
Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') 

Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  

ΣΚΟΠΟΣ - ΕΝΝΟΙΕΣ  

Άρθρο 1 - Σκοπός πολιτικής προστασίας  

1. Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και 
περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές 
(συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές 
καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια 
ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα 
υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της 
χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.  

2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού:  

α. εκπονούνται σχέδια και προγράμματα πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, 
λαμβάνονται μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, 
ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης,  

β. αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται τα δημόσια και 
ιδιωτικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και  

γ. υποβάλλονται εισηγήσεις προς τα αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπουργεία, για την 
αναμόρφωση της αντίστοιχης νομοθεσίας.  

Άρθρο 2 - Έννοιες – Ορισμοί  

1. α. 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.  

β. 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.  

2. Κίνδυνος νοείται η πιθανότητα εκδήλωσης ενός φυσικού φαινομένου ή 
τεχνολογικού συμβάντος ή και λοιπών καταστροφών σε συνδυασμό με την ένταση 
των καταστροφών, που μπορεί να προκληθούν στους πολίτες, στα αγαθά, στις 
πλουτοπαραγωγικές πηγές και στις υποδομές μιας περιοχής.  



3. α. Γενική καταστροφή νοείται η καταστροφή που εκτείνεται σε περισσότερες από 
τρεις περιφέρειες της χώρας.  

β. Περιφερειακή καταστροφή μικρής έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της 
οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας.  

γ. Περιφερειακή καταστροφή μεγάλης έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση 
της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από 
άλλες περιφέρειες ή και από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς.  

δ. Τοπική καταστροφή μικρής έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας 
αρκεί το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο νομού.  

ε. Τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της 
οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από 
άλλους νομούς, περιφέρειες ή και από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς.  

4. Κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας είναι η ενεργοποίηση και η 
κλιμάκωση της δράσης του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας σε 
κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τους σκοπούς της πολιτικής 
προστασίας και ειδικότερα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από 
καταστροφές ή και για τον έλεγχο και περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων, που 
σχετίζονται με τους αντίστοιχους κινδύνους. Η κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής 
προστασίας διακρίνεται σε:  

α. Κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας, λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου, 
στην οποία περιλαμβάνεται η κλιμάκωση της ετοιμότητας του δυναμικού και των 
μέσων πολιτικής προστασίας, κατά την εξειδίκευση που γίνεται στο σχεδιασμό 
ετοιμότητας.  

β. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στην οποία περιλαμβάνεται η 
κατάσταση, που σχετίζεται με συγκεκριμένη καταστροφή, για την αντιμετώπιση της 
οποίας απαιτείται:  

i . ειδικός συντονισμός από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του 
δυναμικού και των μέσων των υπηρεσιών και των φορέων, που αναλαμβάνουν δράση 
σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και  

ii . κινητοποίηση δυναμικού και μέσων επιπλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές 
συνθήκες.  

Άρθρο 3 - Δυναμικό και μέσα πολιτικής προστασίας  

1. Στο δυναμικό και στα μέσα πολιτικής προστασίας περιλαμβάνονται:  

α. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, στα οποία ανατίθεται η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρμογής των σχεδίων, 
προγραμμάτων και μέτρων πολιτικής προστασίας, καθώς και ο συντονισμός των 
αναγκαίων ενεργειών.  



β. Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε 
επιχειρησιακό επίπεδο για τις επί μέρους δράσεις πολιτικής προστασίας και κυρίως 
για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών (όπως Πυροσβεστικό 
Σώμα, Λιμενικό Σώμα, ΕΛ.ΑΣ., Ε.Κ.Α.Β., Ένοπλες Δυνάμεις, Ο.Α.Σ.Π., υπηρεσίες 
της Περιφέρειας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., 
Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, Ε.ΥΔ.Α.Π., Δ.ΕΠ.Α., Ε.Μ.Υ.).  

γ. Οι εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι 
εθελοντές πολιτικής προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που 
εντάσσονται στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και 
αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, 
καθώς και δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών.  

2. α. Σε περιπτώσεις γενικών καταστροφών, περιφερειακών και τοπικών μεγάλης 
έντασης ή καταστροφών εξειδικευμένου χαρακτήρα, καθώς και σε περίπτωση 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εντάσσονται στις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, 
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του εξουσιοδοτημένου 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, πολίτες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία, καθώς 
και πάσης φύσεως μέσα που ανήκουν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με τους 
αντίστοιχους χειριστές τους, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την αντιμετώπιση 
των καταστροφών.  

β. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η διαδικασία και 
το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, για τη χρήση των μέσων και την 
απασχόληση των πολιτών και των χειριστών των μέσων.  

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  

ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  

Άρθρο 4 - Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας  

1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας 
στην οποία μετέχουν οι Υπουργοί:  

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρος, Οικονομίας και 
Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Τύπου και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης.  



Στις συνεδριάσεις της λαμβάνουν μέρος, κατά περίπτωση και αρμοδιότητα, και άλλοι 
Υπουργοί, εφόσον, κατά την κρίση του Προέδρου, θεωρείται αναγκαία η παρουσία 
τους.  

2. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:  

α. Η έγκριση του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας της χώρας, 
μετά προηγούμενη εισήγηση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Ο ανωτέρω σχεδιασμός διακρίνεται 
σε εθνικής εμβέλειας προγράμματα, σχέδια, μέτρα και δράσεις των κεντρικών 
υπηρεσιών των Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων, καθώς και σε 
περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις των περιφερειών της χώρας.  

Ο ετήσιος εθνικός σχεδιασμός περιέχει, επίσης, τον προϋπολογισμό πολιτικής 
προστασίας για κάθε Υπουργείο, καθώς και για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας, από πλευράς λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών και λαμβάνεται 
υπόψη κατά την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού του επόμενου 
οικονομικού έτους και  

β. Ο απολογισμός εφαρμογής των κυβερνητικών μέτρων αποκατάστασης, μετά από 
γενικές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές.  

Άρθρο 5 - Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας  

1. Συνιστάται Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.  

2. α. Στη σύνθεση του μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ως 
Πρόεδρος, οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας, Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Πολιτισμού, Τύπου και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο αρμόδιος Υπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. και οι Πρόεδροι 
Ε.Ν.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Κ.Ε..  

β. Στη σύνθεση του, επίσης, μπορεί να μετέχουν οι Γενικοί Γραμματείς των 
Υπουργείων Μακεδονίας – Θράκης και Αιγαίου, για θέματα αντίστοιχων 
καταστροφών στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.  

3. Σε περιπτώσεις γενικών, καθώς και ιδιαίτερου χαρακτήρα περιφερειακών ή 
τοπικών μεγάλης έντασης καταστροφών, το ίδιο όργανο μπορεί να συνεδριάζει με τη 
συμμετοχή των αντίστοιχων Υπουργών ή των αρμόδιων για την Πολιτική Προστασία 
Υφυπουργών, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος και προεδρεύει.  

4. Το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

α. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις επί μέρους προτάσεις για την κατάρτιση της 
εισήγησης για τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας προς τη 
Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 4 του 
παρόντος νόμου.  



Στην ίδια εισήγηση περιλαμβάνεται πρόταση για τη διαμόρφωση του 
προϋπολογισμού πολιτικής προστασίας της χώρας, από πλευράς λειτουργικών και 
επενδυτικών δαπανών, για το σύνολο των Υπουργείων και των εποπτευόμενων 
φορέων. Ιδιαίτερη πρόταση διατυπώνεται για τις λειτουργικές και επενδυτικές 
δαπάνες του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.  

β. Παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού 
Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα και με τα εθνικής εμβέλειας προγράμματα, σχέδια, 
μέτρα και δράσεις από τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και από τους 
εποπτευόμενους φορείς.  

γ. Συντονίζει τη διάθεση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων, καθώς 
και το όλο έργο της αντιμετώπισης γενικών, περιφερειακών ή τοπικών μεγάλης 
έντασης καταστροφών.  

δ. Ενημερώνει την κοινή γνώμη για απειλούμενους κίνδυνους καταστροφών και 
παρέχει οδηγίες, κατά την εκδήλωση των φαινομένων, προς αντιμετώπιση των 
καταστροφών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους.  

ε. Συντονίζει το έργο αποκατάστασης των πάσης φύσεως ζημιών από τις ανωτέρω 
καταστροφές.  

στ. Συντάσσει απολογισμό δράσης για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις 
ενέργειες αντιμετώπισης κάθε γενικής, περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης έντασης 
καταστροφής. Για το σκοπό αυτόν συνεκτιμά και τα στοιχεία που περιέχονται στον 
αντίστοιχο, για κάθε καταστροφή, ειδικό φάκελο, που τηρείται στη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.  

ζ. Επιλαμβάνεται, κατά την κρίση του προέδρου του, κάθε άλλου σχετικού θέματος.  

5. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των ανωτέρω καταστροφών, το Κεντρικό 
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια του 
εικοσιτετραώρου.  

Άρθρο 6 - Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  

1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που έχει ιδρυθεί κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 2344/1995 (ΦΕΚ 212 Α'), έχει ως αποστολή τη μελέτη, το 
σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της δράσης για την πρόληψη, 
ετοιμότητα, ενημέρωση και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών 
καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.  

2. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση 
όλων των φάσεων προετοιμασίας, κινητοποίησης και συντονισμού δράσης της 
πολιτικής προστασίας.  

Για το σκοπό αυτόν:  



α. Προετοιμάζει το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της χώρας, για την 
αντιμετώπιση πιθανών, κάθε μορφής, καταστροφών, στο πλαίσιο του υφιστάμενου 
σχετικού σχεδιασμού, ανά κατηγορία κινδύνου.  

β. Αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες για την 
κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της χώρας, εν 
όψει απειλούμενου κινδύνου καταστροφών και  

γ. Συντονίζει το έργο και τις δράσεις αντιμετώπισης των καταστροφών, κατά την 
εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και το έργο αποκατάστασης των προκαλούμενων 
ζημιών.  

3. Ειδικότερα:  

α. Επεξεργάζεται, σχεδιάζει και παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής, στον 
τομέα της πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο των κυβερνητικών κατευθύνσεων.  

β. Συντονίζει όλες τις δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και 
αποκατάστασης των καταστροφών.  

γ. Εξασφαλίζει την επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση όλων των 
προγραμμάτων, σχεδίων και δράσεων της πολιτικής προστασίας.  

δ. Παρακολουθεί την εφαρμογή του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής 
Προστασίας από τις Περιφέρειες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' 
και β' βαθμού της χώρας και προβαίνει σε έλεγχο της εφαρμογής του, σε συνεργασία 
με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.  

ε. Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
την κατανομή των πιστώσεων, στον τομέα της πολιτικής προστασίας, προς τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.  

στ. Έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου, για κάθε γενική, περιφερειακή ή 
τοπική μεγάλης έντασης καταστροφή, στον οποίο περιέχονται τα στοιχεία του 
συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο και του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την 
αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για 
την αποκατάσταση των ζημιών. Στον ίδιο φάκελο εμπεριέχονται εκθέσεις 
απολογισμού δράσης των επί μέρους αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση 
των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων, που 
ενσωματώνονται στην τελική, απολογιστική, έκθεση του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας.  

4. Για την επίτευξη των σκοπών της:  

α. Οργανώνει και λειτουργεί σε μόνιμη βάση και για όλη τη διάρκεια του 
εικοσιτετραώρου το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με ειδικευμένα 
στελέχη πολιτικής προστασίας και το αναγκαίο προσωπικό, στο οποίο 
περιλαμβάνονται και επιτελικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, 
καθώς και του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος. Ο αριθμός των ανωτέρω 
επιτελικών στελεχών, που διατίθενται για την επάνδρωση του Κέντρου 



Επιχειρήσεων, καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού.  

β. Οργανώνει και λειτουργεί μονάδα αξιολόγησης και αξιοποίησης της πρόγνωσης 
καιρικών φαινομένων και άλλων πρόδρομων φαινομένων φυσικών καταστροφών, με 
σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής 
προστασίας, για την αντιμετώπιση απειλούμενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και 
για την ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες.  

γ. Καταρτίζει και συντονίζει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, το 
έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της 
πολιτικής προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο 
παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης.  

δ. Εντάσσει και αξιοποιεί τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας και τους 
ειδικευμένους εθελοντές πολιτικής προστασίας και για τον ίδιο σκοπό μπορεί να τις 
ενισχύει και να τις χρηματοδοτεί.  

ε. Συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία και τους οικείους φορείς για τη σύνταξη 
κανονισμών και για την κατάρτιση προδιαγραφών, προς πρόληψη των φυσικών, 
τεχνολογικών, βιολογικών, χημικών, πυρηνικών ή άλλων καταστροφών και εγκρίνει 
νομαρχιακά και τοπικά σχέδια πολιτικής προστασίας, ανά κατηγορία κινδύνου.  

στ. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς, το ετήσιο 
πρόγραμμα προμηθειών όλων των μηχανικών μέσων και άλλων υλικών, που είναι 
αναγκαία για την πολιτική προστασία της χώρας, με βάση τον Εθνικό Σχεδιασμό 
Πολιτικής Προστασίας.  

ζ. Συντονίζει, χρηματοδοτεί και αναθέτει σε επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς 
φορείς κατάρτισης, την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης των στελεχών της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό 
επίπεδο. Ομοίως σχεδιάζει ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
μελών εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας. Για το σκοπό αυτόν μπορεί 
να εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων εκπαιδευτικά 
προγράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να 
χρηματοδοτεί προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα Α.Ε.Ι. και 
Τ.Ε.Ι., για την πολιτική προστασία της χώρας. Επίσης εγκρίνει και χρηματοδοτεί 
προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας ή μελέτες για την πολιτική προστασία.  

η. Σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας 
του επόμενου άρθρου, καθώς και με επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής συγκεντρώνει επιστημονικές ή άλλες πληροφορίες και διατηρεί κέντρο 
τεκμηρίωσης σε ζητήματα πολιτικής προστασίας.  

θ. Προωθεί τις σχέσεις της χώρας στον τομέα της πολιτικής προστασίας με τους 
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας 
άλλων χωρών και συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και 
προς άλλες χώρες, οι οποίες πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόμοια 
βοήθεια για τη χώρα και  



ι. Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής 
προστασίας της χώρας.  

Άρθρο 7 - Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας  

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου με την επωνυμία «Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής 
Προστασίας» (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π). Το ανωτέρω νομικό πρόσωπο θα υπάγεται στην 
εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και θα 
έχει έδρα την Αθήνα.  

2. Σκοποί του Επιστημονικού και Ερευνητικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας είναι:  

α. Η μέριμνα, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης για την 
εκπαίδευση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το κράτος, 
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 
δεύτερου βαθμού, οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα, προκειμένου να 
συγκροτηθούν τα ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας, προς απόκτηση ειδικών 
γνώσεων στον τομέα αντιμετώπισης των καταστροφών.  

β. Η προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και επεξεργασίας θεμάτων 
σχετικών με την πολιτική προστασία στους τομείς της πρόληψης, αντιμετώπισης, 
ανάκαμψης και αποκατάστασης από καταστροφές, καθώς και η δημιουργία και η 
διατήρηση τράπεζας πληροφοριών και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, το 
σύνολο των στοιχείων της οποίας είναι διαθέσιμο, σε μόνιμη και διαρκή βάση, για 
χρήση από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας.  

γ. Η εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και 
η εξειδίκευση και μετεκπαίδευση σε θέματα πολιτικής προστασίας και  

δ. Η ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που είναι συναφής με τους 
σκοπούς του.  

3. Πόροι του ανωτέρω Κέντρου είναι:  

α) η τακτική ετήσια επιχορήγηση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προς αντιμετώπιση των πάγιων λειτουργικών 
εξόδων του,  

β) η τακτική ετήσια επιχορήγηση που εγγράφεται, επίσης, στον προϋπολογισμό της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και παρέχεται με βάση τα εγκριθέντα 
προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, που εντάσσονται 
στο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας,  

γ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου,  



δ) έσοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ταμεία της και από διεθνείς οργανισμούς, 
και  

ε) έσοδα από κάθε είδους επιχορηγήσεις, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από 
τόκους καταθέσεων και από την εν γένει αξιοποίηση των περιουσιακών του 
στοιχείων.  

4. α. Το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας διοικείται από 
διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και επτά 
ακόμη μέλη, με τριετή θητεία.  

β. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και επιλέγονται από καθηγητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., διευθυντές 
επιστημονικών ινστιτούτων, επιστήμονες και προσωπικότητες με κύρος και εμπειρία 
σε θέματα σχετικά με την πολιτική προστασία.  

γ. Ο γενικός διευθυντής του Κέντρου προσλαμβάνεται, ύστερα από απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου, που 
μπορεί να ανανεώνεται και προΐσταται των υπηρεσιών του Κέντρου.  

δ. Για την επίτευξη των σκοπών του το Κέντρο μπορεί να συνάπτει συμβάσεις 
μίσθωσης έργου με επιστημονικούς φορείς και μεμονωμένους επιστήμονες του 
εσωτερικού και του εξωτερικού. Επίσης, μπορεί, με απόφαση του διοικητικού του 
συμβουλίου, να συνιστά θεματικές επιστημονικές επιτροπές, ανά κατηγορία 
κινδύνου, που συγκροτούνται από καθηγητές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., διευθυντές 
επιστημονικών ινστιτούτων και επιστήμονες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα 
πολιτικής προστασίας.  

5. Με κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας, που εκδίδεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται η οργάνωση, ο αριθμός των θέσεων του 
προσωπικού, η διάρθρωση, η στελέχωση και η λειτουργία των υπηρεσιών του 
Κέντρου, η αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, οι αποδοχές του 
προσωπικού του, τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του γενικού διευθυντή, 
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.  

Άρθρο 8 - Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας  

1. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, εκτός από τις προβλεπόμενες στο 
άρθρο 6 του παρόντος νόμου αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας, ασκεί και τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:  

α. Συντονίζει και κατευθύνει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, 
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση, κάθε μορφής, καταστροφών.  

β. Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης το 
χαρακτηρισμό καταστροφής, ως γενικής και την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης, 
για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.  



γ. Με απόφαση του προβαίνει στο χαρακτηρισμό των καταστροφών, κατά τις 
διακρίσεις του άρθρου 2 παρ. 3 β', γ', δ' και ε' του παρόντος νόμου.  

δ. Εκδίδει τις αποφάσεις για την κήρυξη κατάστασης ετοιμότητας πολιτικής 
προστασίας και κατάστασης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις 
περιφερειακών και τοπικών καταστροφών μεγάλης και μικρής έντασης. Στην 
περίπτωση τοπικής καταστροφής μικρής έντασης μπορεί να εξουσιοδοτεί το Γενικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας ή τον οικείο Νομάρχη για την έκδοση των σχετικών 
αποφάσεων.  

ε. Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τη 
διάθεση και κατανομή των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των, τυχόν, αναγκαίων 
έκτακτων ενισχύσεων, στους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους Ο.Τ.Α., για την 
υλοποίηση σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων πολιτικής προστασίας.  

στ. Εκδίδει την απόφαση της παραγράφου 2α του άρθρου 3 του παρόντος και 
συντονίζει τη διάθεση του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, των τεχνικών μέσων, 
καθώς και της βοήθειας που παρέχεται, από άλλες χώρες, για την αντιμετώπιση των 
καταστροφών. Συντονίζει, επίσης, τη διαδικασία κατάρτισης και υλοποίησης 
προγραμμάτων εκπαίδευσης των Ειδικευμένων Στελεχών Πολιτικής Προστασίας και  

ζ. Σε περίπτωση κατάστασης κινητοποίησης της πολιτικής προστασίας, αποφασίζει 
για την άμεση προμήθεια και διάθεση υλικών, εφοδίων και μέσων, καθ' υπέρβαση 
των προϋπολογισθέντων, εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο.  

Άρθρο 9 - Ενημέρωση της Βουλής  

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εντός μηνός από 
την έγκριση του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, από τη 
Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 4 του παρόντος υποβάλλει στη Βουλή σχετική 
έκθεση.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ  

Άρθρο 10 - Καθορισμός Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας  

Πέραν του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος έχει την ευθύνη του 
συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας σε ολόκληρη 
την επικράτεια, αποκεντρωμένα όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων πολιτικής 
προστασίας είναι:  

α. οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών,  

β. οι Νομάρχες και  

γ. οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι των κοινοτήτων.  



Άρθρο 11 - Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και σύσταση 
Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας στις Περιφέρειες  

1. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

α. Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, 
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών. Στο πλαίσιο της 
ίδιας αρμοδιότητας συντονίζει, επίσης, τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και 
μέσων.  

β. Έχει την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής 
προστασίας, κατά το σκέλος που αναφέρεται σε πρόγραμμα, μέτρα και δράσεις που 
αφορούν την περιφέρειά του.  

γ. Διατυπώνει προτάσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, σε σχέση με 
προγράμματα, μέτρα και δράσεις, που αναφέρονται στην περιφέρειά του. Οι 
προτάσεις αυτές υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης, για τον ετήσιο εθνικό 
σχεδιασμό πολιτικής προστασίας, από τη Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 4 του 
παρόντος.  

δ. Εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την έκδοση της 
απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις 
περιπτώσεις τοπικών καταστροφών, και εκδίδει αποφάσεις κήρυξης κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης, μετά 
προηγούμενη εξουσιοδότηση του από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
και  

ε. Εκδίδει την απόφαση του άρθρου 3 παρ. 2 α του παρόντος, μετά προηγούμενη 
εξουσιοδότησή του από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.  

2. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, η 
οποία υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.  

3. Η ανωτέρω Διεύθυνση, η οποία είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την οργάνωση, 
σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών 
της περιφέρειας, και του δημόσιου, ιδιωτικού δυναμικού και μέσων, για την 
εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την 
αποκατάσταση των ζημιών, συγκροτείται από δύο τμήματα:  

α. Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης, και  

β. Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης.  

Το ήδη λειτουργούν τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) 
εξακολουθεί να διέπεται, σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση, τη λειτουργία και τις 
αρμοδιότητές του, από τις κείμενες ειδικές διατάξεις.  



4. α. Για κάθε Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας 
συνιστώνται τρεις (3) οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίες μπορεί να 
ανήκουν στους κλάδους ΠΕ Γεωλόγων, Τοπογράφων Μηχανικών, Δασολόγων, 
Χημικών Μηχανικών, χημικών και Πολιτικών Μηχανικών, κατά την ειδικότερη 
πρόβλεψη της οικείας προκήρυξης.  

β. Οι υπάλληλοι αυτοί, μετά προηγούμενη εκπαίδευση, αποτελούν ειδικευμένα 
στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας.  

γ. Για τα ανωτέρω ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας δεν είναι επιτρεπτή η 
μετάταξή τους για μια δεκαετία από το διορισμό τους. Επίσης δεν είναι δυνατή η 
μετακίνησή τους σε άλλη οργανική μονάδα της Περιφέρειας.  

δ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
τοποθετείται ειδικευμένο στέλεχος πολιτικής προστασίας. Μέχρι τη συμπλήρωση των 
απαιτούμενων τυπικών προσόντων από τους υπηρετούντες και κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α'), προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας τοποθετείται ειδικευμένο στέλεχος πολιτικής 
προστασίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.  

Άρθρο 12 - Αρμοδιότητες Νομάρχη Σύσταση Γραφείων Πολιτικής Προστασίας στις 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο  

1. Ο Νομάρχης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

α. Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, 
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων του 
νομού.  

β. Έχει την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής 
προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και 
δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα, σε επίπεδο νομού.  

γ. Διατυπώνει εισήγηση για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του νομού, η οποία 
υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση σχετικής 
πρότασης, στο πλαίσιο της πρόβλεψης του άρθρου 11 παρ. 1 γ. του παρόντος.  

δ. Εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την έκδοση της 
απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις 
περιπτώσεις τοπικών καταστροφών και εκδίδει αποφάσεις κήρυξης κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης, μετά 
προηγούμενη εξουσιοδότησή του από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.  

ε. Έχει την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου 
δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση 
των καταστροφών του νομού, και  

στ. Προεδρεύει του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου.  



2. α. Στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κάθε Νομαρχιακού 
Διαμερίσματος συνιστάται, ως οργανική μονάδα, αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής 
Προστασίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Νομάρχη.  

β. Το ανωτέρω Γραφείο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την οργάνωση, σε 
θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης και για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων, καθώς και του δημόσιου, 
ιδιωτικού δυναμικού και μέσων, για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την 
αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.  

γ. ι. Για κάθε Γραφείο Πολιτικής Προστασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και 
των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων συνιστάται μία οργανική θέση μόνιμου 
υπαλλήλου, η οποία μπορεί να ανήκει σ' έναν από τους κλάδους ΠΕ Γεωλόγων, 
Τοπογράφων Μηχανικών, Δασολόγων, Χημικών Μηχανικών και Πολιτικών 
Μηχανικών, κατά την ειδικότερη πρόβλεψη της οικείας προκήρυξης.  

ιι. Οι υπάλληλοι αυτοί, μετά προηγούμενη εκπαίδευση, αποτελούν ειδικευμένα 
στελέχη πολιτικής προστασίας, σε επίπεδο νομού.  

ιιι. Για τους ανωτέρω υπαλλήλους δεν είναι επιτρεπτή η μετακίνησή τους σε άλλη 
οργανική μονάδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  

3. α. Στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κάθε Νομαρχιακού 
Διαμερίσματος συνιστάται Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο.  

β. Το ανωτέρω Όργανο αποτελείται από τους:  

ι. Νομάρχη, ως Πρόεδρο.  

ιι. Δύο μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, οριζόμενα με απόφαση του ίδιου 
Συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα προέρχεται από τη μειοψηφία.  

ιιι. Πρόεδρο ή οριζόμενο εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων 
(Τ.Ε.Δ.Κ.).  

ιν. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας  

της Περιφέρειας και Προϊστάμενο Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης.  

ν. Στρατιωτικό Διοικητή της περιοχής ή εκπρόσωπό του, Διευθυντή της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης του νομού, Λιμενάρχη, σε όσους νομούς υφίσταται Λιμενική Αρχή, και 
Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του νομού.  

νι. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας, Προϊστάμενο Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Υγείας - 
Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τον οριζόμενο εκπρόσωπο του 
Περιφερειακού Εθνικού Συστήματος Υγείας και  



νιι. Εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.  

γ. Οι υπό στοιχεία ιν έως νι μετέχοντες εισηγούνται, στο ανωτέρω όργανο, τα 
αναγκαία μέτρα προς υποβοήθηση του έργου του Νομάρχη.  

δ. Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι δήμων ή 
κοινοτήτων των πληττόμενων περιοχών, εκπρόσωποι λοιπών εθελοντικών 
οργανώσεων και κοινωνικών φορέων του νομού, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι 
υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του προέδρου.  

ε. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου 
αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη 
βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους 
μετέχοντες, αναπληρωτές τους και  

στ. Θέματα σχετικά με τη λειτουργία του ίδιου Οργάνου μπορεί να ρυθμίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.  

Άρθρο 13 -Αρμοδιότητες Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων Σύσταση Γραφείων 
Πολιτικής Προστασίας σε Ο.Τ.Α.  

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο  

1. Οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

α. Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, 
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εφόσον συμβαίνουν 
εντός των διοικητικών ορίων των αντίστοιχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.).  

β. Έχουν την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής 
προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και 
δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα αναφορικά με τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α..  

γ. Διατυπώνουν εισήγηση για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του Ο.Τ.Α., η 
οποία υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση 
σχετικής πρότασης, στο πλαίσιο της πρόβλεψης του άρθρου 11 παρ. 1γ του παρόντος 
νόμου.  

δ. Έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου 
δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση 
των καταστροφών εντός των ορίων του οικείου Ο.Τ.Α..  

2. α. Σε όλους τους δήμους, λειτουργεί, στο πλαίσιο της υπάρχουσας οργανικής 
διάρθρωσης, γραφείο πολιτικής προστασίας, οι αρμοδιότητες του οποίου 
συναρτώνται με την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής προς λήψη 
μέτρων πολιτικής προστασίας.  

3. α. Στην έδρα κάθε δήμου συνιστάται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.  



β. Το ανωτέρω Όργανο αποτελείται από τους:  

ι. Δήμαρχο ως Πρόεδρο.  

ιι. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.  

ιιι. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού.  

ιν. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, Διοικητή Αστυνομικού 
Τμήματος της έδρας του δήμου, Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της 
Δημοτικής Αστυνομίας, εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον 
αντίστοιχο δήμο και διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή 
εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νομού.  

ν. Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α..  

νι. Προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της 
Περιφέρειας.  

νιι. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.  

γ. Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας 
του δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου.  

δ. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου 
αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη 
βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους 
μετέχοντες, αναπληρωτές τους.  

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Άρθρο 14 - Εθελοντικές Οργανώσεις - Ειδικευμένοι Εθελοντές  

1. Η δημιουργία συστήματος εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, 
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών αποτελεί αποστολή της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.  

2. α. Στο πλαίσιο υλοποίησης του πιο πάνω σκοπού, στη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας τηρείται Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και 
Ειδικευμένων Εθελοντών.  

β.ι. Εθελοντικές Οργανώσεις, που μπορούν να ενταχθούν, με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στο ανωτέρω Μητρώο και με ειδικότερη 
αναφορά στο χώρο δράσης τους (σύνολο επικράτειας, περιφέρεια, νομός, δήμος), 
είναι νομικά πρόσωπα ο σκοπός των οποίων, όπως προκύπτει από το οικείο 
καταστατικό, πρέπει να επικεντρώνεται στη δραστηριοποίηση τους στον τομέα της 



πολιτικής προστασίας και ειδικότερα στην ενίσχυση των δράσεων, που αφορούν την 
πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών και τεχνολογικών 
καταστροφών.  

ιι. Ο καθορισμός των κριτηρίων δράσης των εθελοντικών οργανώσεων, η τηρούμενη 
διαδικασία για την εγγραφή τους στο οικείο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, ο χαρακτηρισμός τους ως εθνικών, περιφερειακών, 
νομαρχιακών και τοπικών, η δυνατότητα χρήσης από τα μέλη τους, των αναγκαίων 
μέσων και εξοπλισμού που διαθέτουν οι Ο.Τ.Α., καθώς και η διαδικασία 
επιχειρησιακής ένταξής τους στα αντίστοιχα Συντονιστικά Νομαρχιακά Όργανα και 
Συντονιστικά Τοπικά Όργανα και η περαιτέρω δραστηριοποίησή τους στο πλαίσιο 
λειτουργίας των ίδιων Οργάνων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.  

γ.ι. Ειδικευμένοι εθελοντές, οι οποίοι, ομοίως, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας, εγγράφονται στο οικείο Μητρώο είναι φυσικά πρόσωπα, τα 
οποία, είτε λόγω της φύσεως της επαγγελματικής ή επιστημονικής τους ενασχόλησης 
είτε λόγω ύπαρξης αποδεδειγμένης εμπειρίας, μπορούν να ανταποκριθούν με 
πληρότητα στα καθήκοντα πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών 
και τεχνολογικών καταστροφών.  

ιι. Οι εντασσόμενοι στο Μητρώο Ειδικευμένοι Εθελοντές υπάγονται, επιχειρησιακά, 
απευθείας στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία και τους 
κατανέμει σε αντίστοιχες ομάδες επιχειρησιακής δράσης, με βάση τον τόπο κατοικίας 
τους.  

ιιι. Ο καθορισμός των ειδικότερων προσόντων και κριτηρίων, η διαδικασία εγγραφής 
τους στο Μητρώο, καθώς και η διαδικασία επιχειρησιακής ένταξής τους γίνεται με 
την υπουργική απόφαση, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 β. ιι του παρόντος 
άρθρου.  

3. α. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του ετήσιου 
προϋπολογισμού της, προβλέπει ειδικό κονδύλιο για τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων των ενταγμένων στο οικείο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων, 
καθώς και των Ειδικευμένων Εθελοντών, που έχουν περιληφθεί στο σύστοιχο 
Μητρώο.  

β. Η κατανομή των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων, καθώς και η διάθεση εξοπλισμού, 
μέσων και αναλώσιμων αγαθών, γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας.  

4. Η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών των Εθελοντικών Οργανώσεων, 
καθώς και των Ειδικευμένων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, πραγματοποιείται 
από το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 7 
του παρόντος, κατόπιν ειδικού προγράμματος που εκπονεί η Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας.  

5. α. Τα μέλη των ενταγμένων στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και οι 
ενταγμένοι, στο αντίστοιχο Μητρώο, Ειδικευμένοι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, 
που είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο μετέχουν υπό 



την ανωτέρω ιδιότητα στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, λαμβάνουν 
υποχρεωτικά ισόχρονη άδεια απουσίας, η οποία δεν προσυπολογίζεται στη διάρκεια 
της κανονικής ετήσιας άδειας τους.  

β. Θέματα, που συνάπτονται με την ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω από 
ατυχήματα, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην αντιμετώπιση καταστροφών, 
την ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψή τους, τα έξοδα νοσηλείας, καθώς και με 
την αποζημίωσή τους για έξοδα μετακίνησης ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας.  

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Άρθρο 15 - Διάρθρωση - Προσωπικό Γενικής ΓραμματείαςΠολιτικής Προστασίας  

1. Ο Οργανισμός της υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.  

2. Στον Οργανισμό προβλέπονται ιδίως:  

α. Η οργάνωση γενικά της υπηρεσίας και η διαίρεσή της σε οργανικές μονάδες.  

β. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα των οργανικών μονάδων.  

γ. Οι κλάδοι του μόνιμου προσωπικού κατά ειδικότητες και ο αριθμός των οργανικών 
θέσεων κάθε κλάδου, κατηγορίας και βαθμού.  

δ. Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του κάθε κλάδου, 
ανάλογα με την ειδικότητα.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σε περίοδο 
κινητοποίησης της Πολιτικής Προστασίας, μπορούν να συγκροτούνται μονάδες 
άμεσης επέμβασης και κλιμάκια ειδικών για την εκτίμηση και αντιμετώπιση των 
συνεπειών των καταστροφών, καθώς και την ενίσχυση του έργου των υφιστάμενων 
μονάδων ή κλιμακίων. Στην ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα ζητήματα, που αφορούν τη 
σύνθεση, τη λειτουργία τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Για τον καθορισμό των 
εξόδων μετακίνησης και της ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού εκδίδεται 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.  

4. Σε κάθε κεντρική υπηρεσία υπουργείου και οργανισμό κοινής ωφέλειας 
συνιστάται, μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 



οργανική μονάδα πολιτικής προστασίας με αρμοδιότητα θέματα πολιτικής 
προστασίας στους τομείς της αρμοδιότητάς τους.  

Άρθρο 16 - Λειτουργία Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και 
Γραφείων Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ρυθμίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια, που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των Διευθύνσεων 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας του άρθρου 11 παράγραφοι 2, 3 και 4 του 
παρόντος νόμου.  

2. Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης ρυθμίζονται τα θέματα, που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία 
των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 12 παρ. 2 του νόμου αυτού.  

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Άρθρο 17 - Προγράμματα και Σχέδια Πολιτικής Προστασίας  

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα σχετικά με την 
κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, 
αρμόδιους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς κοινής ωφέλειας. 
Τα σχέδια αυτά εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και 
υλοποιούνται από τους ανωτέρω φορείς.  

2. Τα εγκεκριμένα, ήδη, προγράμματα ή σχέδια για την πρόληψη, ετοιμότητα, και 
αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών εφαρμόζονται μέχρι την 
κατάρτιση νέων, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος νόμου.  

Άρθρο 18 - Ειδικές ρυθμίσεις  

1. Οποιαδήποτε χορήγηση πίστωσης προς τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που συνάπτεται με μέτρα πολιτικής προστασίας 
δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διάθεσης για άλλο έργο ή σκοπό, στο πλαίσιο 
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τους.  

2. Οι κρατικοί και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να 
μεταδίδουν, δωρεάν, σε περίπτωση γενικής, περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης 
έντασης καταστροφής, τις οδηγίες προς τους πολίτες, που παρέχονται από το 
Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο του άρθρου 5 του παρόντος νόμου ή από τη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των καταστροφών και 
αποκατάσταση των ζημιών.  

 

 




