθξήο ή κεγάιεο θιίκαθαο θαηαζηξνθή ζην αλζξσπνγελέο ή/θαη ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. Αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: 

α. Κνζκηθνχο φηαλ πξνέξρνληαη έμσ απφ ηνλ πιαλήηε 

(θνζκηθή αθηηλνβνιία, κεηεσξίηεο, θνκήηεο) 

                                            
5
 ΜΗΡΑΝΣΑ ΓΑΝΓΟΤΛΑΚΖ, «Καιιηθξάηεο. Πνιηηηθή Πξνζηαζία θαη Απηνδηνίθεζε», Έθδνζε 

ΔΔΣΑΑ ΑΔ, Αζήλα 2011. 
6
 «Δπζχλεο θαη Ρφινη ησλ ΟΣΑ ζηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία γηα ηελ Αληηκεηψπηζε Φπζηθψλ 

Κηλδχλσλ», Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Οθηψβξηνο 2007 
7
 απνπληδάθε Καιιηφπε, «Σν αχξην ελ θηλδχλσ. Φπζηθέο θαη Σερλνινγηθέο Καηαζηξνθέο ζηελ 

Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα», Δθδφζεηο GUTENBERG, Αζήλα 2007. 
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β. αηκνζθαηξηθνχο, φηαλ πξνθχπηνπλ απφ κεηεσξνινγηθά 

θαηλφκελα ζηελ αηκφζθαηξα (ηπθψλεο, αλεκνζηξφβηινη, ρηνλνζχειιεο, θαηαηγίδεο, 

θιπ.) 

γ. γεσινγηθνχο, φηαλ πξνέξρνληαη απφ ην ζηεξεφ ηκήκα ηεο 

Γεο (ζεηζκνί, εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο, ηζνπλάκη, θιπ.) 

δ. πδξνινγηθνχο, φηαλ παξάγνληαη ε εμειίζζνληαη ζηελ 

πδξφζθαηξα, δειαδή ζηηο πδάηηλεο επηθάλεηεο (πιεκκχξεο, ρηνλνζηηβάδεο, 

παγφβνπλα, θιπ.) 

ε. βηνινγηθνχο, φηαλ πξνέξρνληαη απφ βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο 

(δαζηθέο ππξθαγηέο, επηδεκίεο, επηδξνκέο εληφκσλ – δψσλ, θιπ.) 

6. Βέβαηα ε θαηάηαμε ησλ θπζηθψλ θηλδχλσλ δελ είλαη εχθνιε, 

γηαηί ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηθιείνπλ ή νδεγνχλ ζε 

θπζηθφ θίλδπλν θαη ελψ ε αξρηθή πξνέιεπζε ηεο θπζηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα 

βξίζθεηαη ζε έλα θπζηθφ ζχζηεκα, ν θπζηθφο θίλδπλνο παξάγεηαη ζε άιιν 

ζχζηεκα. 

7. Σερλνινγηθφο ή αλζξσπνγελήο θίλδπλνο (technological or 

man-made hazard) είλαη θάζε ηερλνινγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ πνπ 

ελέρεη θάπνηα πηζαλφηεηα λα πξνθαιέζεη κεγάιεο ή κηθξήο θιίκαθαο θαηαζηξνθή  

ζην αλζξσπνγελέο ή/θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (ηξνραία αηπρήκαηα, βηνκεραληθά 

αηπρήκαηα, δηαθπγή ηνμηθψλ ή ρεκηθψλ νπζηψλ, ππξεληθά αηπρήκαηα). 

8. Σειεπηαία πξνηείλεηαη θαη κηα Σξίηε θαηεγνξία θηλδχλσλ πνπ 

νλνκάδνληαη Na-Tech απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ φξσλ Natural(Φπζηθφο) θαη 

Technological (Σερλνινγηθφο). Ζ νκάδα ησλ θπζηθνηερλνινγηθψλ θηλδχλσλ 

πεξηιακβάλεη θηλδχλνπο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε θπζηθέο δηαδηθαζίεο, αιιά ε 

αξρηθή ηνπο πξνέιεπζε απνδίδεηαη ζε ηερλνινγηθή δξαζηεξηφηεηα, ή 

αληηζηξφθσο.8  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα Na-Tech αηπρήκαηνο ήηαλ ε 

κεηαθνξά ηνμηθήο ιάζπεο αινπκίλαο απφ πιεκκχξα, ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2010 ζηελ 

Οπγγαξία, κε απνηέιεζκα λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο 2 άηνκα, λα ηξαπκαηηζηνχλ 120 

θαη λα εθθελσζνχλ  ηξεηο νηθηζκνί.9 Βέβαηα ην πιένλ πξφζθαην θαη ηδηαίηεξα 

                                            
8
 Γεξ. Παπαδφπνπινο, « Ζ Πνιηηηθή Πξνζηαζία ζηελ Διιάδα. Αληηκεηψπηζε Φπζηθψλ θαη 

Σερλνινγηθψλ Καηαζηξνθψλ», Δθδφζεηο ΗΧΝ, Αζήλα, 2000. 
9
 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1317829/Hungary-toxic-sludge-2-killed-mud-floods-

factorys-dam-breaks.html, 6-10-2010 
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θαηαζηξνθηθφ πεξηζηαηηθφ είλαη ην ππξεληθφ αηχρεκα ζηε Φνπθνπζίκα ηεο 

Ηαπσλίαο πνπ αθνινχζεζε ηνλ ηζρπξφ ζεηζκφ (9 βαζκνί Ρίρηεξ) θαη ην ηζνπλάκη 

(11 Μαξη 2011) πνπ έπιεμαλ ηελ πεξηνρή.10 

9. Οη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί αλά ηνλ θφζκν πξνβιέπνπλ 

δξακαηηθή επηδείλσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ αθξαία θπζηθά θαηλφκελα ηα ρξφληα 

πνπ έξρνληαη. Σν πξφβιεκα ινηπφλ παξακέλεη ζπλερψο επίθαηξν, γηαηί νη θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηε βηψζηκε αλάπηπμε κηαο ρψξαο θαη ε 

αζθάιεηα απφ απηέο είλαη αλάγθε θαη ¨αίηεκα¨ ησλ πνιηηψλ. 

10. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηελ επηδείλσζε ησλ 

επηπηψζεσλ απφ αθξαία θπζηθά θαηλφκελα, είλαη: 

α. Οη έληνλεο θαη εθηεηακέλεο αλζξψπηλεο επεκβάζεηο ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ 

β. Ζ ζπζζψξεπζε πιεζπζκνχ ζε πεξηνρέο επηξξεπείο 

ζηνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο (θνηιάδεο πνηακψλ, αζηαζή θαη θεθιηκέλα εδάθε, θιπ.) 

γ. Ζ αχμεζε γεληθά ηνπ πιεζπζκνχ θαη θπξίσο ζηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο φπνπ παξαηεξείηαη επέθηαζε ηεο δφκεζεο θαη ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε. 

δ. Ο εθεζπραζκφο θαη ε αδξάλεηα ησλ θπβεξλήζεσλ, ησλ 

αξκνδίσλ θνξέσλ θαη ηνπ θνηλνχ γεληθά, ζε πεξηφδνπο «εξεκίαο» θαη ε κε έγθαηξε 

ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ. 

ε. Ζ έιιεηςε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

ζη.  Ζ έιιεηςε εθπαίδεπζεο ηνπ θνηλνχ θαη ε έιιεηςε 

παηδείαο ζηελ αληίδξαζε ζε θαηαζηξνθέο. 

δ. Ζ πηζαλή επηδείλσζε ησλ επηπηψζεσλ εμαηηίαο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

11. Πξνθχπηεη ινηπφλ μεθάζαξα ε αλάγθε ράξαμεο πξνιεπηηθήο 

θαη θαηαζηαιηηθήο πνιηηηθήο γηα ηηο θαηαζηξνθέο απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηηο 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο. 

 

                                            
10

 «Καηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο θαη ζε δεχηεξν ππξεληθφ εξγνζηάζην», 
http://www.tanea.gr/kosmos/article/?aid=4622301, 13/3/2011 
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2. ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΠΠ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

1. To 1954 κε ηελ 1339 Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, 

θπξψζεθε ην «ρέδην Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο Υψξαο», ην νπνίν 

θαηαξγήζεθε κε ην Ν.Γ. 857 ηνπ 1971 «Πεξί αληηκεηψπηζεο ησλ ελ εηξήλε 

εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Υψξαο», πνπ θαζφξηδε φηη ηελ επζχλε παξνρήο βνήζεηαο 

ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ ή ζπκθνξψλ, έρεη ε Κπβέξλεζε δηα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Άκπλαο, κε ηα ψκαηα ηξαηνχ θαη ηηο αλεμάξηεηεο Μεξαξρίεο θαη νη 

Ννκαξρίεο, αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο θαηαζηξνθήο (γεληθήο, ηνπηθήο κεγάιεο 

έθηαζεο ή κηθξήο έθηαζεο). 

2. Ζ πξψηε πξνζπάζεηα νξγάλσζεο κεραληζκνχ ΠΠ ζηελ 

Διιάδα έγηλε ην 1974 κε ην Ν.Γ. 17 «πεξί Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Δθηάθηνπ Αλάγθεο 

(ΠΔΑ)». χκθσλα κε απηφ ζηελ κέρξη ηφηε απνζηνιή ηεο ΠΔΑ, γηα ζρεδίαζε θαη  

πξνγξακκαηηζκφ  ηεο νξγάλσζεο, πξνπαξαζθεπήο θαη θηλεηνπνίεζεο ησλ 

Πνιηηηθψλ Γπλάκεσλ γηα ηελ επηβίσζε ζε πφιεκν θαη ηε ζπκβνιή ζηελ Δζληθή 

Άκπλα, πξνζηέζεθε θαη ε αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ελ εηξήλε. Αξκφδην γηα 

ηελ παξνρή θαηεπζχλζεσλ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ Τπνπξγείσλ, νξίδεηαη ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο (ΤΔΘΑ). Σν ΤΔΘΑ κέζσ ηνπ ΓΔΔΘΑ ζπληνλίδεη θαη 

θαηεπζχλεη ηα ινηπά Τπνπξγεία ζε φηη αθνξά ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Δζληθή Άκπλα. 

ην ΓΔΔΘΑ ζπγθξνηήζεθε Γλζε ΠΔΑ, ζηελ νπνία ππεξεηνχλ αμησκαηηθνί ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ (ΔΓ), σκάησλ Αζθαιείαο (Α) θαη αλψηεξνη ππάιιεινη ησλ 

Πνιηηηθψλ Τπνπξγείσλ. ηα Τπνπξγεία θαη ζηηο Ννκαξρίεο ζπγθξνηνχληαη Γλζεηο 

θαη Σκήκαηα ΠΔΑ αληίζηνηρα, ζηα νπνία πξνΐζηαληαη απφζηξαηνη αμησκαηηθνί 

ησλ ΔΓ. Γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ην πξνζσπηθφ ησλ ΠΔΑ αζθνχζε 

ηαπηφρξνλα ηα θαζήθνληα ζρεδίαζεο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ αιιά θαη 

ζπκβνιήο ζηελ Δζληθή Άκπλα. 

3. Σν 1995 ςεθίδεηαη ν Ν. 2344, «πεξί Οξγάλσζεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο». Με απηφλ ζπληζηάηαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γ.Γ. & 

Απνθέληξσζεο, Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε απνζηνιή ηε κειέηε, 

ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο ζε 

ζέκαηα πξφιεςεο, ελεκέξσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ θπζηθψλ, ηερλνινγηθψλ ή 

άιισλ θαηαζηξνθψλ. ηα ηκήκαηα ΠΔΑ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζε Κεληξηθφ, 

Πεξηθεξεηαθφ θαη Σνπηθφ επίπεδν, εληάζζνληαη νξγαληθέο κνλάδεο ΠΠ. Γηα πξψηε 
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θνξά πξνβιέπεηαη ν θαζνξηζκφο πιαηζίνπ νξγάλσζεο εζεινληηθψλ νκάδσλ 

πνιηηψλ. 

4. Σν 1998 κε ην Ν. 2641, «πεξί Παιιατθήο Άκπλαο», 

θαζνξίδεηαη φηη ε Παιιατθή Άκπλα έρεη ζαλ απνζηνιή θαη ηελ ΠΠ ζε θαηξφ εηξήλεο, 

θξίζεο θαη πνιέκνπ. Όιεο νη κνλάδεο ΠΔΑ-ΠΠ κεηνλνκάδνληαη ζε ΠΑΜ-ΠΔΑ. 

ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο ζπγθξνηείηαη Γηεχζπλζε Παιιατθήο Άκπλαο (ΠΑΜ) 

- Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Δθηάθηνπ Αλάγθεο (ΠΔΑ) κε αξκνδηφηεηεο ην ζπληνληζκφ, 

ελ θαηξψ εηξήλεο, φισλ ησλ ελεξγεηψλ ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

επνπηεπφκελσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ Πνιηηηθή ρεδίαζε Έθηαθηεο 

Αλάγθεο, φιεο ηηο ελέξγεηεο αλαθνξηθά κε ρνξήγεζε αλαζηνιήο θαηάηαμεο ζε 

εθέδξνπο πνπ επηζηξαηεχνληαη, δεζκεχζεηο θαη επηηάμεηο, αληηκεηψπηζε ελ θαηξψ 

εηξήλεο ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ελέξγεηεο πνπ 

επηβάιινληαη απφ ηα ρέδηα Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο, θαζψο θαη 

θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ έρεη ζρέζε κε ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ 

άκεζα ή έκκεζα ζηελ εζληθή άκπλα ηεο ρψξαο θαη ηέινο ην ζπληνληζκφ ζηα 

ζέκαηα ηεο Αλψηεξεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο ηνπ 

ΝΑΣΟ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ.11 

5. Σν 2002 κε ην Ν. 3013, «πεξί αλαβάζκηζεο ηεο ΠΠ», 

ζπγθξνηνχληαη ζηηο Πεξηθέξεηεο, Ννκαξρίεο θαη ΟΣΑ, αλεμάξηεηεο απφ ηα ΠΔΑ, 

Γλζεηο θαη Γξαθεία ΠΠ, πνπ ζηειερψλνληαη απφ εηδηθεπκέλα ζηειέρε ΠΠ. Οη 

δηαηάμεηο ηνπ Ν 3013 αθπξψλνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ν 2641 γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

ΠΠ ζηελ Παιιατθή Άκπλα. 12 

6. Σν 2009 κε ην Π.Γ. 184, ζπληζηάηαη Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο 

ηνπ Πνιίηε, ζην νπνίν κεηαθέξεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ε ΓΓΠΠ, κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηηο ζέζεηο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ηηο θαηείρε.  

 

                                            
11

 Η. Ραγηέο, «Πνιηηηθή Άκπλα, Παιιατθή Άκπλα - Πνιηηηθή ρεδίαζε Δθηάθησλ Αλαγθψλ – 
Γηαρείξηζε Κξίζεσλ - Πνιηηηθή  Πξνζηαζία», Αζήλα, Οθηψβξηνο 2010   
12

 Σν ΓΔΔΘΑ ην 2005 πξνψζεζε ζρέδην λφκνπ κε ηνλ νπνίν αλαδηαξζξψλεηαη εθ βάζξσλ n 
λνκνζεζία ζηνλ ηνκέα ηεο Πνιηηηθήο Άκπλαο ηεο ρψξαο, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα 
επηθαηξνπνίεζε, ελνπνίεζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ Πνιηηηθή ρεδίαζε 
Δθηάθηνπ Αλάγθεο θαη ηελ Παιιατθή Άκπλα. Έθηνηε, δελ έρεη ππάξμεη θάπνηα εμέιημε ζην δήηεκα 
απηφ –δηαηεξψληαο, έηζη, έλα ζνβαξφ θελφ. 
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3. ΚΟΠΟ & ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

1. Ζ  δηαρείξηζε ησλ θαηαζηξνθψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα 

θπθιηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία δηαθξίλνπκε δηαδνρηθέο θάζεηο. Ζ δηαδηθαζία 

απηή πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πξφιεςεο, 

εηνηκφηεηαο, αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο. 

2. Καηαξρήλ, ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο θαηαζηξνθήο είλαη πξψηα ε 

πξφιεςε (δειαδή ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ή ηελ κείσζε ζην ειάρηζην ηεο 

πηζαλφηεηαο εθδήισζεο, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

αληηκεηψπηζεο εθφζνλ απηφ εθδεισζεί)  ή ν κεηξηαζκφο ησλ επηπηψζεσλ απφ έλα 

ελ δπλάκεη θαηαζηξνθηθφ ζπκβάλ ή θαηλφκελν ζε ηέηνην επίπεδν, ψζηε λα κπνξεί 

ε θνηλσλία λα ηηο αληηκεησπίζεη, δειαδή ε απνθπγή ηεο θαηαζηξνθήο. 

Παξάιιεια, φκσο, επηδηψθεηαη λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά ε θαηαζηξνθή, 

εθφζνλ ζπκβεί, θαη λα επέιζεη γξήγνξα ε αλάθακςε ηεο πεξηνρήο. 

3. Ζ δηαρείξηζε θαηαζηξνθψλ είλαη κηα θπθιηθή δηαδηθαζία, δηφηη 

ν ζρεδηαζκφο θαη νη δξάζεηο αληηκεηψπηζεο, απνθαηάζηαζεο θαη αλαζπγθξφηεζεο, 

κεηά απφ κηα θαηαζηξνθή, ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα πξφιεςε κειινληηθψλ 

θαηαζηξνθψλ. 

4. Με ηνλ φξν πνιηηηθή πξνζηαζία λνείηαη έλα ζχλνιν 

δηαδηθαζηψλ θαη δξάζεσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο, πγείαο θαη 

πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ απφ θπζηθέο, ηερλνινγηθέο( θαη Β.Υ.Π. ζπκβάληα) θαη 

ινηπέο θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαινχλ θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα εηξεληθήο πεξηφδνπ.  

5. Ζ Πνιηηηθή Πξνζηαζία θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα δξάζεσλ γηα 

ηελ απνθπγή ή ην κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε θαηαζηξνθηθψλ 

θαηλνκέλσλ ή ζπκβάλησλ πνπ πεξηιακβάλεη: 

α. Αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ θαηαζηξνθψλ,  

β. ρεδηαζκφ δηαρείξηζεο θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ ή 

ζπκβάλησλ,  

γ. Δθαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ 
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6. Με ην  Ν. 3013/02 γίλεηαη πξφβιεςε ζπληνληζηηθψλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, νξγαλψλεηαη ν θεληξηθφο θνξέαο 

ζρεδηαζκνχ θαη ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κέζσ ηεο  

ΓΓΠΠ  θαη νινθιεξψλεηαη ε δηνηθεηηθή δνκή απηνχ κε ηε ζέζπηζε ζρεηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ γηα ηα φξγαλα ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. 

α. πγθεθξηκέλα ζπληζηάηαη Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή 

Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζηελ νπνία κεηέρεη ην ζχλνιν ζρεδφλ  

ησλ Τπνπξγψλ, κε κνλαδηθή αξκνδηφηεηα ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ εζληθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ηνλ νπνίν εηζεγείηαη ζε απηή ην Κεληξηθφ 

πληνληζηηθφ  Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  Σν ηειεπηαίν απηφ φξγαλν 

ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο Γ. Γξακκαηείο ησλ αληίζηνηρσλ ππνπξγείσλ, 

πξνεδξεπφκελν απφ ην Γ. Γξακκαηέα  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαζψο επίζεο θαη 

ηνλ αξκφδην Τπαξρεγφ ΓΔΔΘΑ θαη ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

Γήκσλ.  Μεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, πέξαλ ηεο αλσηέξσ εηζεγήζεσο, είλαη ε 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ εηήζηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ, ν ζπληνληζκφο 

ηνπ απαξαίηεηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ θαη ε ελεκέξσζε ηεο θνηλήο 

γλψκεο γηα απεηινχκελνπο θηλδχλνπο θαη ε παξνρή ζρεηηθψλ νδεγηψλ. 

β. Γεζπφδνλ σζηφζν επηρεηξεζηαθά φξγαλν ζπλνιηθά ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο νξγαλψλεηαη απφ ην λφκν ε ΓΓΠΠ. Τπέξ 

απηήο ζεζπίδεηαη, έλα ηεθκήξην ζπλνιηθήο αξκνδηφηεηαο γηα ηελ  αληηκεηψπηζε 

φισλ ησλ θάζεσλ δξάζεο ηεο  πνιηηηθήο πξνζηαζίαο , έρνληαο σο απνζηνιή ηε 

κειέηε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο γηα ηελ 

πξφιεςε, ελεκέξσζε, αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη ινηπψλ 

θαηαζηξνθψλ ή θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο.13 

7. ην πιαίζην απηφ ε ΓΓΠΠ πξνβαίλεη ζηε:  

α. πιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα ην ζρεδηαζκφ 

δξάζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν 

β. Παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ εζληθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζηελ πεξηθέξεηα 
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γ. Έθδνζε εγθπθιίσλ γηα ηε δηαρείξηζε θαηαζηξνθηθψλ 

θαηλνκέλσλ ή ζπκβάλησλ 

δ. Έγθαηξε εηδνπνίεζε ππεξεζηψλ γηα θηλεηνπνίεζε 

δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

ε. Δπηθνηλσλία κε απνθεληξσκέλα φξγαλα πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη άιινπο αξκφδηνπο θνξείο θαηά ηελ εμέιημε θαηαζηξνθηθψλ 

θαηλνκέλσλ ή ζπκβάλησλ ζε 24-σξε βάζε κέζσ ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ζη. Δληνπηζκφο θαη ζπληνληζκφο ηεο δηάζεζεο πξφζζεησλ 

πφξσλ θαηά ηελ εμέιημε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

δ. Γηαρείξηζε δηεζλνχο ζπλδξνκήο 

ε. πιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα ηελ πιήξσζε 

ηνπ εηδηθνχ θαθέινπ θαηαζηξνθήο  

ζ. Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηειερψλ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο 

η. Δπαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ 

8. Σεο  ΓΓΠΠ (ε εζσηεξηθή δηνηθεηηθή ηεο δηάξζξσζε ξπζκίδεηαη 

κε ην Π.Γ. 151/2004)14 πξνΐζηαηαη ν Γ. Γξακκαηέαο  ΠΠ.  Απηφο αζθεί ηηο 

πξναλαθεξζείζεο αξκνδηφηεηεο ηεο Γ. Γξακκαηείαο,   φπσο επίζεο απνθαζίδεη:  

α. Υαξαθηεξηζκφο θαηαζηξνθψλ: πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο 

κηθξήο ή κεγάιεο έληαζεο 

β. Κήξπμε θαηάζηαζεο εηνηκφηεηαο θαη θαηάζηαζεο 

αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο: πεξηθεξεηαθέο,  ηνπηθέο κεγάιεο θαη κηθξήο 

έληαζεο θαηαζηξνθέο 

γ. Δμνπζηνδφηεζε Πεξηθεξεηάξρε ή Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα 

έθδνζε απνθάζεσλ γηα ηνπηθέο κηθξήο έληαζεο θαηαζηξνθέο 

δ. Οξγαλσκέλε Απνκάθξπλζε πνιηηψλ (Ν. 3613/2007, 

ΦΔΚ 263, ηΑ΄) 

ε. Έληαμε πνιηηψλ κε εηδηθέο γλψζεηο/εκπεηξία θαη κέζσλ 

ζηηο δπλάκεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο:  γεληθέο, πεξηθεξεηαθέο, ηνπηθέο κεγάιεο 

έληαζεο ή εμεηδηθεπκέλνπ ραξαθηήξα θαηαζηξνθέο  
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ζη. Άκεζε πξνκήζεηα θαη δηάζεζε πιηθψλ θαη κέζσλ θαζ΄ 

ππέξβαζε ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ:  θηλεηνπνίεζε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

δ. Έληαμε ζην Μεηξψν Δζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ (ΔΟ) 

θαη Δηδηθεπκέλσλ Δζεινληψλ αληίζηνηρσλ ΔΟ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

ε. Καηαλνκή εηήζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ΔΟ θαη 

Δηδηθεπκέλσλ Δζεινληψλ, δηάζεζε εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ   

9. Δπίζεο εηζεγείηαη ζηνλ αξκφδην Τπνπξγφ γηα ραξαθηεξηζκφ 

θαηαζηξνθήο σο Γεληθήο, έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο απφθαζεο θήξπμεο θαηάζηαζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο & δηάζεζε θαη θαηαλνκή πηζηψζεσλ ηεο ΓΓΠΠ θαη εθηάθησλ 

εληζρχζεσλ ζηνπο ΟΣΑ. Σέινο εγθξίλεη ηα ρέδηα ΠΠ ησλ Κεληξηθψλ & 

Πεξηθεξεηαθψλ Φνξέσλ θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο (Σα ρέδηα πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην Γεληθφ ρέδην ΠΠ «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ»).15 

 

4. ΓΡΑΔΗ ΠΠ 

1. Σν θχξην εξγαιείν ηεο ΓΓΠΠ απνηειεί ην Κέληξν 

Δπηρεηξήζεσλ ΠΠ. Λεηηνπξγεί ζε κφληκε βάζε, φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

εηθνζηηεηξαψξνπ κε Γληε Αλψηαην Αμησκαηηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (Π) 

θαη ζηειερψλεηαη κε ζηειέρε ηεο ΠΠ θαη επηηειηθά ζηειέρε ησλ ΔΓ θαη ησλ Α, ελψ 

ιακβάλεη ελεκέξσζε γηα πξνγλψζεηο θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, είηε κε απεπζείαο 

επηθνηλσλία κε ηελ ΔΜΤ είηε κέζσ ηεο νn line ζχλδεζεο κε ην κεηεσξνινγηθφ 

ράξηε πνπ βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα ηνπ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ΠΠ. Δηδηθφηεξα 

δηαλέκεη ην Γειηίν Πξφγλσζεο Καηξηθψλ Φαηλνκέλσλ ηεο ΔΜΤ ζηα Κέληξα 

Δπηρεηξήζεσλ Δ.Κ.Δ./ΔΛ.Α., 199-ΔΚΤΠ/Π.., ΔΘΚΔΠΗΥ/ΓΔΔΘΑ, θαζψο θαη 

ζηηο Γλζεηο ΠΠ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ. Δπίζεο 

ελεκεξψλεηαη γηα ζέκαηα ζεηζκψλ, κε απεπζείαο επηθνηλσλία κε ην Γεσδπλακηθφ 

Ηλζηηηνχην ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ θαη ελεκεξψλεη  άκεζα ηα Κέληξα 

Δπηρεηξήζεσλ Δ.Κ.Δ./ΔΛ.Α., 199-ΔΚΤΠ/Π.., ΔΘΚΔΠΗΥ/ΓΔΔΘΑ.  Δπίζεο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ δηαλέκεη ην  Γειηίν Ζκεξήζηαο 

Πξφβιεςεο Κηλδχλνπ Ππξθαγηάο, γηα ηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 

αληηππξηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Δλεκεξψλεηαη απφ ηα πεξηθεξεηαθά 
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ζηειέρε ΠΠ θαζψο θαη ηα Κέληξα Δπηρεηξήζεσλ ησλ ΔΓ θαη Α, γηα νπνηαδήπνηε 

θαηαζηξνθή εθδειψλεηαη θαη ζπληνλίδεη ηηο δπλάκεηο ΠΠ. Λεηηνπξγεί επίζεο ζαλ 

θέληξν επηθνηλσλίαο κε ην Μεραληζκφ ΠΠ (ΜΠΠ) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  (ΔΔ) 

(κέζσ ηνπ CECIS), ελψ ππνζηεξίδεη θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ 

Αξηζκνχ θιήζεσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο «112». Δηδηθφηεξα δίλεη ηελ έγθξηζε γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη θαζνξίδεη πνηνο θνξέαο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ 

αλάιεςε επζχλεο ηνπ ζπκβάληνο. Σν Κέληξν Δπηρ/ζεσλ ΠΠ ζηεγάδεηαη απφ ην 

2010, ζην θηίξην ηνπ πληνληζηηθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Κέληξνπ ηνπ Π, 

πεηπραίλνληαο έηζη άκεζε θαη δηαξθήο ελεκέξσζε γηα ηα πεξηζζφηεξα ζπκβάληα 

αξκνδηφηεηάο ηνπ, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηνπ Π. 

2. Με ηνλ Ν. 3491/2006, άξζξν 15, ζπζηάζεθε ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, δηππνπξγηθή νκάδα ε νπνία ππάγεηαη 

απεπζείαο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη απνηειεί Δπηηειηθφ 

πκβνπιεπηηθφ Όξγαλν, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ζε επίπεδν ηαθηηθφ, επηρεηξεζηαθφ 

θαη πνιηηηθφ ηηο αξκφδηεο δπλάκεηο θαη φξγαλα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε ηελ 

παξνρή επηζηεκνληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη εμεηδηθεπκέλεο ηερλνγλσζίαο γηα ηε 

δηαρείξηζε Υεκηθψλ, Βηνινγηθψλ, Ραδηνινγηθψλ & Ππξεληθψλ Απεηιψλ & 

πκβάλησλ. 

3. Με ην άξζξν 23 ηνπ Ν. 3448/2006 ζπζηάζεθαλ ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Οκάδεο Αλαγλψξηζεο Θπκάησλ Καηαζηξνθψλ 

νη νπνίεο έρνπλ σο απνζηνιή ηελ αλαγλψξηζε θαη ηαπηνπνίεζε ησλ ζπκάησλ απφ 

αηπρήκαηα, θαηαζηξνθέο θαη εγθιεκαηηθέο θαη ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. Οη νκάδεο 

απηέο απνηεινχληαη απφ εηδηθεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, εκπεηξνγλψκνλεο θαη 

αμησκαηηθνχο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη θαη ζε 

άιιεο ρψξεο θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο θαη κε Απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ. 

4. ηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ε ΓΓΠΠ εθδίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

αληηππξηθψλ πεξηφδσλ, εκεξήζην δειηίν πξφβιεςεο θηλδχλνπ ππξθαγηψλ ππφ 

κνξθή ζεκαηηθνχ ράξηε. Ο αλσηέξσ ράξηεο, απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ αληηκεηψπηζεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ, πνπ ζπκβάιεη 

απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνιεπηηθή νξγάλσζε θαη ηνλ θξαηηθφ ζπληνληζκφ θαζψο 
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θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ απνηξνπή έλαξμεο δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ απφ ακέιεηα. 

5. Δπίζεο ε ΓΓΠΠ πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε εγθπθιίσλ 

(ρεδηαζκφο & Γξάζεηο ΠΠ),   δηα ησλ νπνίσλ θαη κε ζρεηηθή αλαθνξά ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο επηδηψθεηαη ε αλαγθαία ελεκέξσζε πεξί θαηαλνκήο ξφισλ 

θαη αξκνδηνηήησλ θαη ν ζπληνληζκφο ησλ επί κέξνπο ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ . 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη νη εγθχθιηνη γηα ρηνλνπηψζεηο & παγεηφ, πιεκκπξηθά 

θαηλφκελα θαη δαζηθέο ππξθαγηέο. 

6. Ζ ΓΓΠΠ δηαζέηεη έλαλ αξηζκφ εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ ζε 

ζέκαηα ΠΠ, ηα νπνία φκσο δελ ζπκκεηέρνπλ ζε απνζηνιέο πεδίνπ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηηο εθπαηδεχζεηο ηνπ Μεραληζκνχ ΠΠ ηεο ΔΔ ζπκκεηέρνπλ 

ζρεδφλ εμ΄ νινθιήξνπ ζηειέρε ηνπ Π. Σα ζηειέρε ΠΠ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν δελ ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζηε ΓΓΠΠ αιιά ζηηο αληίζηνηρεο δνκέο 

δηνίθεζεο, ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ ελεξγεηψλ ηνπο θαη 

αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο. ε πνιιέο απηνδηνηθεηηθέο κνλάδεο ηα γξαθεία ΠΠ 

ππνιεηηνπξγνχλ κε ζηειέρε πνπ εθηεινχλ παξάιιεια θαζήθνληα. 

7. Οη ΔΟ πνπ πηζηνπνηνχληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηε 

ΓΓΠΠ, ιεηηνπξγνχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ρσξίο λα κπνξεί λα ειέγμεη θαη λα 

αμηνινγήζεη ην έξγν ηνπο ε θεληξηθή δηνίθεζε. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ "Β" – ΓΔΝΙΚΟ ΥΔΓΙΟ «ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ»16 

 

5.        ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΥΔΓΗΑΖ   & ΤΣΖΜΑ ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ 

Π.Π.  

1. ρέδην έθηαθηεο αλάγθεο θαινχκε έλα επίζεκν θείκελν 

ζπκπεθσλεκέλσλ ξφισλ, αξκνδηνηήησλ, ζηξαηεγηθψλ, ζπζηεκάησλ θαη 

ξπζκίζεσλ. Ζ αλάγθε ζρεδίαζεο πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη νη  θαηαζηξνθέο 

                                            
16

 ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ. 3νο αηψλαο π. Υ.  Εσγξάθνο θαη γιχπηεο, γελλήζεθε ζηελ ηθπψλα. Έγξαςε 
δηαηξηβέο θαη ζηηο δχν ηέρλεο. Έδσζε κεγάιε πξνζνρή ζηελ ιεπηνκέξεηα ηνπ ζρεδίνπ. 
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ζέηνπλ θαηλνχξγηα θαη κνλαδηθά πξνβιήκαηα πνπ δελ απαληψληαη ζηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

2. Καη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3013/2002, κε ηελ ππ΄ 

αξηζκ. 1299 Απφθαζε ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. (ΦΔΚ η. Β΄ 423/ 10-4-2003) εγθξίζεθε ην 

Γεληθφ ρέδην ΠΠ, κε ηε ζπλζεκαηηθή ιέμε «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ». Απνηειεί έλα 

πιαίζην ζρεδίαζεο ησλ δηαθφξσλ Δπηπέδσλ Γηνίθεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ θπζηθέο, ηερλνινγηθέο & άιιεο 

θαηαζηξνθέο.  

3. Με ην «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» θαζνξίδνληαη ηα είδε ησλ 

θαηαζηξνθψλ θαη νη αληίζηνηρνη φξνη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, παξέρνληαη:  

α.       θαηεπζχλζεηο ζρεδίαζεο ζε Τπνπξγεία, Πεξηθέξεηεο, 

Γήκνπο.  

β.        ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλσλ, επηζήκαλζε 

εππαζψλ ρψξσλ, εθπφλεζε εηδηθψλ ζρεδίσλ γηα θάζε θίλδπλν.  

γ.        θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε: 

(1)           ράξαμε ζηξαηεγηθψλ θαη ηαθηηθψλ,   

(2)         νξζή νξγάλσζε θαη εμνπιηζκφ ησλ ππεξεζηψλ,  

(3)          δηακφξθσζε επηρεηξεζηαθήο θηινζνθίαο,   

(4)         έγθαηξε θηλεηνπνίεζε, δξαζηεξηνπνίεζε, 

δηεχζπλζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ.  

δ.     πξνζδηνξίδνληαη: 

(1)         Δκπιεθφκελεο ππεξεζίεο & θνξείο.  

(2)   Όξγαλα πνπ δηεπζχλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηηο 

επηρεηξεζηαθέο δπλάκεηο ζε φια ηα επίπεδα.  

ε.   πξνβιέπεηαη: 

(1)      Ζ δεκηνπξγία δπλαηνηήησλ δηνηθεηηθήο κέξηκλαο  

(2)  Ζ δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο θαη ξνήο 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 

4. χκθσλα κε ην ρέδην θαζνξίδνληαη 5 επίπεδα θαηαζηξνθήο, 

αλάινγα κε ηελ επεξεαδφκελε έθηαζε θαη ηα κέζα αληηκεηψπηζεο πνπ 

απαηηνχληαη: 
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α. Γεληθή θαηαζηξνθή:  επεξεάδεη πεξηζζφηεξεο απφ 3 

Πεξηθέξεηεο 

β. Πεξηθεξεηαθή κεγάιεο έληαζεο: δπλακηθφ & κέζα θαη απφ 

άιιεο Πεξηθέξεηεο ή Κεληξηθέο ππεξεζίεο  

γ. Πεξηθεξεηαθή κηθξήο έληαζεο: δπλακηθφ &  κέζα απφ ηελ 

ίδηα ηελ Πεξηθέξεηα 

δ. Σνπηθή κεγάιεο έληαζεο: δπλακηθφ & κέζα θαη απφ άιιεο 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, Πεξηθέξεηεο ή Κεληξηθέο ππεξεζίεο 

ε. Σνπηθή κηθξήο έληαζεο: δπλακηθφ &  κέζα  Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο   

5.    ην δπλακηθφ θαη ζηα κέζα ΠΠ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Δηδηθεπκέλα ζηειέρε ΠΠ ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη 

ηνπηθφ επίπεδν. 

β. Σν ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, ησλ ΟΣΑ, ησλ 

Οξγαληζκψλ Κνηλήο σθέιεηαο. 

γ. Οη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο ΠΠ θαη νη εηδηθεπκέλνη εζεινληέο 

ΠΠ, πνπ εληάζζνληαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο ΓΓΠΠ. 

6. Γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ΠΠ, δεκηνπξγήζεθε 

χζηεκα Κηλεηνπνίεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζε 4 Φάζεηο: 

α. ΦΑΖ 1 - πλήζεο εηνηκφηεηα (Κσδηθφο ): Μέηξα θαη 

ελέξγεηεο ηνπ Κξαηηθνχ κεραληζκνχ, πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηα 

επφκελα ζηάδηα ελεξγεηψλ.  

β. ΦΑΖ 2 - Απμεκέλε εηνηκφηεηα (Κσδηθφο Α): Τπάξρεη 

βεβαηφηεηα φηη επίθεηληαη θαηαζηξνθηθά θαηλφκελα, γίλεηαη επξχηεξε θηλεηνπνίεζε 

ηνπ κεραληζκνχ ΠΠ ζε φια ηα επίπεδα. 

γ. ΦΑΖ 3 - Άκεζε Κηλεηνπνίεζε – Δπέκβαζε (Κσδηθφο 

Δ): Γίλεηαη θηλεηνπνίεζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΠ πξνο 

αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ. 

δ. ΦΑΖ 4 - Απνθαηάζηαζε – Αξσγή: Γίλεηαη εθηίκεζε 

ηεο θαηάζηαζεο, ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ θαη 

απνθπγή επαλάιεςεο θαηαζηξνθψλ. 
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7. Πξνθεηκέλνπ ην ζρέδην «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ», λα απνηειεί βάζε 

ζρεδίαζεο θαη ελέξγεηαο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, πξέπεη θαηά ηε ζρεδίαζε λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη απαηηήζεηο φπσο ν πξνζδηνξηζκφο ππεπζχλσλ γηα 

ζρεδίαζε, θαζνξηζκφο επηπέδσλ ζπλεξγαζίαο, ξφισλ θαη επζπλψλ, αμηνιφγεζεο 

θηλδχλσλ, δεκηνπξγίαο δηθηχνπ επηθνηλσληψλ θαη πιεξνθφξεζεο, πξφβιεςεο 

γεληθψλ απαηηήζεσλ ΓΜ, εμνπιηζκνχ, ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηέινο αμηνπνίεζεο 

φισλ ησλ δηαηηζέκελσλ δπλάκεσλ θαη άκεζεο αληαπφθξηζεο. 

6.   ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΦΟΡΔΧΝ 

1. Σα Τπνπξγεία θαη νη Πεξηθέξεηεο ζπληάζζνπλ ηα επηκέξνπο 

εηδηθά ζρέδηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ κε ζπληνληζηή 

ζηε ζρεδίαζε ηε ΓΓΠΠ. Μεηά ηελ έγθξηζε, απφ ηε ΓΓΠΠ, ηα ζρέδηα θαζίζηαληαη 

εθηειεζηέα θαη θνηλνπνηνχληαη κε κέξηκλα ησλ ζπληαθηψλ, ζε φινπο ηνπ 

εκπιεθφκελνπο θνξείο, γηα ελαξκφληζε ησλ δηθψλ ηνπο ζρεδίσλ. Σα θείκελα ησλ 

ζρεδίσλ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο ππνθείκελα ζε αλαζεψξεζε αλάινγα κε ηηο 

θαηά πεξίπησζε απαηηήζεηο θαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

2. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζρεδίσλ επηβάιιεηαη ε εθπαίδεπζε 

ησλ ζηειερψλ, ε ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε αζθήζεσλ γηα 

εμνηθείσζε κε ηηο πξνο εθηέιεζε απνζηνιέο. Οη εκπιεθφκελεο δπλάκεηο ΠΠ (πιελ 

ησλ έλζηνισλ) πξέπεη λα θέξνπλ ην δηεζλέο ζήκα ΠΠ.17  

3. Σα Τπνπξγεία πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζρεδίαζε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ επηθηλδχλσλ θαηαζηάζεσλ θαζνξίδνληαη ζηελ Πξνζζήθε 2 ηνπ 

Παξ. Α΄ ηνπ ζρεδίνπ «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ». 18 Κχξηα ζπκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

εηδηθψλ ζρεδίσλ έρνπλ ηα Τπνπξγεία Δζληθήο Άκπλαο, Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο, 

Τγείαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Μεηαθνξψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (ελδεηθηηθφο 

θαηάινγνο). Όζνη δελ ππνρξενχληαη λα ζπληάμνπλ ζρέδην, αιιά εκπιέθνληαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν ζπληάζζνπλ 

κλεκφληα ελεξγεηψλ. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κπνξεί λα 

θαιέζεη νπνηνλδήπνηε θνξέα ζεσξεί φηη κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ 

ρεδίνπ. 

                                            
17

 Παξάξηεκα ΄΄ Β΄΄  
18

 Παξάξηεκα ΄΄ Γ΄΄  
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7. ΔΗΓΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ    

1. χκθσλα κε ην ρέδην «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ», θαζνξίδνληαη 

Φπζηθέο, Σερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε 

ζχληαμε ζρεδίσλ, σο εμήο: 

α. Καηαζηξνθέο απφ Φπζηθά Φαηλφκελα πνπ ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν ηε δσή, πγεία θαη πεξηνπζία ησλ πνιηηψλ, ηα πιηθά θαη πνιηηηζηηθά αγαζά 

θαη ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαη ππνδνκέο ηεο ρψξαο. 

(1) Γαζηθή Ππξθαγηά 

(2) εηζκφο 

(3) Πιεκκχξα: α. αζηηθή, β. πνηάκηα, γ. παξάθηηα 

(4) Έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα: α. αλεκνζηξφβηινο - 

ζπειιψδεηο άλεκνη, β. θαηαηγίδα – βξνρφπησζε, γ. πηψζε θεξαπλψλ, δ. 

ρηνλφπησζε – ρηνλνζχειια, ε. ρηνλνζηηβάδα, ζη. ραιαδφπησζε, δ. παγεηφο – 

πάρλε, ε. δξηκχ ςχρνο 

(5) Έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα: α. θαχζσλαο, β. 

μεξαζία, γ. νκίριε 

(6) Καηνιηζζεηηθά θαηλφκελα 

(7) Παξάθηηα δηάβξσζε 

(8) Ζθαηζηεηαθή έθξεμε 

β. Καηαζηξνθή απφ Σερλνινγηθφ πκβάλ, Αηχρεκα 

Μεγάιεο Έθηαζεο ή Δλέξγεηεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή, πγεία θαη πεξηνπζία 

ησλ πνιηηψλ, ηα πιηθά θαη πνιηηηζηηθά αγαζά θαη ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαη 

ππνδνκέο ηεο ρψξαο. 

(1) Γηαξξνή Ραδηελέξγεηαο 

(2) Γηαζπνξά – Γηαθπγή βηνινγηθψλ νπζηψλ 

(3) Καηαζηξνθή κνλάδαο απνζήθεπζεο, δηθηχνπ 

κεηαθνξάο ή ζηαζκνχ δηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ 

(4) Καηαζηξνθή κνλάδαο παξαγσγήο, ππιψλσλ, 

γξακκψλ κεηαθνξάο ή ζηαζκνχ δηαλνκήο Ζιεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(5) Γηαξξνή – δηαθπγή επηθηλδχλσλ νπζηψλ: (α) ζε 

κέζν κεηαθνξάο, (β) ζε εγθαηάζηαζε παξαγσγήο, απνζήθεπζεο, δηαλνκήο, 

δηαθίλεζεο θαη εμφξπμήο ησλ 
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(6). Ππξθαγηά ζε εγθαηαζηάζεηο: (α) παξαγσγήο, 

απνζήθεπζεο, δηαλνκήο, δηαθίλεζεο ή εμφξπμεο πεηξειαηνεηδψλ ή θπζηθνχ αεξίνπ, 

(β) κε επηθίλδπλα πιηθά, (γ) ρψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ ή 

ρσκαηεξέο, (δ) πιεζίνλ θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο 

(7) Δπηθίλδπλε ξχπαλζε: (α) αηκφζθαηξαο, (β) 

ζάιαζζαο, (γ) εδαθψλ, (δ) πδξνθφξνπ νξίδνληα, πνηακψλ, ιηκλψλ, δεμακελψλ 

θιπ 

(8) Καηαζηξνθή Φξάγκαηνο, απνηακηεπηή, 

δεμακελήο, εγθαηάζηαζεο ή δηθηχνπ γηα ρξήζε: (α) βηνκεραληθή ή ελεξγεηαθή, (β) 

πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, (γ) αγξνηηθή, (δ) χδξεπζεο, (ε) αζιεηηθή, (ζη) 

αλαςπρήο, (δ) κεηαθνξψλ 

(9) Αηχρεκα ζε εγθαηάζηαζε εμφξπμεο νξπθηψλ 

πξψησλ πιψλ (νξπρεία, ιαηνκεία θιπ.) 

(10) Καηαζηξνθή Γηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαη 

ελεκέξσζεο 

γ. Άιιεο κεγάιεο θαηαζηξνθέο, αηπρήκαηα ή ελέξγεηεο πνπ 

ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή, πγεία ή πεξηνπζία ησλ πνιηηψλ. 

(1) Θαιάζζην Μεγάιν Αηχρεκα  

(2) Μεγάιν Αηχρεκα ζε νδηθφ δίθηπν: (α) κέζα ζε 

ζήξαγγα, (β) ζε αλνηθηή πεξηνρή 

(3) Μεγάιν Αηχρεκα ζε ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν 

(ΟΔ, ΜΔΣΡΟ, ΖΑΠ): (α) κέζα ζε ζήξαγγα, (β) ζε αλνηθηή πεξηνρή 

(4) Καηαζηξνθή Γέθπξαο (νδηθή – ζηδεξνδξνκηθή) 

(5) Αεξνπνξηθφ αηχρεκα: (α) πηψζε Α/Φ ζε 

ζάιαζζα, (β) πηψζε Α/Φ ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή, (γ) πηψζε Α/Φ ζε δαζηθή 

πεξηνρή 

(6) Δπηδξνκή βιαβεξψλ δψσλ, εληφκσλ – 

αλεμέιεγθηνο πνιιαπιαζηαζκφο θιπ. 

(7) Θαλαηεθφξα επηδεκία ζε αλζξψπνπο ή δψα. 

 

 



- 20 - 

 -//-  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ "Γ" – ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ 

 

8. ΑΗΡΔΣΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ – «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»    

1. χκθσλα κε ην Ν. 3013/2002 θαη ην Γ..Π.Π. 

«ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ», νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, εληάζζνληαη ζην 

δπλακηθφ θαη ηα κέζα ΠΠ θαη είλαη ππεχζπλνη γηα επηκέξνπο δξάζεηο ΠΠ θαη θπξίσο 

γηα ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ. Με ην Ν. 3852/2010, 

(επξχηεξα γλσζηφο κε ηνλ ηίηιν «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»), ε Διιεληθή 

Κπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Γήκσλ (325) θαη 

ηελ θαηάξγεζε ησλ Κνηλνηήησλ, ηε κεηαηξνπή ησλ  Ννκαξρηψλ ζε Πεξηθεξεηαθέο 

Δλφηεηεο κέζσ 13 αηξεηψλ Πεξηθεξεηψλ (δεπηεξνβάζκηνη ΟΣΑ) θαη ηε ζχζηαζε 7 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ (ζηηο νπνίεο πεξηήιζαλ νη πεξηζζφηεξεο 

αξκνδηφηεηεο ησλ παιαηψλ πεξηθεξεηψλ).  

2. ηνλ «Καιιηθξάηε» ππάξρνπλ πξνβιέςεηο θαη αξκνδηφηεηεο 

πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ δηαρείξηζεο ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ, ηφζν ζε 

επίπεδν πξσηνβάζκηαο θαζψο θαη δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

α. ε επίπεδν Γήκσλ, πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ππεξεζηαθήο 

κνλάδαο Πεξηβάιινληνο – Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ εηζεγείηαη ηα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ, ζε ελαξκφληζε κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα  ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ν Πξφεδξνο ή Δθπξφζσπνο Σνπηθήο 

Κνηλφηεηαο θαηαγξάθεη ηα κέζα θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη είλαη ππεχζπλνο ηεο 

νκάδαο ππξαζθάιεηαο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ 

πξφιεςεο ππξθαγηψλ θαη άιισλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζπλεξγάδεηαη κε ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηνπ δήκνπ, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα επηρεηξήζεσλ αληηκεηψπηζεο 

ππξθαγηψλ ή θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ. 

Σέινο ηα πκβνχιηα Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, πξνσζνχλ ηνλ 

εζεινληηζκφ θαη ζπλεξγάδνληαη κε νκάδεο εζεινληψλ. 
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β.  ε επίπεδν Πεξηθεξεηψλ, νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο έρνπλ ηελ 

επζχλε ηεο δηάζεζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ δξάζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη 

κέζσλ γηα ηελ πξφιεςε, εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ 

θπζηθψλ θαη άιισλ θαηαζηξνθψλ ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηά ηνπο, ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπο παξέρεη ν πεξηθεξεηάξρεο, πξνεδξεχνπλ 

ηνπ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΠΠ) ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ελφηεηαο.19 Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο εηζεγείηαη ηα ζρέδηα 

αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ζε ελαξκφληζε κε 

ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Σέινο ζηνλ 

Σνκέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ησλ Πεξηθεξεηψλ, 

αλαηίζεληαη, ηδίσο:  

(1) Ο ζπληνληζκφο θαη ε επίβιεςε ηνπ έξγνπ ηεο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ πξφιεςε, εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ, εληφο ησλ νξίσλ ηεο εδαθηθήο ηεο πεξηθέξεηαο, 

ζην πιαίζην θαη ηνπ Ν. 3013/2002 (ΦΔΚ 102 Α΄), φπσο ηζρχεη. 

(2) Ζ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εηήζηνπ εζληθνχ 

ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, θαηά ην ζθέινο πνπ ηα νηθεία πξνγξάκκαηα, 

κέηξα θαη δξάζεηο εθαξκφδνληαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο. 

(3) Ζ δηαηχπσζε εηζεγήζεσλ γηα ην ζρεδηαζκφ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο πεξηθέξεηαο, πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

ηεο εηζήγεζεο γηα ηνλ εηήζην εζληθφ ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απφ ηε 

Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή. 

(4) Ζ ππνβνιή εηζήγεζεο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο θήξπμεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο 

αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

(5) Ζ έθδνζε απνθάζεσλ θήξπμεο θαηάζηαζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπηθέο θαηαζηξνθέο κηθξήο έληαζεο. 

(6) Ο ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ζεκάησλ πξφιεςεο, 

ελεκέξσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηξνθψλ ή θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο 

                                            
19

 Σν ΟΠΠ είλαη ην πξψελ πληνληζηηθφ Ννκαξρηαθφ Όξγαλν (ΝΟ), απνζηνιή ηνπ είλαη  ε 
εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη ζε απηφ ζπκκεηέρνπλ, 
ν ίδηνο (Πξφεδξνο), δχν κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, εθπξφζσπνο ησλ ΟΣΑ, 
Πξντζηάκελνη ΠΠ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ηξαηησηηθφο Γηνηθεηήο 
ηεο πεξηνρήο, Γηεπζπληήο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Ννκνχ, Ληκελάξρεο, Γηνηθεηήο Ππξνζβεζηηθήο 
Τπεξεζίαο ηεο έδξαο ηνπ Ννκνχ, εθπξφζσπνη Γλζεσλ Γαζψλ, Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Τγείαο, 
εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ, Κνηλσληθψλ Φνξέσλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ . 
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αλάγθεο, θαζψο θαη ε δηάζεζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο ηνπ απαξαίηεηνπ 

δπλακηθνχ θαη κέζσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

(7) Ο ζπληνληζκφο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο εηνηκφηεηαο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ. 

(8) Ζ έθδνζε απφθαζεο γηα ηελ επίηαμε πξνζσπηθψλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη θηλεηψλ θαη αθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 3536/2007 (ΦΔΚ 42Α΄). 

(9) Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ 

αληηππξηθήο πξνζηαζίαο δαζηθψλ εθηάζεσλ, ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε κειέηε 

κεζφδσλ θαη κέζσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπο. 

(10) Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ 

θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

(11) Ζ ζπκκεηνρή ζην ζπληνληζκφ θαη ζηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ελαέξησλ θαη επίγεησλ κέζσλ, ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο, γηα ηε δαζνππξφζβεζε.20 

3. Ζ ηειηθή κνξθή δηάξζξσζεο ησλ αηξεηψλ Πεξηθεξεηψλ, φπσο 

απηή θαζνξίζηεθε απφ ηα αληίζηνηρα ΠΓ, πξνβιέπεη ηε ιεηηνπξγία Απηνηεινχο 

Γηεχζπλζεο ΠΠ ηελ νπνία απαξηίδνπλ ηα Σκήκαηα ΠΠ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα.21 

4. Δηδηθή αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηελ ππνρξέσζε ησλ 

Αληηπεξηθεξεηψλ γηα θαηάξηηζε εμσηεξηθνχ ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο ηερλνινγηθψλ 

αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο (ΑΣΑΜΔ) εγθαηαζηάζεσλ ή κνλάδσλ πνπ 

πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο θαζψο 

θαη ζηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή ΠΤ, ηε ιήςε 

κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα εζσηεξηθά ΑΣΑΜΔ ησλ παξαπάλσ 

εγθαηαζηάζεσλ, ζπλεθηηκψληαο θαη ην ελδερφκελν ησλ πνιιαπιαζηαζηηθψλ 

θαηλνκέλσλ (ληφκηλν). Σα εμσηεξηθά ΑΣΑΜΔ ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηε 

                                            
20

 Δπάγγεινο Φαιάξαο, Δπηππξαγφο, «Καιιηθξάηεο & Π Τ», ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ, 
Σεχρνο 149, 2011 
21

 Παξάξηεκα ΄΄ Γ΄΄ 
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ΓΓΠΠ. Όιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο γίλνληαη ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο 

Δπξσπατθήο Οδεγίαο εβέδν (Seveso).22 

5. Με αθνξκή απηφ ην αηχρεκα γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ην 1982 ςεθίζηεθε ε νδεγία 82/501/Δ.Ο.Κ., γλσζηή θαη σο νδεγία 

εβέδν (Seveso). Ζ νδεγία απηή ηξνπνπνηήζεθε δπν θνξέο (νδεγίεο 

87/216/Δ.Ο.Κ. θαη 88/610/Δ.Ο.Κ.) θαη ην 1996 αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ νδεγία 

96/82/Δ.Κ. γλσζηή θαη σο νδεγία Seveso II. Ζ Διιάδα ελαξκφληζε ην εζληθφ ηεο 

δίθαην κε ηηο πξναλαθεξφκελεο νδεγίεο κε ηηο Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο 

(ΚΤΑ) 18187/272/1988, 77119/4607/1993 θαη 5697/590/2000. Σν Γεθέκβξην ηνπ 

2003 ςεθίζηεθε ε νδεγία 2003/105/Δ.Κ., γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 

Seveso II. Ζ ελαξκφληζε ηεο ρψξαο καο κε ηελ νδεγία απηή, έγηλε κε ηελ ΚΤΑ 

12044/613 (ΦΔΚ 376/Β/19.3.2007 θαη ΦΔΚ 2259/Β/27.11.2007). 23 

6. Δληχπσζε πξνθαιεί ε πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 280 ηνπ Ν. 

3852/2010, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ πεξηιακβάλεηαη  ε ζπγθξφηεζε, ζηειέρσζε θαη εθνδηαζκφο κε ηα 

αλαγθαία κέζα θαη εθφδηα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πληνληζηηθνχ 

Κέληξνπ Γαζνππξθαγηψλ  (.Κ.Γ.) ζε ζπλεξγαζία κε ην θεληξηθφ πληνληζηηθφ 

Κέληξν Γαζνππξθαγηψλ (Κ..Κ.Γ.). Ο έιεγρνο θάζε θχζεσο ηειεπηθνηλσληαθνχ 

εμνπιηζκνχ ηεο πεξηθέξεηαο, ε ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Κ..Κ.Γ.. Ζ ζπλεξγαζία κε ην Κ..Κ.Γ. γηα ηελ επηρεηξεζηαθή αμηνπνίεζε ησλ 

ελαέξησλ κέζσλ θαη ηε ζπλδξνκή απηψλ ζε επηρεηξήζεηο εθηφο πεξηθέξεηαο. Όια 

φζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ πξέπεη ινγηθά λα αλαθέξνληαη ζην κεραληζκφ 

δαζνππξφζβεζεο πνπ ιεηηνπξγνχζε ηελ πεξίνδν πνπ ηελ επζχλε είρε ε Γαζηθή 

Τπεξεζία θαη θακία εθαξκνγή δελ έρνπλ ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά 

παξφια απηά ζπκπεξηιήθζεθαλ ζε έλα ζχγρξνλν λφκν. 

9. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ΧΜΑ      

                                            
22

 ηηο 10 Ηνπιίνπ 1976 ζεκεηψζεθε ζηε Βφξεην Ηηαιία θαη κάιηζηα ζηε κηθξή πφιε Seveso καδηθή 
δηαξξνή δηνμίλεο απφ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο ηξηρισξνθαηλφιεο ηεο εηαηξείαο ICMESA 
ειβεηηθψλ ζπκθεξφλησλ χζηεξα απφ βιάβε ζε δηθιίδα αζθαιείαο. Τπνινγίδεηαη φηη ε έθιπζε ηνπ 
ηνμηθνχ λέθνπο απφ ην αηχρεκα ζηνλ αέξα αθνξνχζε 35 kg ζρεδφλ θαζαξήο δηνμίλεο πνπ ξχπαλε 
έθηαζε 15 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ κε 37.000 θαηνίθνπο. Οιφθιεξε ε πεξηνρή εθθελψζεθε 
ακέζσο θαη ην Seveso έκνηαδε κε λεθξή πνιηηεία. ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, «εβέδν: ε «θφιαζε» έγηλε 25 
ρξφλσλ...», 17-06-01 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_2_17/06/2001_5006133 
23

 Δχε Γεσξγηάδνπ, «ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΜΔΓΑΛΖ ΔΚΣΑΖ». ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ., ΑΘΖΝΑ, 
2008. 
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1. Σν 1930, κεηά απφ 100 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Διιεληθνχ 

Κξάηνπο φπνπ ηελ επζχλε ηεο ππξαζθάιεηαο είραλ θπξίσο νη ΔΓ, δεκνζηεχηεθε ν 

Νφκνο 4661 «πεξί δηνξγαλψζεσο Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο». χκθσλα κε απηφλ, 

ηδξχεηαη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα αλεμάξηεην κε δηθνχο ηνπ λφκνπο, κε πιήξε 

απηνδηνίθεζε ζε κνξθή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ππαγσγή ζην 

Τπνπξγείν ησλ Δζσηεξηθψλ. Έθηνηε ην Π αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο Διιεληθήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Έμη θνξέο ππαγφηαλ ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη πέληε 

θνξέο ζε Τπνπξγείν κε αξκνδηφηεηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη ηελ αζθάιεηα. Απφ ην 

1968, ζχκθσλα κε ηνλ Α.Ν. 360, ην Π αλήθεη ζηα ψκαηα Αζθαιείαο, ελψ ην 

1998 κε ην Ν. 2612 ηνπ αλαηέζεθε ε απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο δαζνππξφζβεζεο.24 

Μέρξη ηελ εθαξκνγή ηνπ «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ», αθνινπζνχζε ηε δηνηθεηηθή δνκή ηνπ 

θξάηνπο, κε Αξρεγείν θαη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, Πεξηθεξεηαθέο Γηνηθήζεηο & 

Γηνηθήζεηο Ννκψλ.  

2. ήκεξα ζε φιε ηε ρψξα ιεηηνπξγνχλ 145 Ππξνζβεζηηθέο 

Τπεξεζίεο – ηαζκνί, 120 Ππξ/θά Κιηκάθηα (ππνκνλάδεο), 8 Δηδηθέο Μνλάδεο 

Αληηκεηψπηζεο Καηαζηξνθψλ (ΔΜΑΚ)25 & 3 Δζεινληηθνί ηαζκνί. ην Π 

ππεξεηνχλ πεξίπνπ 8000 κφληκνη ππξνζβεζηηθνί ππάιιεινη Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ 

Καζεθφλησλ, 2000 εζεινληέο ππξνζβέζηεο, ελψ ηελ αληηππξηθή πεξίνδν 

πξνζιακβάλνληαλ 5350 ζπκβαζηνχρνη ππξνζβέζηεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

δαζνππξφζβεζεο. Σν 2011 πξνθεξχρηεθαλ γηα πξψηε θνξά 4000 ζέζεηο 

ππξνζβεζηψλ πεληαεηνχο ππνρξέσζεο (κε θχξηα θαζήθνληα δαζνππξφζβεζεο 

θαη επηθνπξηθά ζηα ππφινηπα έξγα) ε πξφζιεςε ησλ νπνίσλ νινθιεξψζεθε ην 

2012.  

3. Σν Π απνηειεί ηνλ θχξην επηρεηξεζηαθφ κεραληζκφ ΠΠ ηεο 

Διιάδαο. χκθσλα κε ην Ν. 3511/2006 «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο, αλαβάζκηζε ηεο απνζηνιήο ηνπ» ην Π ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ, ζπκκεηέρεη ζηελ αληηκεηψπηζε θάζε έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ πξνθαιείηαη ζε 

πεξίνδν εηξήλεο ή πνιέκνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο Αξρέο θαη 

Τπεξεζίεο, ζπκβάιιεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο 

πνιηηηθήο άκπλαο ηεο ρψξαο. Δηδηθφηεξα έρεη ηελ επζχλε θαη ηνλ επηρεηξεζηαθφ 

                                            
24

 http://www.fireservice.gr/pyr/site/home.csp 
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 Ζ 1
ε
 ΔΜΑΚ Αζελψλ ήηαλ ε πξψηε ππεξεζία ζηελ Διιάδα (ην 1987) πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην 

δηεζλέο ζήκα ΠΠ σο ζήκα εηδηθφηεηαο. 
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ζρεδηαζκφ ηεο θαηαζηνιήο ησλ πάζεο θχζεσο ππξθαγηψλ θαη ηελ παξνρή θάζε 

είδνπο δπλαηήο ζπλδξνκήο γηα ηε δηάζσζε ησλ αηφκσλ θαη πιηθψλ αγαζψλ, πνπ 

απεηινχληαη απφ απηέο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηηο θπζηθέο, 

ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο, φπσο ζεηζκνί, πιεκκχξεο, ρεκηθέο – 

βηνινγηθέο – ξαδηνινγηθέο – ππξεληθέο (Υ.Β.Ρ.Π.) απεηιέο, θαζψο θαη ηε δηάζσζε 

αηφκσλ θαη πιηθψλ αγαζψλ, πνπ θηλδπλεχνπλ απφ απηέο θαη ηε δηάζσζε θαη 

παξνρή θάζε δπλαηήο ζπλδξνκήο ζε άηνκα ησλ νπνίσλ απεηιείηαη ή εθηίζεηαη ζε 

θίλδπλν ε δσή θαη ε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα απφ θάζε είδνπο αηπρήκαηα. 

4. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη έρεη ππνρξέσζε ζχληαμεο ζρεδίσλ 

γηα 16  απφ ηηο ζπλνιηθά 21 θαηαζηξνθέο, γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεη ηελ ζχληαμε 

ζρεδίσλ ν «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ». Δπίζεο ζην πλεχκα ηεο δηεζλνχο αιιειεγγχεο, 

παξέρεη ζπλδξνκή πξνο άιιεο Υψξεο, ζην πιαίζην ησλ ηζρπνπζψλ δηαθξαηηθψλ 

ζπκθσληψλ, θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην Κνηλνηηθφ θαη 

Γηεζλέο Γίθαην. Έηζη ζηα πιαίζηα ηνπ Μεραληζκνχ ΠΠ ηεο ΔΔ, έρεη ζπγθξνηήζεη 5 

Μνλάδεο (modules),26  έξεπλαο – δηάζσζεο & δαζνππξφζβεζεο, πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλείο απνζηνιέο, ελψ ην πξνζσπηθφ ησλ ΔΜΑΚ έρεη 

ζπκκεηάζρεη ζηελ αληηκεηψπηζε κεγάισλ θαηαζηξνθψλ, φπσο νη ζεηζκνί ζηελ 

Αξκελία, Αίγππην, Αιγεξία, Ηξάλ, Σνπξθία θαη ην ηζνπλάκη ζηελ Σαυιάλδε, ελψ  

ζηειέρε ηνπ Π έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα - πξνγξάκκαηα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ΠΠ, φπσο ζεκηλάξηα MBC (Module Basic Course), CMI 

(Community Mechanism Induction), MSC (Media and Security Strategy  Course), 

TEC (Technical Experts Course), SMC (Staff Management Course), OPM 

(Operational Management), HLC (High Level Course) θαη ICC (International 

Coordination Course). Σέινο ζηειέρε - εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ Π, έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζε απνζηνιέο ζην εμσηεξηθφ, ζηα πιαίζηα ηνπ Μεραληζκνχ ΠΠ ηεο 

ΔΔ.. 

5. Με ην Ν. 1951/1991 θαζηεξψζεθε ζην Π ν ζεζκφο ηνπ 

εζεινληή ππξνζβέζηε θαη πξνβιέθζεθε ε ιεηηνπξγία εζεινληηθψλ ππξνζβεζηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη θιηκαθίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ΟΣΑ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο ΔΟ θαη 

ζηνπο εηδηθεπκέλνπο εζεινληέο πεξηιακβάλνληαη θαη φζνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, κε εμαίξεζε εθείλνπο πνπ 

                                            
26

 Βιέπε ζει. 38  
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ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε ηνπ Ν.1951/ 1991. Με ην Ν. 4029/2011, αμηνπνηψληαο ηελ 

20εηή εκπεηξία απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ, βειηηψζεθαλ νη δηαηάμεηο κε ζθνπφ 

λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εζεινληψλ ππξνζβεζηψλ 

ζην ππξνζβεζηηθφ έξγν θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ππξαζθάιεηαο ζε πεξηνρέο πνπ 

δελ δηαζέηνπλ επαγγεικαηηθή ππξνζβεζηηθή ππεξεζία. Οη εζεινληέο ππξνζβέζηεο 

δελ εληάζζνληαη ζην χζηεκα Δζεινληηζκνχ ηεο ΓΓΠΠ, ελψ ν φξνο «εζεινληήο 

ππξνζβέζηεο» ραξαθηεξίδεη θαη΄ απνθιεηζηηθφηεηα πνιίηεο πνπ παξέρνπλ 

εζεινληηθά ππεξεζίεο ζην Π.  

10. ΔΝΟΠΛΔ ΓΤΝΑΜΔΗ 

1. Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, ζχκθσλα κε ην ζρέδην 

«ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ», νθείιεη λα: 

α. πληάζζεη ηα ζρέδηά ηνπ θαη θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν θαη ην 

κέγεζνο ζπκβνιήο ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ θαη Γηαθιαδηθψλ ηξαηεγείσλ, ζηελ 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ. 

β. Θέηεη ζε εηνηκφηεηα ην κεραληζκφ ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζρεδίσλ 

γ. πλδξάκεη ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ, ζηηο πιεγείζεο 

πεξηνρέο θαη ηελ αλαθνχθηζε ησλ πιεγέλησλ 

δ. Κηλεηνπνηεί ηηο εηδηθέο κνλάδεο ΠΡΒΥ, κεηά απφ αίηεκα ηεο 

ΓΓΠΠ 

ε. πλεξγάδεηαη κε άιινπο θνξείο γηα ηελ εθθέλσζε πεξηνρψλ 

ζη. Γηαζέηεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ζπγθξφηεζε 

πξνβιεπφκελσλ νξγάλσλ 

δ. Δλεξγεί νηηδήπνηε άιιν απνξξέεη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

2. Απφ ην 2010, ε ζπλδξνκή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζε 

επηρεηξήζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ εηδηθφηεξα 

θαη ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ γεληθφηεξα, νξγαλψλεηαη κέζσ ηνπ ρεδίνπ 

«Γεπθαιίσλ».27
  Ζ ζπλδξνκή απηή ησλ ΔΓ γίλεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα πνπ 

ππφθεηληαη ζηνλ επηρεηξεζηαθφ έιεγρν ηνπ ΓΔΔΘΑ, πξνο ππνζηήξημε ησλ 

Ππξνζβεζηηθψλ θαη άιισλ Γπλάκεσλ ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ζην 

                                            
27

 ηελ ειιεληθή κπζνινγία ν Γεπθαιίσλ είλαη ν ζχδπγνο ηεο Πχξξαο, θφξεο ηνπ Δπηκεζέα θαη ηεο 
Παλδψξαο: ήηαλ νη κφλνη άλζξσπνη πνπ επέδεζαλ απφ ηνλ Καηαθιπζκφ θαη αλαδεκηνχξγεζαλ ηελ 
αλζξσπφηεηα. 
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εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ. Δπίζεο νη ΔΓ ζπλδξάκνπλ ζε ζέκαηα Γηνηθεηηθήο 

Μέξηκλαο & ζε επηηήξεζε πιεγέλησλ πεξηνρψλ απφ ππξθαγηέο γηα ηπρφλ 

αλαδσππξψζεηο, κπνξνχλ λα ζπληξέμνπλ ηνλ πιεγέληα πιεζπζκφ κε πιηθά, 

ηξφθηκα θαη πγεηνλνκηθή ππνζηήξημε θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ νξγαλσκέλε 

απνκάθξπλζε πιεζπζκνχ θαη ηνλ απεγθισβηζκφ απηνχ, απφ πιεγείζεο πεξηνρέο. 

Σέινο αλ απαηηεζεί κπνξνχλ λα ζπληξέμνπλ ζε κεξηθή απνθαηάζηαζε ηεο 

ππνδνκήο πιεγεηζψλ πεξηνρψλ αλάινγα κε ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε. Σα 

ηκήκαηα απηά ησλ ΔΓ δηαζέηνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηε δηάλνημε δσλψλ θαη 

κέζα ππξφζβεζεο απφ μεξά θαη αέξα.  

3. Σν δηαηηζέκελν πξνζσπηθφ ησλ ΔΓ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζρεδίνπ «Γεπθαιίσλ» αλέξρεηαη ζηα 1.174 άηνκα, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη 

εηδηθά εθπαηδεπκέλα θαη εμνπιηζκέλα ηκήκαηα, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ – εηδηθψλ 

νρεκάησλ, ε ΚΟΜΑΚ, ε ΚΟΤΘΔ θαη ε 31ε ΜΔΔΓ ηεο ΠΑ, πξνζσπηθφ ΔΠ 

CHINOOK ηνπ Ξ, πξνζσπηθφ ΓΜ θαη ην ηπηάκελν πξνζσπηθφ θαη ην πξνζσπηθφ 

εδάθνπο ησλ ππξνζβεζηηθψλ Αθσλ ηεο ΠΑ.28 Δηδηθά κεραλήκαηα θαη πξνζσπηθφ 

έρεη δηαζέζεη ζην ζρέδην ην Μεραληθφ, απφ δηάθνξεο κνλάδεο ηνπ, φπσο ην Δηδηθφ 

Σάγκα Μεραληθνχ ζηνλ Σίξλαβν, ην Σάγκα Μεραληθνχ ζηε ίλδν θαη ην Μελίδη 

θ.α..29  

4. Ζ ζπκκεηνρή ησλ ΔΓ εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο δαζνππξφζβεζεο 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε εηήζηα βάζε. Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ πηεηηθψλ κέζσλ 

ηεο ΠΑ, γηα εθηέιεζε απνζηνιψλ αεξνππξφζβεζεο-επηηήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 2011 είλαη 2007 έμνδνη κε 4281,9 ψξεο πηήζεο.30  Απφ ην ηξαηφ Ξεξάο (Ξ) 

δηαηέζεθε πξνζσπηθφ θαη κέζα θαζεκεξηλά γηα ηελ επηηήξεζε δαζψλ ζε φιν ηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν (1.035 πεξίπνινη δαζνπξνζηαζίαο κε 2.112 αμθνπο – νπιίηεο θαη 

1.035 νρήκαηα). Ο Ξ ζπκκεηείρε ζηε θαηάζβεζε 11 ππξθαγηψλ ζηνλ Διιαδηθφ 

ρψξν κε 29 αμθνπο, 657 νπιίηεο, 86 κεραλήκαηα ΜΥ θαη νρήκαηα, 5 CHΗNOOK, 4 

UH-1H,31 ελψ ην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ δηέζεζε νρήκαηα θαη πξνζσπηθφ απφ ην 

Ναχζηαζκν αιακίλαο γηα θαηάζβεζε ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή αιακίλαο.32 

Δηδηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεγάιεο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή Λεπθίκεο ηνπ Ν. 
                                            
28

 http://www.geetha.mil.gr/media/pdf-arxeia/2011arxeia/perivalon/perivallon.pdf 
29

 Γ. Γεκάθαο, «Γεπθαιίσλ» : Ο “ραθί” ζσηήξαο ησλ δαζψλ, SECURITY MANAGER, ηεχρνο 28, 
Ηνπι- Απγ 2010 
30

 http://www.haf.gr/el/mission/socialservice/stats/stats2011.asp  
31

 http://www.army.gr/default.php?pname=C_TRIMINO_2011_LOIPES&la=1 
32

 http://www.hellenicnavy.gr/ 
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Έβξνπ δηαηάρζεθε απφ ηνλ Αξρεγφ ΓΔΔΘΑ ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 

¨ΓΔΤΚΑΛΗΧΝ¨ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ δηαηέζεθαλ απφ ηηο ΔΓ 76 εμεηδηθεπκέλα 

ζηειέρε ηνπ Ξ θαη ΠΑ ησλ νπνίσλ ε κεηαθνξά πξαγκαηνπνηήζεθε κε Α/Φ C-130 

ηεο ΠΑ, 8 Α/Φ CL-415, 9 CL-215, 2 PZL, θαζψο θαη 2 CH-47D. Δπηπιένλ 

δηαηέζεθαλ ΥΗΗ Μ/Κ ΜΠ 285 ζηειέρε, 9 νρήκαηα ππξφζβεζεο θαη 47 νρήκαηα 

ππνζηήξημεο. 

5. Αμίδεη εδψ λα αλαθεξζεί φηη νη δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη ε 

κνλαδηθή θαηαζηξνθή πνπ ν ηξφπνο εκπινθήο φισλ ησλ θνξέσλ πνπ 

ζπλδξάκνπλ ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο πεξηγξάθεηαη ζε Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 713 Β΄/ 19-5-

1999) (επνρηαθφ θαηλφκελν κε εηήζην φκσο ραξαθηήξα). 

11. ΑΛΛΟΗ ΚΡΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ                                                           

1. Λνηπνί θξαηηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ ΠΠ ηεο 

Υψξαο, είλαη: 

α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ: Αζθεί θαζήθνληα γεληθήο 

αζηπλφκεπζεο, δεκφζηαο θαη θξαηηθήο αζθάιεηαο, ηξνραίαο θαη αληηκεηψπηζεο 

εθηάθησλ αλαγθψλ.  

β. ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΧΜΑ: Αζθεί θαζήθνληα έξεπλαο θαη 

δηάζσζεο, πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο 

θαη ιηκέλσλ, αζηπλφκεπζε πινίσλ, ιηκέλσλ, ζαιάζζηνπ ρψξνπ, ζαιαζζίσλ 

ζπλφξσλ. 

γ. ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΜΔΖ ΒΟΖΘΔΗΑ (ΔΚΑΒ): 

Αζθεί θαζήθνληα άκεζεο βνήζεηαο θαη επείγνπζαο ηαηξηθήο θξνληίδαο, κεηαθνξάο 

πνιηηψλ ζε κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, αληηκεηψπηζεο Μαδηθψλ 

Απσιεηψλ Τγείαο. Γηαζέηεη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ δηάζσζεο ζε πεξηπηψζεηο 

ζεηζκψλ ή άιισλ θαηαζηξνθψλ ελψ έρεη ζπγθξνηήζεη δχν Μνλάδεο (modules) 

ΠΠ, γηα παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 

δ. ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΖΜΑΣΧΝ 

(ΚΔΔΛΠΝΟ):  Με θαζήθνληα ηελ άζθεζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο επηδεκηνινγηθήο 

επηηήξεζεο ινηκσδψλ λνζεκάησλ, ηήξεζε αξρείνπ θξνπζκάησλ γηα θάζε 

ινηκψδεο λφζεκα, άκεζε επέκβαζε κε θηλεηέο κνλάδεο, ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ 
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πξνζσπηθφ ζε πεξηπηψζεηο επηδεκηψλ, εζειεκέλεο ή ηπραίαο απειεπζέξσζεο 

βηνινγηθψλ ή ρεκηθψλ παξαγφλησλ, εηζφδνπ ιαζξνκεηαλαζηψλ θαη θάζε έθηαθηεο 

αλάγθεο πνπ δεκηνπξγεί θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία. 

ε.  ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ 

ΠΡΟΣΑΗΑ (ΟΑΠ): Με θαζήθνληα ηελ επεμεξγαζία θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο 

αληηζεηζκηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ δεκνζίνπ θαη 

ηδησηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο θαη ηελ θαηεχζπλζε θαη 

ζπληνληζκφο ηνπ έξγνπ ηεο αληηζεηζκηθήο άκπλαο ηεο ρψξαο θαηά ηελ πξνζεηζκηθή 

θαη ζεηζκηθή πεξίνδν. 

ζη.  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

(ΔΔΑΔ): Αξκφδηα αξρή γηα ζέκαηα ππξεληθήο ελέξγεηαο, ππξεληθήο ηερλνινγίαο, 

αθηηλνπξνζηαζίαο πιεζπζκνχ, εξγαδνκέλσλ θαη πεξηβάιινληνο απφ ηηο 

ηνλίδνπζεο θαη ηερλεηά παξαγφκελεο κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο (ΗΑ, ΜΗΑ) θαη 

αληηκεηψπηζεο ππξεληθψλ / ξαδηνινγηθψλ αηπρεκάησλ. Έρεη ζπγθξνηήζεη κία 

Μνλάδα (modules) ΠΠ γηα αλίρλεπζε θαη δεηγκαηνιεςία ΥΒΡΠ νπζηψλ. 

δ. ΓΔΧΓΤΝΑΜΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ (ΓΗ) ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ 

ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ: Με απνζηνιή ηε κειέηε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

έξεπλαο ζηε ζεηζκνινγία, ζηε θπζηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο, ζηε γεσθπζηθή, 

ζηελ ηεθηνληθή ησλ πιαθψλ, ζηελ εθαηζηεηνινγία, ηε γεσζεξκία θαη ηε 

ζεηζκνηεθηνληθή. Σν ΓΗ ελεκεξψλεη θαζεκεξηλά ηνλ Ο.Α..Π. ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ην Τ.ΠΔ.Κ.Α. γηα ηε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Διιεληθνχ ρψξνπ. 

ε. ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ (ΔΜΤ): Με 

απνζηνιή ηε κειέηε θαη έξεπλα ησλ αηκνζθαηξηθψλ παξακέηξσλ θαη θαηλνκέλσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαηξφ θαη ην θιίκα, ηε κειέηε, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφγλσζεο ηνπ θαηξνχ θαη ηεο 

έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα επηθίλδπλα θαηξηθά θαηλφκελα, ηελ έθδνζε θαη 

Αλαθνίλσζε ησλ δειηίσλ πξφγλσζεο θαηξνχ θαζψο θαη ησλ έθηαθησλ 

πξνγλψζεσλ γηα επηθίλδπλα θαηξηθά θαηλφκελα ή γηα ζπειιψδεηο αλέκνπο ή γηα 

πιεγείζεο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο πεξηνρέο. 

12. ΔΘΔΛΟΝΣΔ                                                                                
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1. ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε εθδνρή ηνπ πιαλήηε καο νη θξαηηθνί 

κεραληζκνί δπζθνιεχνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν λα αληαπεμέιζνπλ απνθιεηζηηθά 

θαη κε επηηπρία ζηηο νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο παξέκβαζεο απφ ηνλ 

άλζξσπν γηα ηνλ άλζξσπν. Δίηε ζε εζληθφ είηε ζε δηεζλέο επίπεδν ν φγθνο ησλ 

απαηηήζεσλ γηα βνήζεηα θάζε είδνπο θαίλεηαη λα μεπεξλάεη ηηο εθάζηνηε θξαηηθέο 

δπλαηφηεηεο είηε ζε πξαγκαηηθή βάζε, είηε ζην κέηξν ησλ πξαγκάησλ πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα θάλεη ν θξαηηθφο κεραληζκφο ζ’ απηφ ηνλ ηνκέα. Έηζη ε ηάζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν παγθνζκίσο είλαη ε απηνδηαρείξηζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ κέζσ ηνπ εζεινληηζκνχ.33 

2. Ζ ζηάζε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηα ζπζηήκαηα ηεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο πνηθίιιεη απφ παζεηηθή θαη εμαξηεκέλε έσο ζπκκεηνρηθή θαη ελεξγή. 

Δμέρνπζα ζέζε αλάκεζα ζηνπο ελεξγνχο πνιίηεο θαηέρνπλ νη εζεινληέο –φζνη 

δειαδή πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ρσξίο ακνηβή κε γλψκνλα ην θνηλφ 

ζπκθέξνλ. Σν θφζηνο ηεο ζηξαηνιφγεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, έηζη θη αιιηψο 

ειάρηζην, αληηζηαζκίδεηαη εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπο είλαη ζηαζεξή, κεζνδηθή, 

νξγαλσκέλε, δειαδή αλάινγε κε απηήλ ησλ επαγγεικαηηψλ. Καη ε πξνζθνξά 

ηνπο κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο πξφηππν γηα ηελ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ πνιηηψλ 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζχζηεκα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

3. Αλεμάξηεηα απφ άιια πηζαλά πξνζσπηθά θίλεηξα, έρεη 

απνδεηρζεί φηη νη εζεινληέο αληινχλ ηθαλνπνίεζε θπξίσο απφ ηελ αίζζεζε φηη ηνπο 

ρξεηάδνληαη, ηνπο αλαγλσξίδνπλ θαη ηνπο ζέβνληαη. Απφ ηελ αίζζεζε φηη αλήθνπλ 

ζε κηα νξγαλσκέλε θνηλφηεηα, φηη καζαίλνπλ θαηλνχξηα πξάγκαηα θαη απνθηνχλ 

λέεο εκπεηξίεο, επηδεμηφηεηεο, θηιίεο.  

4. χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Κέληξν Δζεινληηζκνχ, ν 

εζεινληηζκφο είλαη κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη 

θνηλσληθήο νινθιήξσζεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή, δεκηνπξγψληαο 

δεζκνχο εκπηζηνζχλεο θαη αιιειεγγχεο επελδχνληαο ζην θνηλσληθφ θεθάιαην. 

Δίλαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη φισλ ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ηάμεσλ θαη ειηθηψλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε ζεηηθή 

εμέιημε θαη αιιαγή, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο εξγαιείν πξνψζεζεο ηεο ελεξγήο 

                                            
33

 Αλη. Παλαγησηάθεο, «ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΣΟΤ ΔΘΔΛΟΝΣΗΜΟΤ, ΣΑ ΚΗΝΖΣΡΑ ΣΧΝ 
ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ ΓΑΟΠΤΡΟΒΔΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ», Πξφγξακκα 
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ- Σκήκα Γεσγξαθίαο- Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην, ΑΘΖΝΑ, Μάξηηνο 2008 
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θαη ππεχζπλεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ηνπ αηφκνπ, 

ελψ ζπληζηά κείδνλα δχλακε ελδπλάκσζεο ηεο  ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

Κνηλσλίαο Σσλ Πνιηηψλ. 

5. Ζ ΓΓΠΠ απνηειεί ηνλ εζληθφ θνξέα έληαμεο ΔΟ θαη 

Δηδηθεπκέλσλ Δζεινληψλ ζην Μεηξψν πνπ ηεξεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

παξαπάλσ ζθνπνχ.  Οη ΔΟ θαη νη Δηδηθεπκέλνη Δζεινληέο πεξηιακβάλνληαη ζην 

δπλακηθφ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο αλαιακβάλνληαο ηελ ππνζηήξημε δξάζεσλ 

πξφιεςεο, αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο θαηαζηξνθψλ. 

6. ην Μεηξψν Δζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

θαζψο θαη νκάδεο εζεινληψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ΟΣΑ, 

εθφζνλ πξνθχπηεη απφ ην  θαηαζηαηηθφ ηνπο ή απφ ηελ απνδεδεηγκέλε δξάζε 

ηνπο θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ ε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

7. ην Μεηξψν Δηδηθεπκέλσλ Δζεινληψλ εληάζζνληαη θπζηθά 

πξφζσπα ηα νπνία είηε ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο επαγγεικαηηθήο ή επηζηεκνληθήο 

ηνπο ελαζρφιεζεο είηε ιφγσ χπαξμεο απνδεδεηγκέλεο εκπεηξίαο, κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ κε πιεξφηεηα ζηα θαζήθνληα πξφιεςεο, αληηκεηψπηζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ.  

8. Με ην Ν. 3013/2002 πεξί Αλαβάζκηζεο ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο  ζεζκνζεηήζεθε ην χζηεκα Δζεινληηζκνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ, ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε 

πηινηηθά ήδε απφ ην 2001.  

9. Δηδηθφηεξα, ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 3013/2002, φπσο 

ζπκπιεξψζεθε κε  ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 3536/2007 θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 18 Ν. 3613/2007, ξπζκίδεη ηα 

αθφινπζα ζέκαηα: 

α. Σελ ηήξεζε Μεηξψνπ Δζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Μεηξψνπ Δηδηθεπκέλσλ Δζεινληψλ    
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β. •Σηο γεληθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγγξαθή ζηα 

παξαπάλσ κεηξψα 

γ. •Σελ επηρεηξεζηαθή έληαμε ησλ Δ.Ο. ζηα ΟΠΠ 

(πληνληζηηθά Όξγαλα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) 

δ. •Σελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ ησλ Δ.Ο. θαη ηελ παξνρή 

εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ 

ε. •Σελ πξφβιεςε έθδνζεο θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ κε 

ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ εζεινληηζκνχ ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ: 1) ηελ εγγξαθή, θαηάηαμε, αμηνιφγεζε ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ, 

2) ηελ εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζή ησλ εζεινληψλ, 3) ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο 

θάιπςε θαη απνδεκίσζε. 

10. ήκεξα ζην Μεηξψν ΔΟ ΠΠ ππάξρνπλ 365 νξγαλψζεηο. Οη 

πεξηζζφηεξεο νξγαλψζεηο θαηαγξάθνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Κ. Μαθεδνλίαο (64) 

(ζεσξείηαη ε γελέηεηξα πεξηνρή ησλ ΔΟ ζηελ Διιάδα), αθνινπζεί ε Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο κε 58, νη Πεξηθέξεηεο Α.Μ.& Θξάθεο, η. Διιάδνο, Πεινπνλλήζνπ, 

Θεζζαιίαο, Β. Αηγαίνπ & Ζπείξνπ κε πάλσ απφ 20 ε θάζε κηα θαη Γ. Μαθεδνλίαο, 

Κξήηεο, Γ. Διιάδαο, Ηνλίσλ Ν. & Ν. Αηγαίνπ κε 10-20. Απφ ηηο παξαπάλσ 

νξγαλψζεηο ππάξρνπλ θάπνηεο κε παξαξηήκαηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

Πεξηθέξεηεο φπσο ν Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο, ε Διιεληθή Οκάδα Γηάζσζεο. 

13. Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΜΜΔ ΣΖΝ ΠΠ 

1. Οη δεκνζηνγξάθνη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηηο αξρέο λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηνπο πνιίηεο ζηα ζπζηήκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θάλνληαο, 

απιψο, ηε δνπιεηά ηνπο: Δλεκεξψλνληαο, επαηζζεηνπνηψληαο θαη ελεξγνπνηψληαο 

ηνπο πνιίηεο κπξνζηά ζηνλ αλαπφθεπθην θίλδπλν, ππνγξακκίδνληαο φηη πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε εηνηκφηεηα γηα λα θξνληίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο, επηζεκαίλνληαο ηε ζεκαζία ηεο πξφιεςεο θαη ηνπο αλζξσπνγελείο 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ θαη κεγεζχλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ. Με άιια ιφγηα, νη δεκνζηνγξάθνη κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ ηε 

ζεκαζία ηεο εηνηκφηεηαο ψζηε νη πνιίηεο: 
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α. λα αληηιεθζνχλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ην ελδερφκελν 

ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, 

β. λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα ξίζθα 

θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο, 

γ.  λα είλαη έηνηκνη, αλ ρξεηαζηεί, λα πάξνπλ ηελ ηχρε ηνπο 

ζηα ρέξηα ηνπο. 

2. Αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε ηεο θαηαζηξνθήο, ε αλάγθε γηα 

ελεκέξσζε είλαη κεγάιε ακέζσο κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο, θαζψο θαη ζε 

ηαθηά δηαζηήκαηα ηηο ακέζσο επφκελεο ψξεο. Σν χζηεκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

(θαη ην Γξαθείν Σχπνπ ηνπ) έρνπλ αλάγθε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο γηα λα: 

α. ηθαλνπνηνχλ ην δεκφζην αίηεκα γηα γξήγνξε, αθξηβή, 

ζσζηή, ζαθή θαη δηαζηαπξσκέλε πιεξνθφξεζε, 

β. δίλνπλ νδεγίεο γηα άκεζεο ελέξγεηεο πνπ ζψδνπλ δσέο, 

 θαζεζπράδνπλ ην θνηλφ φηη θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα 

γηα λα ηεζεί ππφ έιεγρν ε θαηάζηαζε, 

 γ. πεξηνξίδνπλ ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηα εξσηεκαηηθά, ψζηε 

λα δηαηεξείηαη ην θιίκα εξεκίαο θαη εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ, λα απνθεχγεηαη ν 

παληθφο θαη λα πεξηνξίδεηαη ην άγρνο πνπ δεκηνπξγνχλ ε άγλνηα θαη ην θελφ ζηελ 

ελεκέξσζε. 

3. Με ηε ζεηξά ηνπο, ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, νη 

δεκνζηνγξάθνη αλακέλνπλ απφ ην χζηεκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ην Γξαθείν 

Σχπνπ : 

α. λα ηνπο βνεζνχλ λα ζπγθεληξψλνπλ ζσζηά θαη έγθπξα 

ζηνηρεία, 

β. λα ηεξνχλ ηνλ θαλφλα ηεο εηιηθξηλνχο θαη έληηκεο 

ελεκέξσζεο, 

γ. λα κελ κεξνιεπηνχλ ππέξ ελφο κέζνπ ή 

δεκνζηνγξάθνπ, 

δ. λα δίλνπλ ιεπηνκεξείο απαληήζεηο ζε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα, 



- 34 - 

 -//-  

ε. λα νξγαλψλνπλ θαη λα ζπληνλίδνπλ ηελ πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ην έξγν ησλ ζσζηηθψλ ζπλεξγείσλ, ησλ ππεξεζηψλ 

άκεζεο δξάζεο, ησλ θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

θπβέξλεζεο, 

ζη. λα πξνβιέπνπλ ηε ιεηηνπξγία κηαο ηειεθσληθήο 

γξακκήο απνθιεηζηηθά γηα ηα κέζα ελεκέξσζεο πνπ ζα απαληά άκεζα ζηα 

εξσηήκαηά ηνπο, 

δ. λα πξνβιέπνπλ έλα ζεκείν ζπλάληεζεο κε ηα κέζα 

ελεκέξσζεο ζηελ πεξηνρή πνπ έρεη πιεγεί απφ ηελ θαηαζηξνθή. 

4. Οη δεκνζηνγξάθνη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

ελίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πξνβάιινληαο ην έξγν ησλ 

εζεινληψλ θαη ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ (ΜΚΟ) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ θιάδν θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ απφ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Θα επαηζζεηνπνηήζνπλ έηζη ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο απέλαληη 

ζε ζέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

5. Οη δεκνζηνγξάθνη (αιιά θαη νη δεκνζηνγξαθηθέο επηρεηξήζεηο 

θαη νη δεκνζηνγξαθηθέο ελψζεηο) πνπ θαιχπηνπλ γεγνλφηα ζε θαηαζηάζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο ή ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ θαηαζηξνθέο, νθείινπλ λα 

πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηε δνπιεηά ηνπο θαη λα είλαη ζσζηά 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα θαιχςνπλ ηα γεγνλφηα.  

6. Σέινο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο νη δεκνζηνγξάθνη πξέπεη λα ηεξνχλ ηνλ δεκνζηνγξαθηθφ 

θψδηθα δενληνινγίαο ηεο ρψξαο αιιά θαη έλα ζχλνιν δενληνινγηθψλ αξρψλ, ψζηε 

λα ιεηηνπξγνχλ σο δηακεζνιαβεηέο αλάκεζα ζηηο αξρέο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη 

ησλ πνιηηψλ. Σα αθξαία θπζηθά θαηλφκελα κπνξνχκε λα πνχκε φηη αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ πξσηαγσληζηψλ ησλ δειηίσλ εηδήζεσλ (ζπλδπάδνπλ αζθάιεηα , 

πεξηβάιινλ, ζέακα, ηξαγηθφηεηα). Αλεβάδνπλ απφ κφλα ηνπο ηελ ηειεζέαζε, ηελ 

αθξνακαηηθφηεηα θαη ηελ αλαγλσζηκφηεηα. Γη’ απηφ ην ιφγν κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ πεηξαζκφ γηα ππεξβνιέο ζε φζνπο δεκνζηνγξάθνπο αλαιακβάλνπλ 

ηε κεηάδνζή ηνπο. Σελ ψξα ηεο θξίζεο ε δήηεζε γηα πιεξνθνξίεο θνξπθψλεηαη. 

Σα κέζα ελεκέξσζεο απαληνχλ ζε θαίξηα εξσηήκαηα, δίλνπλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

θαη νδεγίεο, θαζεζπράδνπλ ην θνηλφ απφ ην ζνθ. Απηέο ηηο ζηηγκέο ε γξήγνξε θαη 
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ζσζηή ελεκέξσζε απνηειεί ην ππέξηαην θαζήθνλ ηνπ δεκνζηνγξάθνπ. Ζ έιιεηςε 

πιεξνθνξηψλ ή ε αλαθξηβήο κεηάδνζε ζεσξνχληαη «παξάγνληαο πςειήο 

δηαθηλδχλεπζεο», θαζψο πξνμελνχλ αβάζηκνπο θφβνπο θαη ζπέξλνπλ ηνλ παληθφ. 

7. Έηζη πξέπεη λα αθνινπζνχληαη βαζηθέο αξρέο, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη: 

α. ε πξνεηνηκαζία ηνπ θνηλνχ θαη ησλ ίδησλ ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ θξίζεσλ πνπ πξνθαιεί έλα 

θπζηθφ θαηλφκελν, δει. ηη λα θάλνπλ θαη ηη λα γλσξίδνπλ πξηλ απφ ην μέζπαζκα 

ηεο θξίζεο πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηνπο θηλδχλνπο (πξφιεςε) θαη λα 

κεηξηάζνπλ ηηο ζπλέπεηεο κηαο θπζηθήο ή ηερλνινγηθήο θαηαζηξνθήο ζηε δσή θαη 

ηηο πεξηνπζίεο.  

β. ε δξάζε θαη ε ζηάζε ησλ δεκνζηνγξάθσλ ζηε δηάξθεηα 

θαη κεηά ηελ θαηαζηξνθή ψζηε λα ππνζηεξηρζνχλ νη πξνζπάζεηεο ηεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη λα ζσζνχλ δσέο.34 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ "Γ" – Π.Π. ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ 

 

14. ΜΖΥΑΝΗΜΟ Π.Π. ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ (Δ.Δ.) 

1. Ζ επηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο θνηλφηεηαο θαη ηε ζπλζήθε γηα 

ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθή Κνηλφηεηαο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, ζπλέζηεζε βάζεη ηεο 

2001/792/ΔΚ Απφθαζε πκβνπιίνπ ηεο 23-10-2001, ηνλ Κνηλνηηθφ Μεραληζκφ 

(Community Mechanism)  Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, (εθεμήο Μεραληζκφο).35 

2. Απνζηνιή ηνπ Μεραληζκνχ απνηειεί ε πξνψζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ΠΠ ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ-ρσξψλ ηεο Έλσζεο 

θαη ηξίησλ ρσξψλ, θαζψο θαη ε παξνρή θάζε δπλαηήο βνήζεηαο (αλζξψπσλ θαη 

πιηθψλ) κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, αιιά θαη παγθνζκίσο. Ζ βνήζεηα απηή ζπλίζηαηαη 

                                            
34

 Αζελατθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ – Μαθεδνληθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ, «ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ 
ΟΓΖΓΟ, Φπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, ΑΘΖΝΑ 
2007. 
35

 http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/mechanism.htm 



- 36 - 

 -//-  

ζηελ παξνρή εμνπιηζκνχ έξεπλαο θαη δηάζσζεο, ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, 

πξνζσξηλνχ θαηαιχκαηνο, εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, 

εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, ζπληνληζηψλ θιπ. 

3. ηνλ Κνηλνηηθφ Μεραληζκφ κεηέρνπλ κέρξη ζηηγκήο 32 ρψξεο, 

πνπ είλαη νη 27 ρψξεο κέιε ηεο Δ.Δ., ε ππφ έληαμε Κξναηία,  νη ηξεηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Πεξηνρήο (Ννξβεγία, Ηζιαλδία, Ληρηελζηάηλ)  θαη απφ ηελ 

13-2-2012 ε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο ¨Μαθεδνλίαο¨ (FYROM). ην 

Μεραληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ φιεο νη ππνςήθηεο πξνο έληαμε ζηελ Δ.Δ. 

ρψξεο, εθφζνλ ππνγξάςνπλ κηα ζπκθσλία κε ηελ Δ. Δπηηξνπή.  

4. Ο Μεραληζκφο απνβιέπεη ζηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξεο 

πξνζηαζίαο, πξσηίζησο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ, αιιά θαη ην 

πεξηβάιινλ, ζε πεξίπησζε ζνβαξήο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο. πγθεθξηκέλα 

ν Μεραληζκφο δηεπθνιχλεη ηελ θηλεηνπνίεζε νκάδσλ επέκβαζεο, εηδηθψλ θαη 

άιισλ πφξσλ πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη θαη παξέρεη θάζε δπλαηή ππνζηήξημε ζε 

πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο ππξθαγηέο, 

πιεκκχξεο, ζεηζκνί, ηπθψλεο, πξφθιεζε παιηξξντθψλ θπκάησλ (ηζνπλάκη), 

εθξήμεηο εθαηζηείσλ, ρηνλνζχειιεο, θαηνιηζζήζεηο θ.α., ψζηε: 

α. Να θαζηεξσζεί κηα δηαδηθαζία παξνρήο ελεκεξσκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο πφξνπο πνπ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ γηα δηάθνξεο 

επεκβάζεηο θαη 

β. Να δηεπθνιχλεηαη ε θηλεηνπνίεζε νκάδσλ επέκβαζεο, 

εκπεηξνγλσκφλσλ θαη άιισλ πφξσλ.36 

5. Ο Κνηλνηηθφο Μεραληζκφο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο έρεη κηα 

ζεηξά απφ εξγαιεία πνπ πξννξίδνληαη λα δηεπθνιχλνπλ ηφζν ηελ επαξθή 

πξνεηνηκαζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ ζε 

θνηλνηηθφ επίπεδν θαη ηα νπνία είλαη: 

α.  Σν Κέληξν Παξαθνινχζεζεο θαη Πιεξνθνξηψλ (MIC) 

είλαη ην επηρεηξεζηαθφ θέληξν ηνπ Μεραληζκνχ. Λεηηνπξγεί ππφ ηε  Γεληθή 

                                            
36

 Βαζ. Μπίθαο, Τπνππξαγφο, «Δπξσπατθφο Μεραληζκφο ΠΠ», Ππξνζβεζηηθή Δπηζεψξεζε, 
ηεχρνο 121, 2007 
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Γηεχζπλζε ECHO ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη είλαη πξνζβάζηκν 24 ψξεο ηελ 

εκέξα. Γίλεη ζηηο ρψξεο πξφζβαζε ζε κηα πιαηθφξκα, ζε κηα ιίζηα ησλ κέζσλ ΠΠ 

πνπ είλαη δηαζέζηκα κεηαμχ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ. Οπνηαδήπνηε ρψξα 

εληφο ή εθηφο ηεο Έλσζεο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ κεγάιε θαηαζηξνθή κπνξεί λα 

θάλεη κηα έθθιεζε γηα βνήζεηα κέζσ ηνπ MIC. Λεηηνπξγεί σο έλα θνκβηθφ ζεκείν 

επηθνηλσλίαο ζε θεληξηθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ, ηελ 

πιεγείζα ρψξα θαη εκπεηξνγλσκφλσλ ζην πεδίν. Παξέρεη επίζεο ρξήζηκεο θαη 

ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο 

ζπλερηδφκελεο αλάγθεο. Σέινο ην MIC παίδεη ζπληνληζηηθφ ξφιν ηαηξηάδνληαο ηηο 

πξνζθνξέο γηα βνήζεηα πνπ πξνζέθεξαλ ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε κε ηηο αλάγθεο 

ηεο ρψξαο πνπ πιήγεθε απφ ηελ θαηαζηξνθή. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

απνζηνιψλ ηνπ ην MIC ρξεζηκνπνηεί ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο (experts), πνπ είλαη 

ζηειέρε πνπ επηιέγνληαη απφ ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε. Οη εκπεηξνγλψκνλεο 

ηαμηλνκνχληαη σο εμήο: 

(1) ηερληθνί εκπεηξνγλψκνλεο, ηθαλνί γηα παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ επί εηδηθψλ θαη πνχ ηερληθψλ δεηεκάησλ θαη ησλ 

ζπλαθψλ θηλδχλσλ 

(2) εκπεηξνγλψκνλεο αμηνιφγεζεο, ηθαλνί λα 

πξνβαίλνπλ ζε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη λα παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο γηα ηα κέηξα 

(3) νκάδσλ ζπληνληζκνχ, ηθαλνί λα ζπληνλίδνπλ ηηο 

δπλάκεηο θαηά ηε δηάξθεηα επεκβάζεσλ ΠΠ. 

Γηα λα δηεπθνιχλεηαη ν ζπληνληζκφο ηεο επξσπατθήο βνήζεηαο 

ΠΠ κηα νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ κπνξεί λα κεηαβεί ζηελ πεξηνρή κηαο 

θαηαζηξνθήο, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ MIC. Απηή ε νκάδα ζα εμαζθαιίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ θνξέα, 

ψζηε λα ελζσκαησζεί ε επξσπατθή βνήζεηα ΠΠ ζηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα 

παξνρήο βνήζεηαο θαη λα δηεπθνιχλεη ηηο εξγαζίεο ησλ επξσπατθψλ νκάδσλ ζην 

ρψξν. Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη ζπλερίδνπλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο θαη λα αμηνινγνχλ ηελ εμέιημε, θξαηνχλ δηαξθψο ελεκεξσκέλν 

ην MIC. 



- 38 - 

 -//-  

β.  Σν Κνηλφ χζηεκα Δλεκέξσζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ 

(CECIS) είλαη κηα αμηφπηζηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ζπλαγεξκνχ θαη θνηλνπνίεζεο 

πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ πξφζεζε ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο επηθνηλσλίαο έθηαθηεο 

αλάγθεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ. Παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε 

πιαηθφξκα γηα λα ζηέιλνπλ θαη λα ιακβάλνπλ πξνεηδνπνηήζεηο, ηα ζηνηρεία ηεο 

βνήζεηαο πνπ απαηηείηαη, λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα βνήζεηα θαη γηα λα 

βιέπνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηξέρνπζαο έθηαθηεο αλάγθεο θαζψο ζπκβαίλεη, ζε έλα on 

line εκεξνιφγην. 

γ.  Έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα έρεη επίζεο ζπζηαζεί κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ επεκβάζεσλ παξνρήο βνήζεηαο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο εμαζθαιίδνληαο ζπκβαηφηεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ επέκβαζεο απφ ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε. Δπίζεο, εληζρχεη ηηο 

δεμηφηεηεο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε επεκβάζεηο παξνρήο 

βνήζεηαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο κέζσ ηεο αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. Απηφ 

ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη καζήκαηα θαηάξηηζεο, κε ηε δηνξγάλσζε θνηλψλ 

αζθήζεσλ θαη έλα ζχζηεκα αληαιιαγήο εκπεηξνγλσκφλσλ απφ ηα ζπκκεηέρνληα 

θξάηε. 

δ.  Οη κνλάδεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (modules)(Μνλάδεο) 

πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ εζληθνχο πφξνπο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ κειψλ ζε 

εζεινληηθή βάζε. Απνηεινχλ ζπκβνιή ζηελ ηθαλφηεηα παξνρήο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο ηαρείαο αληίδξαζεο, πνπ δήηεζε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2005 θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζην 

ςήθηζκά ηνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 ζρεηηθά κε ηελ θαηαζηξνθή απφ ην ηζνπλάκη. 

Γεθαεπηά Μνλάδεο  έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή απφ θνηλνχ κε ηα 

θξάηε κέιε. 

(1) Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε 

έρνπλ ζπλεξγαζηεί ζηελά  γηα λα αλαπηχμνπλ ηνπο θαλφλεο εθαξκνγήο 

(2008/73/ΔΚ, Δπξαηφκ ηνπ πκβνπιίνπ θαη 2010/481/EU, Δπξαηφκ) γηα ηηο 

Μνλάδεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Σα θαζήθνληα, νη ηθαλφηεηεο, ηα θχξηα ζπζηαηηθά 

θαη νη ρξφλνη αλάπηπμεο θαζνξίδνληαη ζε απηνχο ελψ παξάιιεια δίλνληαη 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο απηάξθεηαο θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Οη θαλφλεο πξνβιέπνπλ επίζεο κηα νκάδα ηερληθήο 
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ππνζηήξημεο (Technical Assistance Support Team, TAST) πνπ κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ηεο νκάδεο εθηίκεζεο θαη ζπληνληζκνχ ηνπ MIC θαη ππφ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, λα ελζσκαησζεί ζε εηδηθέο Μνλάδεο γηα ηελ εθπιήξσζε 

θαζεθφλησλ ππνζηήξημεο. 

(2) Οη Μνλάδεο: 

(α) απνηεινχληαη απφ κεηαθεξφκελνπο 

πφξνπο ησλ θξαηψλ  κειψλ πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζην εμσηεξηθφ, 

(β) είλαη ζε ζέζε λα εξγάδνληαη αλεμάξηεηα 

θαζψο επίζεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κνλάδεο θαη λα παξέρνπλ βνήζεηα εληφο 

ή εθηφο ηεο ΔΔ, ζε άιινπο νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, ηδίσο ηα 

ΖΔ, 

(γ) απνηεινχληαη απφ πφξνπο απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηνπ Κνηλνηηθνχ Μεραληζκνχ ζε εζεινληηθή βάζε, 

(δ) είλαη απηάξθεο, δηαιεηηνπξγηθέο θαη 

κπνξνχλ λα αλαρσξήζνπλ γηα απνζηνιέο ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(ζπλήζσο εληφο 12 σξψλ κεηά απφ ην αίηεκα ηεο ζπλδξνκήο). 

(ε) είλαη εμνπιηζκέλεο, εθπαηδεπκέλεο θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε αλαγλσξηζκέλεο δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. 

(3) Οη θαλφλεο εθαξκνγήο παξέρνπλ ην ηερληθφ 

πιαίζην γηα 17 Μνλάδεο (ζε παξέλζεζε νη ειιεληθέο Μνλάδεο), πνπ θαιχπηνπλ: 

(α) Αληιίεο πςειήο δπλακηθφηεηαο 

(β) Καζαξηζκφο λεξνχ 

(γ) Έξεπλα θαη δηάζσζε ζε αζηηθφ 

πεξηβάιινλ ππφ πεξηζηάζεηο κέηξηαο ζνβαξφηεηαο (1
ε
 ΔΜΑΚ Αζελψλ, 2

ε
 ΔΜΑΚ 

Θεζ/λίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΑΒ) 

(δ) Έξεπλα θαη δηάζσζε ζε αζηηθφ 

πεξηβάιινλ ππφ εμαηξεηηθά δπζρεξείο πεξηζηάζεηο 

(ε) Δλαέξηα κνλάδα αληηκεηψπηζεο δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ κε ειηθφπηεξα 

(ζη) Δλαέξηα κνλάδα αληηκεηψπηζεο δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ κε αεξνπιάλα ( 383 Μ. Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο & Π) 
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(δ) Πξνσζεκέλν θηλεηφ ηαηξείν (ΔΚΑΒ) 

(ε) Πξνσζεκέλν θηλεηφ ηαηξείν κε ηθαλφηεηα 

ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ 

(ζ) Κηλεηφ λνζνθνκείν 

(η) Ηαηξηθή ελαέξηα απνκάθξπλζε/εθθέλσζε 

ζπκάησλ θαηαζηξνθψλ (ΔΚΑΒ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΠΑ) 

(ηα) Πξνζσξηλφ θαηάιπκα έθηαθηεο αλάγθεο 

(ηβ) Αλίρλεπζε θαη δεηγκαηνιεςία ρεκηθψλ, 

βηνινγηθψλ, ξαδηνινγηθψλ θαη ππξεληθψλ νπζηψλ (ΥΒΑΠ) (ΔΔΑΔ) 

(ηγ) Έξεπλα θαη δηάζσζε ζε ζπλζήθεο 

ρεκηθήο, βηνινγηθήο, αθηηλνινγηθήο ή ππξεληθήο κφιπλζεο (ΥΒΑΠ) 

(ηδ) Αληηκεηψπηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

εδάθνπο (1ε ΔΜΑΚ Αζελψλ, 2ε ΔΜΑΚ Θεζ/λίθεο) 

(ηε) Αληηκεηψπηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

εδάθνπο κε νρήκαηα (Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε ΠΤ  Αηηηθήο) 

(ηζη) πγθξάηεζε πιεκκπξψλ 

(ηδ) Γηάζσζε πιεκκπξνπαζψλ κε ιέκβνπο 

(4) Ζ ΓΓΠΠ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ θνξέσλ πνπ κεηέρνπλ ζηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ κε 

Μνλάδεο  θαη εκπεηξνγλψκνλεο (Ππξνζβεζηηθφ ψκα, Πνιεκηθή Αεξνπνξία, 

ΔΚΑΒ, Δζληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο), ην 2010 κεηείρε γηα πξψηε θνξά ζε 

φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ Μεραληζκνχ: εθπαηδεχζεηο, αζθήζεηο, επηρεηξεζηαθή 

ζπκκεηνρή κε δπλάκεηο είηε άκεζα είηε κέζσ πξνγξακκάησλ.  

(5) Σν 2010 ε Διιάδα (ΓΓΠΠ- Ππξνζβεζηηθφ ψκα) 

ήηαλ ε πξψηε ρψξα πνπ δήισζε Δπξσπατθέο Μνλάδεο Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ 

(πεδνπφξα), νη πξνδηαγξαθέο ησλ νπνίσλ απνηέιεζαλ ειιεληθή εηζήγεζε θαη 

ςεθίζζεθαλ νκφθσλα απφ ηελ Δπηηξνπή ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010. Μέζσ ηνπ 

επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο EU R2C7 ζην νπνίν ε ΓΓΠΠ είλαη εηαίξνο (Γαιιία, 

Ηζπαλία, Ηηαιία, Πνξηνγαιία, Βέιγην, Διιάδα) κεηείρε ζηελ Αηηή θαη ηε Υηιή κε κηα 

Μνλάδα θαζαξηζκνχ λεξνχ. Παξάιιεια ην 2010 νινθιεξψζεθε ην πξφγξακκα 

εθπαηδεχζεσλ ησλ Γηνηθεηψλ ησλ Διιεληθψλ Μνλάδσλ κε ηε ρψξα καο λα αλήθεη 

πιένλ ζηηο (5) ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. 

Μέζσ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηεί ε ΓΓΠΠ ην 2010, ην 70% ησλ Δζληθψλ 
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Μνλάδσλ θαη πεξηζζφηεξα απφ 60 ζηειέρε ηνπο εθπαηδεχηεθαλ ζε αζθήζεηο θαη 

εηδηθά ζρνιεία κε πιήξε θάιπςε ησλ εμφδσλ ηνπο απφ ηελ Δ.Δ. 

ε. Ζ Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ αξηζ. 2007/162/ΔΚ, 

Δπξαηφκ ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ εγθξίζεθε ζηηο 5 Μαξηίνπ 2007, θαζηεξψλεη έλα 

ρξεκαηνδνηηθφ κέζν πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Σν κέζν απηφ ζηνρεχεη ζηελ 

ππνζηήξημε θαη ζπκπιήξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηδίσο ησλ αλζξψπσλ, αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

πεξηνπζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζε πεξίπησζε 

θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ θαηαζηξνθψλ, ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ, ξαδηνινγηθψλ ή πεξηβαιινληηθψλ αηπρεκάησλ. Δπηπιένλ, 

πξνηίζεηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εληζρπκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 

 (1) Σν ρξεκαηνδνηηθφ κέζν πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

θαιχπηεη ηξεηο βαζηθέο πηπρέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ηελ 

πξφιεςε, εηνηκφηεηα θαη ηελ αληίδξαζε. Αλαιπηηθφηεξα ην ρξεκαηνδνηηθφ κέζν 

θαιχπηεη: 

(α) δξάζεηο εηνηκφηεηαο θαη επέκβαζεο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ην κεραληζκφ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο ΔΔ, φπσο εθπαηδεχζεηο, 

αζθήζεηο θαη απνζηνιέο 

(β) κειέηεο θαη πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ πξφιεςε (κειέηε αηηίσλ θαηαζηξνθψλ, πξφβιεςε, δεκφζηα ελεκέξσζε) θαη 

εηνηκφηεηα (αλίρλεπζε, εθπαίδεπζε, δηθηχσζε, αζθήζεηο, θηλεηνπνίεζε 

εκπεηξνγλσκφλσλ)  

(γ) ζπγρξεκαηνδφηεζε κεηαθνξάο κέζσλ ζε 

δξάζεηο επέκβαζεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ δπλάκεηο ηνπ κεραληζκνχ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο. 

(2) Ζ ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ην κέζν, ηελ 

πεξίνδν 2007-13 αλέξρεηαη ζηα € 189.800.000. Δλδεηθηηθά εηήζηα πνζά ησλ € 20 

εθαη. γηα δξάζεηο εληφο ηεο ΔΔ θαη € 8 εθαη. επξψ γηα δξάζεηο ζε ηξίηεο ρψξεο, 

είλαη δηαζέζηκα. 
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6. ηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2011 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππέβαιε 

πξφηαζε λνκνζεζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα 

ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ε νπνία ζα παξέρεη απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ηαρχηεξε 

αληίδξαζε ζηηο θαηαζηξνθέο, θαζψο θαη εληζρπκέλεο δξάζεηο πξφιεςεο θαη 

εηνηκφηεηαο. Οη πξνηάζεηο απηέο ζα επηηξέςνπλ ζηελ Δπξψπε λα πξνρσξήζεη 

πέξα απφ ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα ηνπ ζπληνληζκνχ ad hoc ζε έλα άιιν, φπνπ ε 

βνήζεηα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ πξνγξακκαηηζκέλε θαη ε παξνρή βνήζεηαο κπνξεί 

λα εμαζθαιηζηεί νπνπδήπνηε ζπκβεί θαηαζηξνθή.  

7. Μία απφ ηηο βαζηθέο πξνηάζεηο είλαη ε ζπγθξφηεζε κηαο 

εζεινληηθήο ζχκπξαμεο εηδηθεπκέλσλ νκάδσλ θαη εμνπιηζκνχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

πνπ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα ζην πιαίζην κηαο ζπιινγηθήο 

αληίδξαζεο ηεο Δπξψπεο, ελψ εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη φηη κε ηε λνκνζεζία απηή ε 

πνιηηηθή γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία δελ θαιχπηεη κφλν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θαηαζηξνθψλ, αιιά δίλεη πνιχ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ πξφιεςε ησλ 

θαηαζηξνθψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ.  

8. Οη ξπζκίζεηο γηα ηηο κεηαθνξέο ζα απινπνηεζνχλ, ψζηε λα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ άκεζε δηάζεζε ηεο βνήζεηαο ηεο EE. Ζ ΔΔ δηαζέηεη δχν βαζηθά 

κέζα πξψηεο αληίδξαζεο ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθψλ: ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα 

θαη ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία. Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο νξίδεη φηη «Ζ Έλσζε 

ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πξφιεςεο ησλ θπζηθψλ ή αλζξσπνγελψλ 

θαηαζηξνθψλ θαη πξνζηαζίαο απφ απηέο».37 

 9. Αθφηνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2001, ν κεραληζκφο έρεη 

ελεξγνπνηεζεί γηα θαηαζηξνθέο ζηα θξάηε κέιε (φπσο νη δαζηθέο ππξθαγηέο ζηελ 

Πνξηνγαιία, νη πιεκκχξεο ζηα Βαιθάληα ην 2010 θαη ε έθξεμε ζε λαπηηθή βάζε 

ζηελ Κχπξν ην 2011)38 αιιά θαη ζε φιν ηνλ θφζκν, γηα παξάδεηγκα, νη πξφζθαηνη 

ζεηζκνί ζηελ Αηηή, ηε Υηιή θαη ηελ Ηαπσλία. 

                                            
37

 ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ - ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ, «Αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο πνιηηηθήο 
πξνζηαζίαο ηεο ΔΔ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ θαηαζηξνθψλ», 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1564&format=HTML&aged=0&lan
guage=EL&guiLanguage=en 
38

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΄΄ Δ΄΄  
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10.  Ζ δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ 

είλαη έλα ζαθέο παξάδεηγκα ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο δξάζεο ζε θνηλνηηθφ 

επίπεδν, φηαλ ε εζληθή επζχλε γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ 

παξακέλεη αδηακθηζβήηεηε, αιιά δηεπθνιχλεηαη θαη επηθνπξείηαη απφ ην ζχλνιν 

ησλ θνηλψλ Κνηλνηηθψλ πφξσλ. 

15. ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΛΛΧΝ ΥΧΡΧΝ & ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ 

α. Ζ ΠΠ ζηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ ΜΠΠ 

1. Ζ επζχλε ηεο ΠΠ αλήθεη ζε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο 

ζηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ΜΠΠ ηεο ΔΔ.39 ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη 

ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ζε εζληθφ επίπεδν θαηά ρψξα: 

α. ηελ Απζηξία ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ/ Σκήκα 

ΠΠ, Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ & Καηαζηξνθψλ. Οη ππεξεζίεο Ππξφζβεζεο θαη ΠΠ είλαη 

θπξίσο εζεινληηθέο (πνζνζηφ πεξίπνπ 85%, εθηφο απφ ηηο κεγάιεο πφιεηο). 

β. ην Βέιγην ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ/ Γεληθή  Γλζε Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο / Γλζε Δπηρεηξήζεσλ. Οη 

ππεξεζίεο ΠΠ είλαη Οκνζπνλδηαθέο, ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη είλαη 600 

επαγγεικαηίεο θαη 800 εζεινληέο, ελψ ππάξρνπλ θαη 251 Ππξνζβεζηηθέο 

Τπεξεζίεο ππφ ηηο ηνπηθέο αξρέο. 

γ. ηε Βνπιγαξία ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ/ Γ. 

Γλζε ΠΠ. Πεξίπνπ 1550 ζηειέρε πιήξνπο απαζρφιεζεο απαζρνινχληαη ζηε Γ. 

Γλζε. 

δ. ηελ Κχπξν ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ/ Γχλακε 

Πνιηηηθήο Άκπλαο. 

ε. ηελ Κξναηία ε Γλζε Δζληθήο Πξνζηαζίαο & 

Γηάζσζεο  ηεο Κεληξηθήο Κξαηηθήο Γηνίθεζεο 

ζη. ηελ Σζερία ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ/ Γ. Γλζε 

Τπεξεζηψλ Ππξφζβεζεο- Γηάζσζεο. Σν χζηεκα Γηάζσζεο απνηειείηαη απφ ηελ 

                                            
39
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Ππξνζβεζηηθή- Γηαζσζηηθή Τπεξεζία, ηελ Αζηπλνκία, ηελ Ηαηξηθή- Γηαζσζηηθή 

Τπεξεζία θαη άιινπο εηαίξνπο.  

δ. ηε Γαλία ην Τπνπξγείν Άκπλαο κε ηελ 

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ ( DEMA), ζπληνλίδεη ην έξγν φισλ 

ησλ Αξρψλ.  

ε. ηελ Δζζνλία ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

ζπληνλίδεη ηελ ΠΠ, ελψ νη επηρεηξεζηαθέο δπλάκεηο αλήθνπλ ζην πκβνχιην 

Γηαζψζεσλ ηεο Δζζνλίαο. 

ζ. ηε Φηλιαλδία ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ/ 

Σκήκα Γηαζσζηηθψλ Τπεξεζηψλ δηεπζχλεη ηηο 22 πεξηθεξεηαθέο Ππξνζβεζηηθέο- 

Γηαζσζηηθέο Τπεξεζίεο. Τπάξρνπλ 14.300 εζεινληέο θαη πξνζσπηθφ κεξηθήο 

απαζρφιεζεο ζε 635 εζεινληηθέο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο θαη 5.000 άηνκα ζηηο 

επαγγεικαηηθέο Τπεξεζίεο. 

η. ηε Γαιιία ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ/ Γλζε 

Πνιηηηθήο Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο (DSC). Τπάξρνπλ 238.000 επαγγεικαηίεο θαη 

εζεινληέο ππξνζβέζηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 8.400 ησλ ΠΤ Παξηζίσλ θαη 

Μαζζαιίαο πνπ γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο ζηειερψλνληαη απφ ην ηξαηφ Ξεξάο θαη ην 

Ναπηηθφ αληίζηνηρα). 

ηα. ηε Γεξκαλία ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν ησλ 

Δζσηεξηθψλ βνεζνχκελν απφ ην Οκνζπνλδηαθφ Γξαθείν ΠΠ θαη Αληηκεηψπηζεο 

Καηαζηξνθψλ θαη ηελ Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Σερληθήο Αλαθνχθηζεο. Έλα 

ζχλνιν πεξίπνπ 1,8 εθαη. εζεινληψλ ππεξεηνχλ ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο εθηάθησλ 

αλαγθψλ θαη ΠΠ. 

ηβ. ηελ Οπγγαξία ην Τπνπξγείν Σνπηθψλ 

Κπβεξλήζεσλ/ Γ. Γλζε Γηαρείξηζεο Καηαζηξνθψλ. Ζ Έλσζε ΠΠ δηαζέηεη 

πξνζσπηθφ 5000 αηφκσλ, ελψ ππάξρνπλ 850 πεξίπνπ εζεινληηθέο 

Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο θαη 57 κνλάδεο εηδηθψλ δηαζψζεσλ. 

ηγ. ηελ Ηζιαλδία ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ/ Δζληθφο Δπίηξνπνο Αζηπλνκίαο/ Σκήκα ΠΠ θαη 

Γηαρείξηζεο Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ. 
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ηδ. ηελ Ηξιαλδία δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία γηα δηαρείξηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ. Σν Γξαθείν ρεδίαζεο Δθηάθησλ 

Καηαζηάζεσλ (ΟΔΡ), ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο, είλαη ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ 

ηεο ζρεδίαζεο. 

ηε. ηελ Ηηαιία ν Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 

Τπνπξγψλ ή ν Τπνπξγφο ΔζσηεξηθψλCivil απνθαζίδνπλ πνιηηηθέο ΠΠ ελψ ην 

ζπληνληζκφ φισλ ησλ ππεξεζηψλ έρεη ην Σκήκα ΠΠ, πνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζην 

Γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ  ηνπ  πκβνπιίνπ  ησλ Τπνπξγψλ. 

ηζη. ηε Λεηνλία ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ/ Κξαηηθή 

Ππξνζβεζηηθή- Γηαζσζηηθή Τπεξεζία. 

ηδ. ηε Ληζνπαλία ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ/ 

Σκήκα Ππξφζβεζεο- Γηάζσζεο. 

ηε. ην Ληρηελζηάηλ ην Σκήκα ΠΠ, ζηειερσκέλν 

απνθιεηζηηθά κε εζεινληέο (3% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ). 

ηζ. ην Λνπμεκβνχξγν ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ Καη Δπξχηεξεο Πεξηνρήο/ Γηνίθεζε Γηαζσζηηθψλ Τπεξεζηψλ (ASS). Ζ 

Γηνίθεζε ελνπνίεζε ηελ ΠΠ κε ηε Γ. Δπηζεψξεζε ΠΟΤ. Σν πξνζσπηθφ ηεο 

Γηνίθεζεο είλαη 55 άηνκα ελψ φιεο νη κνλάδεο ζηειερψλνληαη απφ εζεινληέο. 

θ. ηε Μάιηα ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο & 

Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ/ Σκήκα ΠΠ. 

θα. ηελ Οιιαλδία θάζε Τπνπξγείν είλαη ππεχζπλν 

γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ ζηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο. Σελ επζχλε 

ζπληνληζκνχ θέξεη ε Γ. Γλζε Γεκφζηαο Σάμεο & Αζθάιεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ. 

θβ. ηε Ννξβεγία ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο & 

Αζηπλφκεπζεο/ Γλζε ΠΠ θαη ρεδίαζεο Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ (DSB). Ο 

Οξγαληζκφο ΠΠ είλαη νξγαληθφ κέξνο ηνπ DSB. 
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θγ. ηελ Πνισλία θάζε Τπνπξγείν είλαη ππεχζπλν 

γηα ηε ζρεδίαζε αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ ζηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο 

ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο εθηάθησλ αλαγθψλ ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ & Γηνίθεζεο. Ο Αξρεγφο ηεο Κξαηηθήο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο 

ιεηηνπξγεί θαη σο Αξρεγφο ηεο Δζληθήο Πνιηηηθήο Άκπλαο. 

θδ. ηελ Πνξηνγαιία ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ/ 

Δζληθή Αξρή ΠΠ (ANPC).  

θε. ηε Ρνπκαλία ην Τπνπξγείν Γηνίθεζεο & 

Δζσηεξηθψλ/ Γεληθή Δπηζεψξεζε Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ (GIES), σο κέξνο ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ θαη ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Άκπλαο. 

θζη. ηε ινβαθία ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ/ Σκήκα 

Γηαρείξηζεο Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ & ΠΠ.  

θδ. ηε ινβελία ην Τπνπξγείν Άκπλαο/ Γηνίθεζε 

ΠΠ θαη Αληηκεηψπηζεο Καηαζηξνθψλ (ACPDR). Δθηηκάηαη φηη ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ζπκκεηέρεη ζε θαζήθνληα ΠΠ, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ 

νπνίσλ εζεινληηθά ή ζηα πιαίζηα ηεο εζληθήο ηνπο ζεηείαο.  

θε. ηελ Ηζπαλία ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ/ Γ. 

Γλζε ΠΠ & Δθηάθησλ Καηαζηάζεσλ. 

θζ. ηε νπεδία ην Τπνπξγείν Άκπλαο κε θχξην 

ζπληνληζηή ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθψλ Απξφβιεπησλ Καηαζηάζεσλ (the Swedish 

Civil Contingencies Agency (MSB)).  

ι. ηε Μ. Βξεηαλία ε Γξακκαηεία Πνιηηηθψλ 

Απξφβιεπησλ Καηαζηάζεσλ (CCS), πνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην γηα ηηο πεξηνρέο Αγγιίαο θαη Οπαιίαο, ελψ ζηελ θσηία θαη ηε Β. 

Ηξιαλδία ε επζχλε είλαη απνθεληξσκέλε. ε φιε ηε ρψξα γεληθή αξρή είλαη φηη ε 

θχξηα επζχλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ πξέπεη λα παξακέλεη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν θαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο γεληθεπκέλσλ θαηαζηξνθψλ δηθαηνινγείηαη 

ζπληνληζκφο ζε επίπεδν θεληξηθήο θπβέξλεζεο.  
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2. Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζε 19 ρψξεο ηελ 

επζχλε ηεο ΠΠ έρεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζε 4 ην Τπνπξγείν Άκπλαο, ζε 4 

Τπνπξγεία Γηθαηνζχλεο & Αζηπλφκεπζεο θαη ζε άιιεο 4 ε επζχλε αθνξά ηελ 

Κεληξηθή Γηνίθεζε. Δπίζεο ζε 14 ρψξεο ππάξρνπλ Γλζεηο ή Σκήκαηα ΠΠ, ζε 7 

Δηδηθέο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ, ζε 5 νη Ππξνζβεζηηθέο 

Τπεξεζίεο, ζε 2 Γλζεηο Πνιηηηθήο Άκπλαο, ελψ ζε 3 ρψξεο ηελ επζχλε έρεη θάζε 

Τπνπξγείν ζηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ ή νη ηνπηθέο αξρέο. 

β. ΝΑΣΟ & ΠΠ 

1. ηα πιαίζηα ηνπ πνιηηηθνχ ππιψλα ηνπ ΝΑΣΟ ππάξρεη 

ε Αλσηέξα Δπηηξνπή Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο πκκαρίαο, 

¨Senior  Civil Emergency Planning Committee¨ (SCEPC), ζηελ νπνία 

εθπξνζσπνχληαη φιεο νη ρψξεο ηεο πκκαρίαο. θνπφο απηήο, είλαη ε παξνρή 

θαηεπζχλζεσλ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο θαη ζρεδηαζκνχ θαη ν ζπληνληζκφο ζε έλα επξχ 

θάζκα ππνζηεξηθηηθψλ έξγσλ ηεο πκκαρίαο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ θξαηψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Euro Atlantic Partnership Council (ΔΑΡC), επί ζεκάησλ 

ζρεδηάζεσο εθηάθησλ αλαγθψλ. 

2. Τπφ ηελ αηγίδα ηεο SCEPC ιεηηνπξγνχλ νθηψ 

Δπηηξνπέο, ην έξγν ησλ νπνίσλ θαηεπζχλεη, ζπληνλίδεη, ειέγρεη θαη αμηνινγεί, 

παξεκβαίλνληαο επίζεο φηαλ απαηηείηαη ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπο. Σν ΓEEΘΑ 

κέζσ ηεο εμνπζηνδνηεκέλεο πξνο απηφ Γηεπζχλζεσο Πνιηηηθν-ζηξαηησηηθήο 

πλεξγαζίαο, είλαη ν αξκφδηνο θνξέαο ζηελ Διιάδα γηα ην ζπληνληζκφ ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ελεξγεηψλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηηο σο 

άλσ Δπηηξνπέο. Ζ ΓΓΠΠ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο (Civil Protection Committee – CPC) θαη ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα άιια 

θξάηε κέιε ηνπ ΝΑΣΟ ζηα ζέκαηα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.  

3. Τπφ ηελ CΡC, ιεηηνπξγεί ν κεραληζκφο ηνπ ΝΑΣΟ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ (θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ) ην Euro Atlantic 

Disaster Response Coordination Center (EADRCC). Σν θέληξν επηρεηξήζεσλ ηνπ 
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EADRCC ιεηηνπξγεί επί 24ψξνπ βάζεσο θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηα ζεκεία επαθήο 

ησλ ρσξψλ κειψλ. 40 

4. Σέινο, ε ΓΓΠΠ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο αζθήζεηο 

ζπλεξγαζίαο ηηο νπνίεο δηνξγαλψλεη ην EADRCC θαη ην ΝΑΣΟ ζε εηήζηα βάζε. 

ηηο αζθήζεηο ζπκκεηέρεη εηεζίσο πιεζψξα ρσξψλ θαη απψηεξνο ζθνπφο ησλ 

αζθήζεσλ είλαη ε άξηηα εθπαίδεπζε θαη ν βέιηηζηνο ζπληνληζκφο ησλ νκάδσλ ησλ 

ρσξψλ γηα απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο θαηαζηξνθψλ ζηνλ 

πνιηηηθφ ηνκέα.  

γ. Ο.Ζ.Δ. & ΠΠ 

1. Ζ Γηεζλήο ηξαηεγηθή γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ 

Καηαζηξνθψλ (ISDR) ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΖΔ) ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία 

Κνηλνηήησλ ηθαλψλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο θαηαζηξνθέο πξνσζψληαο ηε ζεκαζία 

ηεο κείσζεο ησλ θαηαζηξνθψλ σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

Μέζα απφ δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα επηδηψθεηαη λα δεκηνπξγεζεί κηα «Κνπιηνχξα 

Πξφιεςεο». 

2. Σν ISDR βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία ελφο επξέσο 

θάζκαηνο δξψλησλ πνπ φινη έρνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν λα παίμνπλ ζηελ 

πξνζπάζεηα ησλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ Κξαηψλ λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν ησλ 

θαηαζηξνθψλ (Disaster Risk Reduction/DRR). ηνπο δξψληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

πεξηιακβάλνληαη Κπβεξλήζεηο, ππέξ-Δζληθνί θαη Με-Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί, 

Δπηζηεκνληθέο θαη Σερληθέο νκάδεο θαζψο θαη ν Ηδησηηθφο Σνκέαο. 

3. Σν Γξαθείν πληνληζκνχ Αλζξσπηζηηθψλ Τπνζέζεσλ 

(OCHA) ησλ ΖΔ είλαη κέξνο ηεο Γξακκαηείαο ησλ ΖΔ, πνπ είλαη ππεχζπλν γηα λα 

θέξλεη ζε επαθή ηνπο εηαίξνπο ζε αλζξσπηζηηθά ζέκαηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεη κηα 

ζπλεθηηθή αληίδξαζε ζηηο έθηαθηεο θαηαζηάζεηο. Σν OCHA επίζεο εμαζθαιίδεη φηη 

ππάξρεη έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν θάζε εηαίξνο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

ζπλνιηθή πξνζπάζεηα αληίδξαζεο. Ζ απνζηνιή ηνπ OCHA είλαη: 

α. Να θηλεηνπνηεί θαη λα ζπληνλίδεη απνηειεζκαηηθή 

θαη βαζηζκέλε ζε δηεζλήο θαλφλεο αλζξσπηζηηθή δξάζε ζε ζπλεξγαζία κε 

                                            
40

 http://www.nato.int/eadrcc/index.html  
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εζληθνχο θαη δηεζλήο εηαίξνπο ψζηε λα αλαθνπθίζεη ηνλ αλζξψπηλν πφλν ζε 

θαηαζηξνθέο θαη θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

β. Να εμαζθαιίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ ζε 

αλάγθε 

γ. Να πξνσζεί ηελ εηνηκφηεηα θαη πξφιεςε 

δ. Να δηεπθνιχλεη βηψζηκεο ιχζεηο. 

4. Ζ ΓΓΠΠ ζπλεξγάδεηαη κε ην OCHA θαη ζε ζπλελλφεζε 

κε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, είλαη ν αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ αλάπηπμε 

Μνλάδσλ,  ζε πεξηπηψζεηο δηεζλνχο πξνζθνξάο βνήζεηαο ζε θαηαζηάζεηο 

θαηαζηξνθψλ. 

δ. πκβνχιην ηεο Δπξψπεο & ΠΠ 

1. ηηο 20 Μαξηίνπ 1987, ε Δπηηξνπή ησλ Τπνπξγψλ ηεο 

Γαιιίαο, Διιάδαο, Ηηαιίαο, Λνπμεκβνχξγνπ, Μάιηαο, Πνξηνγαιίαο, Ηζπαλίαο, 

Γεκνθξαηίαο ηνπ Αγίνπ Μαξίλνπ θαη Σνπξθίαο κε ην ςήθηζκα 87(2) απνθάζηζε λα 

ζπζηήζεη ζηα πιαίζηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (ηΔ) κηα Γηαθπβεξλεηηθή 

πκθσλία ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο κεγάισλ θαηαζηξνθψλ. Ζ πκθσλία 

νλνκάζηεθε Αλνηθηή Μεξηθή πκθσλία γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Μεγάισλ 

Καηαζηξνθψλ(EUR-OPA Major Hazards Agreement) θαζφζνλ παξακέλεη αλνηθηή 

γηα νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ζειήζεη λα γίλεη κέινο. Ζ πκθσλία θπξψζεθε ζηε 

ρψξα καο κε ην Νφκν 2031/92. 

2. θνπφο ηεο πκθσλίαο είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ε 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο θαη 

Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ησλ ρσξψλ ηεο λφηηαο Μεζνγείνπ ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο 

κεγάισλ θαηαζηξνθψλ. 

3. Ζ πκθσλία πεξηιακβάλεη ζήκεξα 26 θξάηε-κέιε 

(Αιβαλία, Βέιγην, Βνπιγαξία, Γαιιία, Γεσξγία, Διιάδα, Ηηαιία, Ηζπαλία, Κχπξνο, 

Κξναηία, Λνπμεκβνχξγν, Μάιηα, Μνιδαβία, Οπθξαλία, Πνξηνγαιία, Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, Ρνπκαλία, Ρσζία, αλ Μαξίλν, 

Σνπξθία, Αδεξκπατηδάλ, Αιγεξία, Αξκελία, Λίβαλνο, Μαξφθν θαη Μνλαθφ). Δθηφο 

απφ ηα ηειεπηαία έμε θξάηε, ηα ππφινηπα θξάηε είλαη κέιε ηνπ ηΔ. 
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4. ηε πκθσλία ζπκκεηέρνπλ σο παξαηεξεηέο ηέζζεξα 

επηπιένλ θξάηε (Απζηξία, Γεξκαλία, Διβεηία θαη Ηαπσλία), θαζψο θαη Γηεζλείο 

Οξγαληζκνί φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε, ν Ο.Ζ.Δ., ε UNESCO, WHO (World 

Health Organization), OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) 

θαη ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ. 

 

16. ΟΗ ΔΝΟΠΛΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΣΖΝ Π.Π. ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ     

1. ε πνιιέο ρψξεο ππάξρεη ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ησλ 

ΔΓ ζηελ ΠΠ. ε θάπνηεο ππάξρνπλ ζηξαηησηηθέο κνλάδεο κε απνθιεηζηηθφ έξγν 

ζέκαηα ΠΠ ελψ ζε άιιεο πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο κεηά ηα πξψηα ζηάδηα 

κηα θαηαζηξνθήο.  

2. Ζ Γαιιία είλαη ε ρψξα κε ηελ πην νξγαλσκέλε 

ζπκκεηνρή ησλ ΔΓ ζηελ ΠΠ. Οη ζηξαηησηηθέο κνλάδεο ΠΠ είλαη 4 πληάγκαηα 

Μεραληθνχ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. Έρνπλ δηαηεζεί ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε 

απνζηνιή ηελ πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ, ηεο πεξηνπζίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

έλαληη θηλδχλσλ θαη απεηιψλ ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσλ θαη πνιέκνπ. πκκεηέρνπλ 

ζε απνζηνιέο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ΥΒΡΠ απεηιψλ, ξχπαλζεο, αλζξσπηζηηθψλ 

θξίζεσλ θαη ηαηξηθήο βνήζεηαο. Οη ππξνζβέζηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ζηξαηησηηθέο κνλάδεο απνηεινχλ ην 4% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ππξνζβεζηψλ 

ηεο ρψξαο(240.000).  

3. ηελ Ηζπαλία δηαηίζεηαη γηα θαζήθνληα ΠΠ έλα 

χληαγκα (EMERGENCY MILITARY UNIT (EMU)) ην νπνίν δηαζέηεη 5 Σάγκαηα, 

δηαζθνξπηζκέλα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Ζ δχλακε ηνπ πξνζσπηθνχ αλέξρεηαη ζηα 

3965 άηνκα πνπ δηαζέηεη ζεκαληηθφ εμνπιηζκφ, πνπ πεξηιακβάλεη 17 Α/Φ 

ππξφζβεζεο, 7 Δ/Π, 460 νρήκαηα κεηαθνξάο, 213 ππξνζβεζηηθά νρήκαηα, 78 

ρσκαηνπξγηθά, 14 εθρηνληζηηθά, 12 ηεζσξαθηζκέλα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ θαη 44 

δηαζσζηηθά ζθπιηά,  

4. ηελ Απζηξία κηα απφ ηηο ηξεηο ζπληαγκαηηθά 

θαζνξηζκέλεο απνζηνιέο ησλ ΔΓ είλαη λα δηεμάγνπλ επηρεηξήζεηο απνθαηάζηαζεο 

κεηά απφ θαηαζηξνθέο εμαηξεηηθνχ κεγέζνπο. πλήζσο δπλάκεηο κεραληθνχ, ΠΒΥ 
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άκπλαο θαη πγεηνλνκηθνχ ππνζηεξίδνπλ ηηο ηνπηθέο αξρέο ζε επηρεηξήζεηο 

αλίρλεπζεο, αλάιπζεο θαηαζηάζεσλ, επηρεηξήζεηο απνιχκαλζεο θαζψο θαη 

έξεπλαο θαη δηάζσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  θαη θαζεθφλησλ ππξφζβεζεο θαη 

θαζαξηζκνχ λεξνχ). Μηα ζεκαληηθή απνζηνιή γηα ηηο δπλάκεηο Μεραληθνχ είλαη ε 

απνθαηάζηαζε θαηαζηξνθψλ. Οη απνζηνιέο πεξηιακβάλνπλ δχν θάζεηο, απηή ηεο 

δηάζσζεο θαη απηή ηεο απνθαηάζηαζεο. Ζ πξψηε θάζε πεξηιακβάλεη ηε δηάζσζε 

αηφκσλ, δψσλ θαη αγαζψλ θαζψο θαη απνηξνπή πεξαηηέξσ θαηαζηξνθψλ. Ζ 

θάζε απνθαηάζηαζεο ζθνπεχεη ζηελ επαλαθνξά ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ππνδνκψλ. Γη απηφ νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο κεραληθνχ 

ηεο Απζηξίαο δηαηεξνχληαη ζε απμεκέλε εηνηκφηεηα θαη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

δηεμάγνπλ ηαπηφρξνλα ηξεηο επηρεηξήζεηο απνθαηάζηαζεο θαηαζηξνθψλ.  

5. ηελ Οπγγαξία ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ ή 

βηνκεραληθψλ θαηαζηξνθψλ νη ΔΓ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο πνιηηηθέο αξρέο ζηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ζπλεπεηψλ. Ζ πην 

εκθαλήο ζπκκεηνρή ησλ Οπγγξηθψλ ΔΓ ζε ζέκαηα ΠΠ απνηειεί ην Πνιπεζληθφ 

χληαγκα Μεραληθνχ “Tisza” πνπ ζπγθξνηήζεθε ηελ 18 Ηαλ. 2002. Σν χληαγκα 

έρεη δχλακε 800 αηφκσλ, απφ ηελ Οπγγαξία, Σζερία, Ρνπκαλία & Οπθξαλία, φπνπ 

θάζε ρψξα ζπκκεηέρεη κε 200 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 100 ηνπ 

κεραληθνχ. Ο ξφινο απηνχ ηνπ, άκεζεο εηνηκφηεηαο, πληάγκαηνο είλαη λα εθηειεί 

επηρεηξήζεηο απνθαηάζηαζεο θαηαζηξνθψλ, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ πνηακνχ 

¨Tisa¨, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξκφδηεο αξρέο. Σν χληαγκα επηρεηξεί ρσξίο 

νπιηζκφ θαη ππξνκαρηθά, ζε επηρεηξήζεηο αλαγλψξηζεο, αληηκεηψπηζεο 

πιεκκπξψλ, θαη άιισλ θαζεθφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απξφβιεπηεο 

νηθνινγηθέο θαηαζηάζεηο.  

6. ηελ Ηηαιία ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηξαηνχ ζε επηρεηξήζεηο 

απνθαηάζηαζεο θαζνξίδεηαη κε λφκν, φηαλ επηρεηξεί κέζα ζηε δνκή ηεο Δζληθήο 

Τπεξεζίαο ΠΠ (PROCIV), αιιά κφλν φηαλ ε έθηαζε ηεο θαηαζηξνθήο είλαη ηέηνηα 

πνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απφ ηηο ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο, πνπ είλαη νη 

αξρηθά ππεχζπλεο λα επέκβνπλ.  

7. ηε Βνπιγαξία νη ΔΓ δηαηεξνχλ πςειφ επίπεδν 

εηνηκφηεηαο γηα αλζξσπηζηηθή βνήζεηα θαη επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηάζσζεο, 

ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο ρψξαο. Παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνλ πιεζπζκφ ζε 
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δηάθνξεο πεξηπηψζεηο, φπσο δαζηθέο ππξθαγηέο, βαξπρεηκσληά, πιεκκχξεο, 

ζεηζκνχο, βηνκεραληθέο θαηαζηξνθέο ή αγλψζησλ ζηνηρείσλ disposal.  

8. ηε Μ. Βξεηαλία ην ηξαηησηηθφ Γφγκα, δηαηππψλεη 

ζαθψο ηε κνξθή ηεο ηξαηησηηθήο βνήζεηαο πξνο ηηο πνιηηηθέο αξρέο, σο 

«ηξαηησηηθή βνήζεηα ζηελ Κνηλφηεηα (MACC)». MACC είλαη ε παξνρή 

ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ ηφζν ζε έθηαθηεο θαηαζηάζεηο (πρ 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο) αιιά θαη ζε ζπλήζεηο θαηαζηάζεηο γηα ηε βνήζεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ.41 

9. χκθσλα κε κειέηε πνπ εμεηάδεη ηα ζπζηήκαηα ΠΠ 

ζηελ πεξηνρή ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη ΔΓ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Έηζη ζηε Γαλία, Δζζνλία, Ννξβεγία θαη Ρσζία 

δηαδξακαηίδνπλ πςειφ ξφιν, ζηε Γεξκαλία, Λεηνλία & Ληζνπαλία αξθεηά πςειφ θαη 

ζηε Φηλιαλδία, ηε Πνισλία θαη ηε νπεδία κέηξην. 42  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ "Δ" – ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ– ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ– ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

17.  ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ    

 1.  Ζ ζπλερήο θίλεζε θαη εμέιημε ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

πιαλήηε καο ( ιηζφζθαηξα, πδξφζθαηξα, βηφζθαηξα, αηκφζθαηξα) κέζα ζην ρξφλν, 

πξνθαινχλ ζπζζψξεπζε ελέξγεηαο ζε θάπνην απφ ηα ζπζηήκαηα θαη βίαηε 

αληίδξαζε απηνχ γηα απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ (εθδήισζε αθξαίνπ 

θπζηθνχ θαηλνκέλνπ). Οη θίλδπλνη απφ αθξαία θπζηθά θαηλφκελα δε γλσξίδνπλ 

ζχλνξα θξαηψλ θαη ήηαλ δπζηπρψο παξφληεο αλέθαζελ θαη ζηε ρψξα καο. Πνιινί 

απφ απηνχο ελεξγνπνηήζεθαλ θαη κεηαηξάπεθαλ ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Δπνκέλσο ε ράξαμε πξνιεπηηθήο θαη θαηαζηαιηηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηηο θπζηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο πξέπεη λα είλαη εζηθή 

                                            
41

 The Role of Armed Forces in Homeland Security: European and American Experiences and 
Practices, The Quarterly Journal, 2005, http://www.comw.org/tct/fulltext/05connections.pdf 
42

 Christer Pursiainen, Sigrid Hedin and Timo Hellenberg, «CIVIL PROTECTION SYSTEMS IN 
THE BALTIC SEA REGION Towards Integration in Civil Protection Training»,  Aleksanteri Institute-
University of Helsinki,  
http://iaemeuropa.terapad.com/resources/8959/assets/documents/CP%20in%20Baltic.pdf 
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ππνρξέσζε ηεο θάζε θπβέξλεζεο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ αιιά θαη 

ζηξαηεγηθφ ζεκείν ησλ ηερληθψλ ζρεδίαζεο ηεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, κηαο θαη ε 

αληνρή κηαο πνιηηείαο ζ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο απνηειεί ηνλ θαζξέπηε 

νξγάλσζεο θαη αλάπηπμήο ηεο. 

2. Ζ πξφιεςε βαζίδεηαη ζηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο λα 

πξνθιεζνχλ επηπηψζεηο απφ έλα ελ δπλάκεη θαηαζηξνθηθφ ζπκβάλ ή δηαδηθαζία, 

δειαδή ζηε κείσζε ηεο δηαθηλδχλεπζεο. Οη πξνιεπηηθέο δξάζεηο ζηνρεχνπλ ζηε 

κεηαβνιή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ ηεο δηαθηλδχλεπζεο. Καηά 

θαλφλα, ηα κέηξα πξφιεςεο είλαη κεζν-καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα θαη 

ζπλδένληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ (αλαπηπμηαθφ, πνιενδνκηθφ, 

έξγσλ θ.ιπ.) ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ πξφιεςε ησλ θαηαζηξνθψλ απνηειεί, εληέιεη, 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

3. εκαληηθφ βέβαηα είλαη λα γλσξίδνπκε πσο φζα πξνιεπηηθά 

κέηξα θαη αλ ιάβνπκε θαηά ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, πνηέ δε ζα δήζνπκε ζε 

έλαλ θφζκν ρσξίο ξίζθν. Απηφ είλαη αλέθηθην. Πξέπεη επνκέλσο λα απνδερφκαζηε 

ηε θηινζνθία «λα πξνεηνηκαδφκαζηε γηα ηηο θαηαζηξνθέο θαη λα κάζνπκε λα δνχκε 

κε απηέο».43  

4. Σν ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη δξάζεσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ 

ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο απφ ηηο θαηαζηξνθέο, 

ζπγθξνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο ΠΠ. Οη δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαιχπηνπλ φιεο 

ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δηαρείξηζεο κηαο θαηαζηξνθήο. ηφρν έρνπλ ηελ πξφιεςε 

ησλ θαηαζηξνθψλ θαη ην κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ εθδήισζε 

επηθίλδπλσλ θαηλνκέλσλ ή ζπκβάλησλ, κέζα απφ δηαδηθαζίεο εηνηκφηεηαο, 

αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο-αλαζπγθξφηεζεο. Ζ πνιηηηθή πξνζηαζία 

ζρεηίδεηαη κε έλα επξχ θάζκα πνιηηηθψλ θαη ηδίσο κε ηηο πνιηηηθέο γηα ην 

πεξηβάιινλ, ηελ αλάπηπμε, ηελ παηδεία, ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα, ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε. 

5. Ο ζρεδηαζκφο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

πθηζηάκελε πνιηηηθή γηα ηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο επηπηψζεσλ απφ ηελ 

εθδήισζε ελφο θαηλνκέλνπ ή ζπκβάληνο. Ζ πινπνίεζή ηνπ δηακνξθψλεηαη ζην 

                                            
43

 Όπσο 2 
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πιαίζην ηεο πθηζηάκελεο νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο. ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή πνιηηηθήο πξνζηαζίαο κεηέρνπλ ε δεκφζηα δηνίθεζε, ζε φια ηα 

δηνηθεηηθά επίπεδα, θνξείο θαη νξγαληζκνί ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη νη πνιίηεο. 

6. Ζ πνιηηηθή πξνζηαζία, φπσο ηελ αληηιακβαλφκαζηε ζήκεξα, 

ζεζκνζεηήζεθε ζηελ Διιάδα ην 1995, δειαδή έρεη ιηγφηεξν απφ 20 ρξφληα δσήο. 

Απνηειεί σζηφζν κεηεμέιημε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αληηζεηζκηθήο 

πξνζηαζίαο πνπ πεξηιάκβαλε θαη ηε δηαρείξηζε έθηαθηεο αλάγθεο, ε νπνία 

δεκηνπξγήζεθε κεηά ηηο κεγάιεο ζεηζκηθέο θαηαζηξνθέο ηεο Θεζζαινλίθεο ην 

1978 θαη ησλ Αιθπνλίδσλ ην 1981. Σν ζχζηεκα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο 

πεξηιακβάλεη ηα φξγαλα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ην 

δπλακηθφ θαη ηα κέζα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη εζεινληηθή ππνζηήξημε. Πξνβιέπεη 

αθφκε δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

θαη βαζίδεηαη ζε έλα ζπληνληζκέλν δίθηπν κνλάδσλ δηνίθεζεο ζε θεληξηθφ θαη 

απνθεληξσκέλν επίπεδν. 

7. Ο ξφινο ησλ εζεινληψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηηο 

δξάζεηο ΠΠ, εηδηθά απηήλ ηελ πεξίνδν πνπ ε ρψξα αληηκεησπίδεη ζνβαξά 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη είλαη ζίγνπξν φηη νη δαπάλεο πξνο θξαηηθνχο θνξείο 

θαη δξάζεηο ΠΠ ζα πεξηνξηζηνχλ. Παξφηη ν εζεινληηζκφο δελ πξέπεη λα 

ππνθαζηζηά ηηο αξκφδηεο αξρέο, κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαη ζπλεπψο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή θαη ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπο, παξέρνληαο 

ππνζηήξημε ζε ζπκβάληα εθηεηακέλνπ ραξαθηήξα θαη πξφζζεηνπο 

ππνζηεξηθηηθνχο πφξνπο. 

8. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) αλαπηχζζεη κηα ζηξαηεγηθή 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο  σο απάληεζε ζηελ αλάγθε ζπλδξνκήο ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ θαηαζηξνθέο. ηφρνο είλαη λα 

πξνζηαηεπηνχλ νη άλζξσπνη, ην πεξηβάιινλ ηνπο, νη πεξηνπζίεο θαη ε πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά ζε πεξίπησζε κεγάιεο θπζηθήο ή αλζξσπνγελνχο θαηαζηξνθήο πνπ 

ζπκβαίλεη, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ζπλεξγαζία ζηνλ 

ηνκέα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ζε επίπεδν ΔΔ, βαζίδεηαη ζηελ επηθνπξηθφηεηα, 
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έηζη ψζηε νη δξάζεηο λα αλαιακβάλνληαη ζην θαηά ην δπλαηφ ηνπηθφηεξν επίπεδν 

θαη δελ θηινδνμεί λα ππνθαηαζηήζεη ηα εζληθά ζπζηήκαηα. 

9. Ζ κείσζε ησλ θαηαζηξνθψλ, πνπ ξεκάδνπλ ηε δσή 

αλζξψπσλ, αλαζηαηψλνπλ ηελ θνηλσλία θαη εμαλεκίδνπλ ηελ αλάπηπμε, απνηειεί 

θεληξηθή επηδίσμε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. πλδέεηαη κε πξνιεπηηθέο 

επεκβάζεηο ζε ζεκειηψδεηο δηαδηθαζίεο πνπ απμάλνπλ ηελ εππάζεηα ηνπ θπζηθνχ 

θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη ηεο θνηλσλίαο ζε θπζηθνχο θαη 

αλζξσπνγελείο θηλδχλνπο. 

18.  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ      

1. Με βάζε φζα αλαιχζεθαλ παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζήκεξα 

ζηε ρψξα καο ππάξρεη έλα αξθεηά νξγαλσκέλν ζχζηεκα ΠΠ. Ζ ΓΓΠΠ έρεη 

πεηχρεη, ζηα 17 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο, ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζην επίπεδν: 

α. ηεο ζρεδίαζεο θαη νξγάλσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ 

β. ηεο θαηαγξαθήο ελίζρπζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ΠΠ πνπ έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα 

γ. ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΔ αιιά θαη άιινπο δηεζλείο 

θνξείο, κε ελεξγή ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αζθήζεηο, απνζηνιέο 

θαη κε αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο βνήζεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κεγάισλ 

θαηαζηξνθψλ εληφο ηεο ρψξαο. 

2. Τπάξρνπλ φκσο πνιιά αθφκα πνπ κπνξνχλ γίλνπλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ εληνπηζηεί θαη λα βειηησζεί 

πεξαηηέξσ ην επίπεδν εηνηκφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο φισλ ησλ αξκφδησλ 

θνξέσλ. Οη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο ΠΠ. 

α. H ελεξγνπνίεζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ 

Κέληξνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ηεο 

ΓΓΠΠ, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ εθπαίδεπζε ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, ηα νπνία αλαιακβάλνπλ αλάινγεο ζέζεηο ζε θάζε επίπεδν, αιιά θαη 

εζεινληψλ. 



- 56 - 

 -//-  

β. Ζ Πνιηηηθή Πξνζηαζία λα εηζεγείηαη ζην Τπνπξγείν 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκάησλ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

γ. Αμηνπνίεζε ηεο εηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθήο γλψζεο γηα 

ηηο θαηαζηξνθέο ζηε ρψξα καο, κε ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ επηζηεκφλσλ γηα 

ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ εθδήισζεο  θαηαζηξνθψλ θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ 

γηα κέηξα θαη έξγα ειαρηζηνπνίεζεο ησλ επηπηψζεψλ ηνπο.44 

δ. Πνιινί απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ έρνπλ κειεηεζεί 

θαη πεξηγξαθεί επαξθψο. Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ράξηε 

θηλδχλσλ. Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ θηλδχλσλ είλαη κηα απηνλφεηε ππνρξέσζε ηεο 

πνιηηείαο. Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ ή “GIS”) απνηεινχλ έλα 

ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη γηα 

ηελ αλάιπζε θαη κνληεινπνίεζε θαηαζηάζεσλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί γεσγξαθηθά 

δεδνκέλα θαη επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ραξηψλ. Δίλαη πνιχ ρξήζηκα ζηε δηαρείξηζε 

θαηαζηξνθψλ θαη ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία. 

ε. Ζ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (π.ρ. facebook, twitter) έρεη απμήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ίδησλ ησλ 

πιεγέλησλ λα δηαδίδνπλ πιεξνθνξία γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο αλάγθεο πνπ 

ππάξρνπλ. Οη ηερλνινγίεο απηέο πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ζπζηήκαηνο άκεζεο πξνεηδνπνίεζεο ζηειερψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη 

ελεκέξσζεο γηα θαηαζηξνθέο / επηθίλδπλα θαηλφκελα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. 

ζη. Tν παξφλ ζχζηεκα εγγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο 

ησλ εζεινληηθψλ νκάδσλ δελ είλαη αμηφπηζην, θαζψο κηα νκάδα ζεσξείηαη 

εγγεγξακκέλε ζην κεηξψν ηεο ΓΓΠΠ έρνληαο θαηαζέζεη νπζηαζηηθά κηα απιή 

αίηεζε. Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ εζεινληηθψλ νκάδσλ απφ ηε ΓΓΠΠ, ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θξηηήξηα. 

δ. Γηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ 

κέξνπο ηεο Πνιηηείαο, πξνο ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο. Οη πφξνη απηνί είλαη 

απαξαίηεηνη ηφζν γηα λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη εζεινληέο έρνπλ ηα κέζα λα 

επηηεινχλ νξζά θαη κε αζθάιεηα ην έξγν ηνπο, φζν θαη γηα λα παχζεη ε ζηξεβιή 

                                            
44

 Όπσο 2 
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θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία νη άλζξσπνη πνπ πξνζθέξνπλ εζεινληηθφ έξγν, 

θαινχληαη παξάιιεια λα ην ππνζηεξίδνπλ θαη κε δηθνχο ηνπο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο.45 

ε. Ζ ΓΓΠΠ λα απνθηήζεη δηνηθεηηθή ζρέζε κε ηα ζηειέρε 

πνπ εθηεινχλ ηα αληίζηνηρα θαζήθνληα ζε επίπεδν Πεξηθεξεηψλ θαη Γήκσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη θαη λα αμηνινγεί ηηο ελέξγεηέο ηνπο. 

ζ. Σα ζηειέρε ηεο ΓΓΠΠ λα απνθηήζνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

εκπεηξνγλψκνλα ηνπ ΜΠΠ ηεο ΔΔ θαη λα  ζπκκεηέρνπλ ζε απνζηνιέο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ επηρεηξεζηαθή εκπεηξία. 

η. Να ζεζκνζεηεζεί ε ηνπνζέηεζε Αλσηέξσλ Αμθψλ ηνπ 

Π ζηηο Γηεπζχλζεηο ΠΠ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Πεξηθεξεηψλ, ψζηε λα επηηεπρζεί 

ζχλδεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ θνξέσλ κε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνκέα. 

ηα. Να επηιπζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, πξνβιήκαηα 

πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» (αζάθεηεο, επηθάιπςε 

αξκνδηνηήησλ, ππνζηειέρσζε, θιπ). Γηα ηηο Απηνηειείο Γηεπζχλζεηο ΠΠ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηηο αηξεηέο Πεξηθέξεηεο πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηεί λέα δνκή ψζηε λα 

κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπο.46 

ηβ. Να πξνσζεζνχλ θαη λα βειηησζνχλ νη δηκεξήο- 

δηαζπλνξηαθέο ζπκθσλίεο κε ηα φκνξα θξάηε γηα θαιχηεξε ζπλεξγαζία θαη 

αληαπφθξηζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ. 

ηγ. Να πξνβιεθζνχλ θνλδχιηα γηα θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο 

φπσο ε επίηαμε κεραλεκάησλ. 

ηδ. Να πξνρσξήζεη ε αλαδηνξγάλσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Π, πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκεζεί πξνζσπηθφ θαη δαπάλεο θαη λα απμεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Όπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία ππξνζβεζηηθήο 

κνλάδαο νη δήκνη ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηδξχζνπλ εζεινληηθά 

θιηκάθηα ή ππεξεζίεο. 

ηε. Να πινπνηεζεί ε πξφβιεςε ηνπ λένπ Νφκνπ (Ν. 

4029/2011), γηα ηνλ εζεινληηζκφ ζην Π, γηα ρνξήγεζε ζηνπο εζεινληέο 

ππξνζβέζηεο ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά θαη κε αζθάιεηα ζην ππξνζβεζηηθφ έξγν. 

                                            
45

 WWF, « Δζεινληηζκφο, δαζνπξνζηαζία θαη δαζνππξφζβεζε ζηελ Διιάδα», ΑΘΖΝΑ, WWF 
Διιάο, Ηνχληνο 2009 
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ηζη. Να απμεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ κέζσλ ησλ ΔΓ ζηελ 

αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κφλν δχν Δ/Π ηνπ 

Ξ δηαηίζεληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο γηα δαζνππξφζβεζε ηελ ψξα πνπ θάζε 

ρξφλν ελνηθηάδνληαη πεξηζζφηεξα απφ δέθα Δ/Π απφ ην εμσηεξηθφ (κε θφζηνο 

πνιιά εθαη. επξψ). Σα πεξηζζφηεξα Δ/Π θαη ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ ΔΓ κπνξνχλ 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δαζνππξφζβεζε θαη έηζη λα πεξηνξηζηνχλ ζεκαληηθά νη 

θξαηηθέο δαπάλεο, ελψ ζα απμεζεί ε πξνζηηζέκελε αμία αθνχ ζα ππάξμεη 

αμηνπνίεζε ησλ εζληθψλ κέζσλ αιιά θαη ην εηζφδεκα ησλ ζηειερψλ πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ( κέζσ απνδεκηψζεσλ εθηφο έδξαο, αιιά θαη κε ηε θαζηέξσζε 

θάπνηαο επηπιένλ απνδεκίσζεο).  

Αληί επίινγνπ 

3. Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζήκεξα 

είλαη λα αλαπηπρζεί ε ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

ππεξβαίλνπλ ην ζελάξην ζην νπνίν βαζίζηεθε ν ζρεδηαζκφο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, πνιχηηκε απνδεηθλχεηαη ε ζπλερήο 

θαηάξηηζε, επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ δπλακηθνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, 

θαζψο θαη ε δηθηχσζε αηφκσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

κεηαθνξά εκπεηξίαο, γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο. Απμαλφκελε επίζεο ζεκαζία 

απνθηά ε δηεζλήο αιιειεγγχε θαη αιιεινυπνζηήξημε, αθνχ ε νηθνλνκηθή θξίζε 

πνπ έρεη ρηππήζεη θπξίσο ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν θαη εηδηθφηεξα ηε ρψξα καο ζα 

πεξηνξίζεη ζίγνπξα ηα θνλδχιηα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θαηαζηξνθψλ. 

4. Ζ κείσζε ησλ θαηαζηξνθψλ απαηηεί ζπλερή πξνζπάζεηα ζε 

φιεο ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ ηεο θαηαζηξνθήο. Ηδίσο φκσο πξνυπνζέηεη κηα 

νινθιεξσκέλε ζεψξεζε ηνπ δεηήκαηνο, ζηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 
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ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΓΓΠΠ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «A-2» ΣΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ             
«Η δοκή ηες Ποιηηηθής Προζηαζίας  
ζηελ Διιάδα»                                                     
 
 

ΓΙΔΘΝΔ ΗΜΑ ΠΠ 
 

 
σκβοιηζκός ήκαηος 
 
 Οη δύο πιεσρές ηοσ ηζοζθειούς ηρηγώλοσ ζσκβοιίδοσλ ηης δράζεης 
πρόιευες θαη επέκβαζες αληίζηοητα, ελώ ε βάζε ηοσ ηρηγώλοσ ζσκβοιίδεη ηης 
δράζεης αποθαηάζηαζες θαη αρφγής ζηοσς πιεγέληες. 
 
Γεληθά 
 
 Σο ζήκα ηες ΠΠ ηες Υώρας είλαη έλα ζεζκοζεηεκέλο δηεζλές δηαθρηηηθό 
ζήκα γηα ηης δσλάκεης ΠΠ. 
 Πέραλ ηοσ όηη ηο ζήκα ζσκβάιιεη ζηελ αιιειεγγύε ηφλ δσλάκεφλ ΠΠ ζε 
εζληθό θαη δηεζλές επίπεδο, έτεη θαη πραθηηθές προεθηάζεης δεδοκέλοσ όηη: 

1. Γηεσθοιύλεη ηελ αλαγλώρηζε ηοσς από ηης ιοηπές θραηηθές 
δσλάκεης θαη ηελ αποκάθρσλζε αλαρκοδίφλ από ηελ περηοτή ηες θαηαζηροθής 

2. σκβάιιεη ώζηε οη πιεγέληες λα ζτεκαηίζοσλ ηελ εηθόλα ηες 
αποηειεζκαηηθής επέκβαζες θαη ηελ εθδήιφζε ηες πρόλοηας ηοσ Κράηοσς ζηοσς 
πιεγέληες ποιίηες. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «A-3» ΣΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ              
«Η δοκή ηες Ποιηηηθής Προζηαζίας  
ζηελ Διιάδα»                                                   
 

ΑΡΜΟΓΙΟΙ ΦΟΡΔΙ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΣΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ 

 
ΑΝΧΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ 
ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ  
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «A-4» ΣΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ             
«Η δοκή ηες Ποιηηηθής Προζηαζίας  
ζηελ Διιάδα»                                                 
 
 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΑΙΡΔΣΧΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΦΔΙΟ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ 

ΓΡΑΦΔΙΑ 

ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΧΝ 

ΝΟΜΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ 

ΣΜΗΜΑ 

ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ 

ΣΜΗΜΑ  

ΠΑΜ-ΠΔΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ 

ΥΔΔΧΝ 

ΓΡΑΦΔΙΑ 

ΝΟΜΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΧΝ 

ΔΝΟΣΗΣΧΝ 

ΣΜΗΜΑΣΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΧΝ 

ΔΝΟΣΗΣΧΝ 

ΓΡΑΦΔΙΑ ΠΑΜ-ΠΔΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΧΝ 

ΔΝΟΣΗΣΧΝ ΔΚΣΟ 

ΣΗ ΔΓΡΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «A-5» ΣΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ             
«Η δοκή ηες Ποιηηηθής Προζηαζίας  
ζηελ Διιάδα»                                                 
 
 
 

ΓΡΑΔΙ ΜΠΠ ΣΗ ΔΔ ΣΟ 2008 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «A-6» ΣΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ             
«Η δοκή ηες Ποιηηηθής Προζηαζίας  
ζηελ Διιάδα»                                                     
 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ Γ/ΝΔΧΝ ΠΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηο ζτεδηάγρακκα θαίλεηαη ε προηεηλόκελε δηάρζρφζε ηφλ Ασηοηειώλ 

Γλζεφλ ΠΠ ηφλ αηρεηώλ Περηθερεηώλ. Οη αρκοδηόηεηες ηφλ Σκεκάηφλ 

προηείλεηαη λα είλαη: 

1. Γηα ηο Σκήκα τεδηαζκού Πρόιευες θαη Αληηκεηώπηζες 
Καηαζηροθώλ: 

α. Ο ζσληοληζκός θαη ε επίβιευε ηοσ έργοσ ηες ποιηηηθής 
προζηαζίας γηα ηελ πρόιευε, εηοηκόηεηα, αληηκεηώπηζε θαη αποθαηάζηαζε ηφλ 
θαηαζηροθώλ, εληός ηφλ εδαθηθώλ ορίφλ ηες  περηθέρεηας. 

β. Η εσζύλε γηα ηελ εθαρκογή ηοσ εηήζηοσ εζληθού 
ζτεδηαζκού ποιηηηθής προζηαζίας, θαηά ηο ζθέιος ποσ ηα οηθεία προγράκκαηα, 
κέηρα θαη δράζεης εθαρκόδοληαη ζε επίπεδο περηθέρεηας. 

γ. Η δηαηύπφζε εηζεγήζεφλ γηα ηο ζτεδηαζκό ποιηηηθής 
προζηαζίας ηες περηθέρεηας, προθεηκέλοσ λα αποηειέζοσλ αληηθείκελο ηες 
εηζήγεζες γηα ηολ εηήζηο εζληθό ζτεδηαζκό ποιηηηθής προζηαζίας από ηε 
Γησποσργηθή Δπηηροπή. 

ΑΤΣΟΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΠΠ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΣΜΗΜΑ 

ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ 

ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ 

ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ 

ΣΜΗΜΑ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ-

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - 

ΔΘΔΛΟΝΣΙΜΟΤ 

ΣΜΗΜΑ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 

Α. …… 

        Β.  …… 
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δ. Ο ζσεδιαζμόρ και η οπγάνυζη θεμάηυν ππόλητηρ, 
ενημέπυζηρ και ανηιμεηώπιζηρ ηυν καηαζηποθών ή καηαζηάζευν έκηακηηρ 
ανάγκηρ. 

ε. Η ζςμμεηοσή ζηην εκπόνηζη ππογπαμμάηυν 

ανηιπςπικήρ πποζηαζίαρ δαζικών εκηάζευν, ζηο ζσεδιαζμό και ζηη μελέηη 

μεθόδυν και μέζυν για ηην ππόλητη και καηαζηολή ηοςρ. 

2. Για ηο Τμήμα Επισειπήζευν – Εκπαίδεςζηρ - Εθελονηιζμού: 
α. Ο ζςνηονιζμόρ και η επίβλετη ηος έπγος ηηρ πολιηικήρ 

πποζηαζίαρ για ηην ππόλητη, εηοιμόηηηα, ανηιμεηώπιζη και αποκαηάζηαζη ηυν 
καηαζηποθών, ενηόρ ηυν οπίυν ηηρ εδαθικήρ ηηρ πεπιθέπειαρ. 

β. Η ςποβολή ειζήγηζηρ ζηον Γενικό Γπαμμαηέα 
Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ για ηην έκδοζη απόθαζηρ κήπςξηρ καηάζηαζηρ έκηακηηρ 
ανάγκηρ πολιηικήρ πποζηαζίαρ, ζηιρ πεπιπηώζειρ ηοπικών καηαζηποθών. 

γ. Η έκδοζη αποθάζευν κήπςξηρ καηάζηαζηρ έκηακηηρ 
ανάγκηρ, πποκειμένος για ηοπικέρ καηαζηποθέρ μικπήρ ένηαζηρ. 

δ. Η ππαγμαηοποίηζη ενημεπώζευν, εκπαιδεύζευν, 
εκδηλώζευν για ηην ενημέπυζη, εςαιζθηηοποίηζη ηος κοινού ζε θέμαηα ΠΠ.  

ε. Η ζςνεπγαζία με ηοςρ απμόδιοςρ θοπείρ για ηην 
καηαζηολή ηυν δαζικών πςπκαγιών. 

ζη. Η καηαγπαθή, αξιολόγηζη και κινηηοποίηζη ηυν 

εθελονηικών οπγανώζευν για ηην ανηιμεηώπιζη καηαζηποθών. 

3. Για ηο Τμήμα Διοικηηικήρ Υποζηήπιξηρ: 
α. Η καηαγπαθή όλυν ηος διαθέζιμος πποζυπικού και 

μέζυν πος διαθέηοςν όλερ οι ςπηπεζίερ ηηρ πεπιθέπειαρ, καθώρ και ηος δημόζιος 
και ιδιυηικού ηομέα.  

β. Η έκδοζη απόθαζηρ για ηην επίηαξη πποζυπικών 
ςπηπεζιών, καθώρ και κινηηών και ακινήηυν, ζύμθυνα με ηιρ πςθμίζειρ ηος 
άπθπος 41 ηος ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄). 

γ. Η ππομήθεια ηος απαιηούμενο εξοπλιζμού και εθοδίυν 

πος ππέπει να ηηπούνηαι ζε απόθεμα για ηην ανηιμεηώπιζη ηυν καηαζηποθών και 

ηυν επιπηώζευν αςηών. 

4. Για ηα Τμήμαηα ΠΠ Πεπιθεπειακών Ενοηήηυν η άζκηζη ζε 

ηοπικό επίπεδο ηυν απμοδιοηήηυν ηηρ Αςηοηελούρ Δνζηρ ΠΠ. 


