
    

Οργάνωση της Πολιτικής προστασίας 

 Με το Ν. 2344/95:  

 Ιδρύεται η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, (ΓΓΠΠ) 

  Θεσμοθετούνται μια σειρά από όργανα: π.χ. κυβερνητικό συμβούλιο 

πολιτικής προστασίας, επιστημονικό συμβούλιο, συντονιστικό διυπουργικό 

όργανο (ΣΔΟ), συντονιστικό νομαρχιακό όργανο (ΣΝΟ).  

 Αποσαφηνίζονται  για πρώτη φορά έννοιες σχετικά με την Πολιτική 

προστασία, που τη διαφοροποιούν και τη διαχωρίζουν, από την Πολιτική 

Άμυνα. 

  Πριν την ίδρυση της… 

 Ν.Δ 17/1974 Περί Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (καταργήθηκαν 20 νόμοι, 

νομοθετικά και βασιλικά  διατάγματα) 

 Π.Δ 27979 ΠΣΕΑ Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης  

 Π.Δ. 1097/81 ΠΣΕΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 

 Με προεδρικά διατάγματα, ιδρύθηκαν στη συνέχεια  αντίστοιχες Διευθύνσεις ΠΣΕΑ 

και στα άλλα υπουργεία με κυρίαρχο το ρόλο των Ενόπλων δυνάμεων.  

 Ελάχιστες εξαιρέσεις: όπως ο νόμος 998/79 «περί προστασίας δασών και 

εν γένει δασικών εκτάσεων». 

Θεσμικό Πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα 

 Ν. 2344/1995, ΦΕΚ 212/τΑ’/11-10-1995 «Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας και 

άλλες διατάξεις»  

  Ν. 3013/2002, ΦΕΚ 102/τΑ’/1-5-2002 «Περί αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας»  

 ΥΑ 1299/2003,  ΦΕΚ 423/τΒ’/10-4-2003 – Περί έγκρισης Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 

Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»  

 Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/τΑ’/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης  

 Νόμος 2641/1998 νόμος για τα θέματα πολιτικής άμυνας και πολιτικής προστασίας.  

 Άλλος ένας μηχανισμός αντιμετώπισης των  καταστροφών τόσο σε ειρηνική, όσο 

και σε πολεμική περίοδο. 

Σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης – Αρμοδιότητες 

 Διαμόρφωση της Πολιτικής Προστασίας μετά τον Καλλικράτη 



 Τι είχαμε και τι έχουμε 

 Πως κατανέμονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες 

 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός – Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας 

Πολιτική Προστασία- Ν.3013/2002 

Επαναπροσδιορίστηκαν: 

 Ο σκοπός της Πολιτικής Προστασίας 

 Οι έννοιες και οι ορισμοί της Πολιτικής Προστασίας 

 Το δυναμικό και τα μέσα της Πολιτικής προστασίας 

 Τα όργανα Σχεδιασμού και Εφαρμογής της Πολιτικής προστασίας και οι 

αρμοδιότητες σε κεντρικό και αποκεντρωμένο επίπεδο    

Ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων 

 Κατά τη διάρκεια πολεμικής σύρραξης έχουν την επιχειρησιακή ευθύνη και το 

συντονισμό για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκαλούνται από τις 

εχθρικές επιθέσεις. 

 Σε περίοδο ειρήνης συνδράμουν με μέσα για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. 

Ν.3852/2010 – Καλλικράτης 

 Σημαντικές αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 Νέα δεδομένα στο πεδίο της  Πολιτικής Προστασίας 

Διαπίστωση: 

 Η Πολιτική Προστασία με την εφαρμογή του Καλλικράτη αποτελεί σε μεγαλύτερο 

βαθμό αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

Η διοικητική δομή στην Ελλάδα 

 Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία και Δημόσιες Υπηρεσίες 

 Αποκεντρωμένη Κρατική διοίκηση (αποκεντρωμένες διοικήσεις) 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση 

    (Περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, δήμοι) 

  Α’ 

βαθμού (δήμοι) 

       Β’ Βαθμού (Περιφέρειες) 



  Σχέδιο Ξενοκράτης 

Έννοιες – Ορισμοί: 

 Καταστροφή νοείται κάθε  ταχείας ή βραδείας εξέλιξης  φυσικό φαινόμενο ή 

τεχνολογικό συμβάν στο  χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο, το οποίο προκαλεί 

εκτεταμένες δυσμενείς επιπτώσεις στον  άνθρωπο, καθώς και στο ανθρωπογενές ή 

φυσικό περιβάλλον. 

 Κίνδυνος νοείται η πιθανότητα εκδήλωσης ενός  φυσικού  φαινομένου ή 

τεχνολογικού συμβάντος συνδυασμό με την ένταση των καταστροφών, που  μπορεί 

να προκληθούν στους πολίτες, στα αγαθά, στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και στις 

υποδομές μιας  περιοχής. 

 Η ένταση της καταστροφής καθορίζεται από  το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών 

που αφορούν στη ζωή, στην υγεία  και  στην  περιουσία των  πολιτών, στα  αγαθά, 

στις παραγωγικές πηγές και στις υποδομές. 

Δυναμικό και μέσα Πολιτικής Προστασίας 

 Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας 

 Κρατικές υπηρεσίες και Οργανισμοί 

 Πυροσβεστικό Σώμα,   

 Λιμενικό Σώμα,  

 Ελληνική Αστυνομία,  

 ΕΚΑΒ,  

 Ένοπλες Δυνάμεις,  

 Ο. Α. Σ. Π., Ο.Τ.Α.,  

 Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π.,  

 Δ.Ε.Π.Α, Ε.Μ.Υ. 

  Εθελοντικές Οργανώσεις 

Διοικητική Μέριμνα- Συντονισμός- Επικοινωνίες 

 Εννοούμε την κάλυψη των αναγκών, τόσο των Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας  

όσο και των πληγέντων, σε απαιτήσεις μέσων, στέγασης, σίτισης, ιματισμού, 

υγειονομικής περίθαλψης, κινήσεων, καυσίμων, φωτισμού, θέρμανσης, 

οικονομικών δαπανών κ.λπ. 

Λειτουργία Συντονιστικού Οργάνου* Πολιτικής Προστασίας ΣΟΠΠ) 

 Για τη σύσταση και λειτουργία του ΣΟΠΠ της περιφερειακής ενότητας. 



 Πρόεδρος είναι αρμόδιος  Αντιπεριφερειάρχης  

 Συμμετέχουν επίσης: 

 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 

 Εκπρόσωποι των εμπλεκομένων φορέων κατά περίπτωση 

Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης 

 Είναι μια διαρκής κυκλική διεργασία που συνίσταται: 

 Στην σύνταξη σχεδίων 

 Στην εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στην εφαρμογή 

των σχεδίων 

 Στις ασκήσεις για τη δοκιμασία και τον έλεγχο σχεδίων και την 

εξάσκηση του προσωπικού 

 Στην αναθεώρηση/επικαιροποίηση των σχεδίων 

    Σχέδιο εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο θα επιλύσουμε ένα 

πρόβλημα η θα     αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που θα 

προκύψει στο μέλλον 

 Ένα επίσημο κείμενο συμπεφωνημένων ρόλων και αρμοδιοτήτων,  

στρατηγικών , συστημάτων και ρυθμίσεων 

 Το σχέδιο αποτελεί μέρος του σχεδιασμού 

 Ο σχεδιασμός 

 Λαμβάνει χώρα σε περίοδο ηρεμίας/ειρήνης 

 Πρέπει να ακολουθεί τη διακινδυνική προσέγγιση (all-hazard/multi-hazard) 

 Πρέπει να γίνεται στη βάση της διαλειτουργικότητας  

 Βασίζεται στην έγκαιρη πληροφορία και επιστημονική γνώση 

 Πρέπει να έχει κατάλληλο μίγμα σαφούς πρόβλεψης, αυτοσχεδιασμού και 

ευελιξίας 

 Πρέπει να συνδέει με ικανοποιητικό τρόπο τις δράσεις σε όλες τις φάσεις 

της καταστροφής 

Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» 



Αποτελεί το γενικότερο πλαίσιο σχεδιασμού για τη σύνταξη των σχεδίων έκτακτης ανάγκης 

 Στα τρία διοικητικά επίπεδα 

 στις τέσσερις φάσεις κινητοποίησης πολιτικής προστασίας 

 (συν

ήθης ετοιμότητα, αυξημένη ετοιμότητα, αντιμετώπιση (κινητοποίηση – επέμβαση), βραχεία 

αποκατάσταση & 

 στις τέσσερις φάσεις κινητοποίησης πολιτικής προστασίας 

 στα τρία επίπεδα διοίκησης, ελέγχου & συντονισμού (πολιτικό -στρατηγικό, 

επιχειρησιακό, τακτικό)  

Περιλαμβάνουν επίσης, τις απαραίτητες δράσεις για: 

 τη διασφάλιση της λειτουργίας του φορέα του φορέα 

 υποστήριξη του σχεδίου (εκπαίδευση, ασκήσεις αναθεώρηση) 

 ΦΑΣΗ 1η  ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ (Σ) 

 ΦΑΣΗ 2η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ (Α) 

 ΦΑΣΗ 3η ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΕΜΒΑΣΗ (Ε) 

  ΦΑΣΗ 4η  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΡΩΓΗ  

 

Ασκήσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

Με τη διεξαγωγή ασκήσεων επιτυγχάνεται: 

 η δοκιμασία και ο έλεγχος πληρότητας των σχεδίων εκτάκτης ανάγκης και της 

απαιτούμενης ανάγκης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων 

 η αναγνώριση κενών ή επικαλύψεων στους ρόλους και τις αρμοδιότητες των 

εμπλεκομένων 

 η βελτίωση του συντονισμού, των επικοινωνιών και της διαχείρισης πληροφορίας 

μεταξύ των εμπλεκομένων 

 ο προσδιορισμός και η εκτίμηση των απαραίτητων πόρων 

 Η εκπαίδευση και εξοικείωση του προσωπικού με τις διαδικασίες αντιμετώπισης 

και διαχείρισης των εκτάκτων αναγκών  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Κατηγορίες καταστροφής 

1. ΚΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ & 

ΜΕΣΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  

Τοπικής μικρής έντασης  Της οικείας 
Περιφ. 

Ενότητας  

Αντιπεριφερειάρχης*  

Τοπικής  μεγάλης έντασης  Και άλλους 
Δήμους, 

Περιφέρειες, 
Αποκ. 

Διοικήσεις ή 
/και  κεντρικές 
Υπηρεσίες και 

Φορείς  

Γεν. Γραμματέας 
Π.Π. Κ.Σ.Ο.Π.Π.  

Περιφερειακή μικρής έντασης  Της οικείας 
Περιφέρειας 

Περιφερειάρχης  



Περιφερειακή μεγάλης έντασης Και από άλλες 

Περιφέρειες ή 
Αποκ. 

Διοικήσεις ή/και 

κεντρικές 
Υπηρεσίες και 

Φορείς  

Γεν. Γραμματέας 
Π.Π. Κ.Σ.Ο.Π.Π.  

Γενική: Εκτείνεται σε 
περισσότερες από τρεις 

Περιφέρειες  

Και από άλλες 
Αποκ. 

Διοικήσεις ή/και 

κεντρικές 
Υπηρεσίες και 
Φορείς - EU  

Γεν. Γραμματέας 
Π.Π. Κ.Σ.Ο.Π.Π.  

 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ & Μ 

ΕΣΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
& ΜΕΣΑ  

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΜΕΣΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  

   

Τοπικής μεγάλης 

έντασης  

Και άλλους Δήμους, Περιφέρειες, 
Αποκ. Διοικήσεις ή /και  κεντρικές 
Υπηρεσίες και Φορείς  

Γενικός Γραμματέας της 
οικείας Αποκεντρωμένης  
κατόπιν συνεννόησης με το 

Γεν. Γραμματέα Π.Π.  

   



 

Οργανωμένη Απομάκρυνση Πολιτών 

 Άρθρο 18 του Ν.3613/2007 

 Μέτρο προληπτικής προστασίας που λαμβάνει χώρα μετά από μία καταστροφή   

 Αφορά την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί η 

παραμονή τους στην πληγείσα περιοχή 

 Η δράση εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών 

 Υποχρέωση ενσωμάτωσης στα υφιστάμενα σχέδια διαχείρισης εκτάκτων 

αναγκών 

 Καθορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία για την οργάνωση και υλοποίηση της 

δράσης 

 Καθορίζονται οι εμπλεκόμενοι φορείς (εισήγησης, απόφασης & υλοποίησης) και ο 

ρόλος του κάθε φορέα 

 Αναγνωρίζεται σημαντικός ρόλος στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 

 Ποιοί οι επικείμενοι/επαγόμενοι κίνδυνοι απειλούν την ανθρώπινη ζωή μετά από 

μια καταστροφή 

 Μία καταστροφή είναι πιθανό να προκαλέσει μια σειρά από άλλες καταστροφές 

και μάλιστα πολλές φορές ταυτόχρονα. 

Περιφερειακή 

μεγάλης έντασης 

Και από άλλες Περιφέρειες ή Αποκ. 

Διοικήσεις ή/και κεντρικές Υπηρεσίες 

και Φορείς  

Γενικός Γραμματέας της 
οικείας Αποκεντρωμένης  
κατόπιν συνεννόησης με το 

Γεν. Γραμματέα Π.Π.  



  

 


