
ρεδηαζκφο έθηαθηεο αλάγθεο – 
Καιιηθξάηεο θαη Πνιηηηθή Πξνζηαζία 

Υξχζα Γθνπληξνκίρνπ 

Πξντζηάκελε Σκήκαηνο 

 ρεδίσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο – Πξφιεςε 

 

Οξγαληζκφο Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο 
(Ο.Α..Π.) 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 



Στεδιαζμός έκηακηης ανάγκης –
Καλλικράηης και Πολιηική Προζηαζία 

 Βαζηθέο Έλλνηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 

 Γηακφξθσζε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κεηά ηνλ 
Καιιηθξάηε 

 Ση είρακε θαη ηη έρνπκε 

 Πψο θαηαλέκνληαη νη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο 

 

 ρεδηαζκφο – Γεληθφ ρέδην ΠΠ «ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ» 

 



Γιαπίζηφζη… 

 Η Πνιηηηθή Πξνζηαζία ζπλερίδεη λα απνηειεί, 
ίζσο θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηελ εθαξκνγή 
ηνπ Καιιηθξάηε, αξκνδηφηεηα θαηά βάζε ηης 
Τοπικής Ασηοδιοίκηζης. 

 



Γιατείριζη καηαζηροθής 

 ε ηη ζηνρεχεη ε δηαρείξηζε θαηαζηξνθήο; 
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• αλζξψπηλσλ απσιεηψλ 

• ζην δνκεκέλν θαη ζην 
θπζηθφ πεξηβάιινλ 

• ςπρνθνηλσληθψλ 
επηπηψζεσλ 



Βαζικές Έννοιες - Οριζμοί 

 Τη ζεκαίλεη δηαρείξηζε θαηαζηξνθήο; 

 Γιατείριζη καηαζηροθής/έκηακηης 
ανάγκης  

 Αλαθέξεηαη ζε κηα ζπλερφκελε δηεξγαζία πνπ 
αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ 
(άλζξσπνη θαη κέζα) θαη ησλ ξφισλ ζε φιεο ηηο 
θάζεηο ηεο έθηαθηεο αλάγθεο 



Κύκλος διατείριζης έκηακηης 
ανάγκης - καηαζηροθής 

Γιατείριζη 
Έκηακηης Ανάγκης -  

Καηαζηροθής 

Δηοιμόηηηα Πρόληυη 

Αποκαηάζηαζη  Απόκριζη 



Θεμελιώδεις αρτές  
Στεδιαζμού 

 
 Ο ζτεδιαζμός 

 Λακβάλεη ρψξα ζε πεξίνδν εξεκίαο/εηξήλεο 

 Πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ δηαθηλδπληθή πξνζέγγηζε 
(all-hazard/multi-hazard) 

 Πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ δη-ππεξεζηαθή 
ζπλεξγαζία θαη ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

 Οθείιεη λα βαζίδεηαη ζε έγθπξε πιεξνθνξία θαη 
επηζηεκνληθή γλψζε 

 Πξέπεη λα έρεη ην θαηάιιειν κίγκα ζαθνχο 
πξφβιεςεο, απηνζρεδηαζκνχ θαη επειημίαο 

 Πξέπεη λα ζπλδέεη κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ηηο δξάζεηο 
ζε φιεο ηηο θάζεηο δηαρείξηζεο ηεο θαηαζηξνθήο 



Στεδιαζμός Έκηακηης Ανάγκης 

 Δίλαη κηα δηαξθήο θπθιηθή δηεξγαζία πνπ 
ζπλίζηαηαη: 

 ηε ζχληαμε ζρεδίσλ 

 ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθνληαη 
ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ 

 ηηο αζθήζεηο γηα ηελ δνθηκαζία θαη ηνλ έιεγρν ησλ 
ζρεδίσλ θαη ηελ εμάζθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ  

 ηελ αλαζεψξεζε/επηθαηξνπνίζε ησλ ζρεδίσλ 



Στεδιαζμός Έκηακηης Ανάγκης 

 ρέδην ελλννχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επηιχζνπκε έλα 
πξφβιεκα ή ζα αληηκεησπίζνπκε κία θαηάζηαζε πνπ ζα 
πξνθχςεη ζην κέιινλ  

 Έλα επίζεκν θείκελν ζπκπεθσλεκέλσλ ξφισλ 
αξκνδηνηήησλ, ζηξαηεγηθψλ, ζπζηεκάησλ θαη ξπζκίζεσλ 

 Σν ζρέδην είλαη κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ 



Στεδιαζμός Έκηακηης Ανάγκης 

Γιατείριζη 
Έκηακηης Ανάγκης -  

Καηαζηροθής 

Δηοιμόηηηα Πρόληυη 

Αποκαηάζηαζη  Απόκριζη 



Θεζμικό Πλαίζιο  
Πολιηικής Προζηαζίας ζηην Δλλάδα  

 N.1349/1983, χζηαζε ηνπ ΟΑΠ 

 Ν. 2344/1995, ΦΔΚ 212/ηΑ΄/11-10-1995 «Οξγάλσζε 
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
 

 Ν. 3013/2002, ΦΔΚ 102/ηΑ΄/1-5-2002 «Πεξί 
αλαβάζκηζεο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο»  
 

 ΥΑ 1299/2003,  ΦΔΚ 423/ηΒ΄/10-4-2003 - Πεξί 
έγθξηζεο ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
«ΞΔΝΟΚΡΑΣΗ» 
 

 Ν. 3852/2010, ΦΔΚ 87/ηΑ΄/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή 
ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − 
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»  
 



Δπαλαπξνζδηνξίζηεθαλ 

 ν ζθνπφο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο,  

 νη έλλνηεο θαη νη νξηζκνί Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο,  

 ην Γπλακηθφ θαη ηα Μέζα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  

 ηα Όξγαλα ρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγήο 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο 
ζε Κεληξηθφ θαη Απνθεληξσκέλν επίπεδν 

Πολιηική Προζηαζία - Ν.3013/2002 



Ν.3852/2010 - Καλλικράηης 

 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα 
Καιιηθξάηεο» - ε λέα δηνηθεηηθή δνκή ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 
επέθεξε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην ηνπίν ηεο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηαπηφρξνλα 
δεκηνχξγεζε λέα δεδνκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 



Τα διοικηηικά επίπεδα  
ηης δομής ηης Δλλάδας 

 Κεληξηθή θξαηηθή δηνίθεζε  

 (θπβεξλεηηθά ππνπξγεία θαη θεληξηθέο δεκφζηεο 
ππεξεζίεο) 

 

 Απνθεληξσκέλε Κξαηηθή Γηνίθεζε 
(απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο)  

 

 Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

 (πεξηθεξεηαθέο απηνδηνηθήζεηο, δήκνη) 

 Α΄ βαζκνχ (δήκνη)  

 Β΄ βαζκνχ (πεξηθεξεηαθέο απηνδηνηθήζεηο) 



Η Αποκενηρφμένη Γιοίκηζη 

 δελ απνηειεί ζεζκφ απηνδηνίθεζεο, αθνχ ν 
επηθεθαιήο γεληθφο γξακκαηέαο δηνξίδεηαη απφ 
ηελ θπβέξλεζε θαη ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο 
απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο 

 ην πκβνχιηφ ηεο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη 
νηθείνη πεξηθεξεηάξρεο θαη εθπξφζσπνη ησλ 
ηνπηθψλ ελψζεσλ δήκσλ, έρεη θπξίσο 
ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα 



Οι Αποκενηρφμένες Γιοικήζεις - 
 αρμοδιόηηηες θεζμικό πλαίζιο 

 Άξζξν 280 ηνπ Καιιηθξάηε 

 ζηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. ζηα νπνία δεκνζηεχνληαη 
νη Οξγαληζκνί ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ 
(Άξζξν 3 - Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) 



Οργανιζμοί ηφν Αποκενηρφμένφν 
Γιοικήζεφν 

 (Άρθρο 3 - Γιεύθσνζη Πολιηικής Προζηαζίας) 

 είλαη αξκόδηα ηδίσο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ 
νξγάλσζε ζε ζέκαηα πξόιεςεο, ελεκέξσζεο θαη 
αληηκεηώπηζεο ησλ θαηαζηξνθώλ ή θαηαζηάζεσλ 
έθηαθηεο αλάγθεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, θαζώο θαη για το σσντονισμό όλων 
των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εηνηκόηεηαο, 
ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θαηαζηξνθώλ θαη ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ 



 Η Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ππάγεηαη 
απεπζείαο ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

 Έρεη ηελ έδξα ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο 
θαη απαξηίδεηαη απφ δχν ηκήκαηα: 

 α. Τκήκα Σρεδηαζκνύ θαη Πξόιεςεο 

 β. Τκήκα Αληηκεηώπηζεο θαη Απνθαηάζηαζεο 

 

Οργανιζμοί ηφν Αποκενηρφμένφν 
Γιοικήζεφν 

 (Άρθρο 3 - Γιεύθσνζη Πολιηικής Προζηαζίας) 



Περιθέρειες –  
αρμοδιόηηηες θεζμικό πλαίζιο 

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ: Άξζξν 186 
«Αξκνδηφηεηεο Πεξηθεξεηψλ» ηνπ Καιιηθξάηε 

 Θ. Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Δηνηθεηηθήο 
Μέξηκλαο 

 …νη νπνίεο αλαθέξνληαη σο αξκνδηφηεηεο ησλ 
Ασηοηελών Γιεσθύνζεφν Πολιηικής 
Προζηαζίας (Άξζξα 29-31 ζηα ΠΓ ησλ 
Οξγαληζκψλ, αλά πεξίπησζε Πεξηθέξεηαο)  

  



Περιθέρειες –  
αρμοδιόηηηες θεζμικό πλαίζιο 

 Άξζξν 174 ηνπ Ν.3852/2010, ζηηο αξκνδηφηεηεο 
ηεο ζπγθξνηνχκελεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 173 
εκηελεζηικής επιηροπής πεξηιακβάλεηαη: 

 η) Εηζεγείηαη ηα ζρέδηα αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ 
αλαγθώλ θαη θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ, ζε 
ελαξκόληζε κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

  



Περιθέρειες –  
αρμοδιόηηηες θεζμικό πλαίζιο 

 νη θχξηεο αξκνδηφηεηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε 
επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο αζθνχληαη απφ 
ηνλ εθιεγκέλν Αληηπεξηθεξεηάξρε (άξζξν 160), 
ν νπνίνο κάιηζηα πξνεδξεχεη ηνπ 
πξσηνεκθαληδφκελνπ «Σσνηονιζηικού 
Οργάνοσ Πολιηικής Προζηαζίας» 
(Σ.Ο.Π.Π.) ηης Περιθερειακής Δνόηηηας 



Λειηοσργία Σσνηονιζηικού Οργάνοσ 
Πολιηικής Προζηαζίας (ΣΟΠΠ)  

 γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΟΠΠ ηεο 
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο 

 Πξφεδξνο είλαη ν αξκφδηνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο 
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο (άξζξν 160 ηνπ Ν.3852/2010) 

 Πξ. Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο - ν Πξ. 
Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο 

 Πξ. Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο 
Απηνδηνίθεζεο - ν Πξ. Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 
Πεξηθέξεηαο 

 κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 
ΟΠΠ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ιακβάλνπλ κέξνο θαηά 
πεξίπησζε θαη άιινη εθπξφζσπνη ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο 

Έγγραφο της ΓΓΠΠ με Αριθ. Πρωτ. ΓΓ3/13-01-11 



Τοπική Ασηοδιοίκηζη - Γήμοι 

 325 κέζσ ζπλελψζεσλ, απφ ηνπο 910 δήκνπο 

θαη 124 θνηλφηεηεο πνπ πξνυπήξραλ 

 ην άξζξν 97 («Τπεξεζηαθέο κνλάδεο δήκσλ») 
ηνπ λ.3852/2010, νη λένη Οξγαληζκνί 
Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο θαη πγθξφηεζεο ησλ 
ππεξεζηψλ ησλ λέσλ δήκσλ πεξηιακβάλνπλ 
ππνρξεσηηθά θαη ππεξεζηαθέο κνλάδεο κε 
αληηθείκελν: 

 «ζ) Πεξηβάιινληνο – Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο» 

 



Τοπική Ασηοδιοίκηζη – Γήμοι 
…ζύμθφνα με ηο άρθρο 97 

 ε αξκφδηα γηα ην ζρεδηαζκφ Τπεξεζηαθή Μνλάδα 
ζε επίπεδν Γήκνπ («Πεξηβάιινληνο- Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο») ζα πξέπεη λα ζπγθξνηεζεί, κέρξη 
ηηο 31.12.2012 



Δκηελεζηική επιηροπή Γήμφν 

 (Άξζξν 63, Αξκνδηφηεηεο) αλήθεη θαη:  

 «ζ. εηζήγεζε ησλ ζρεδίσλ αληηκεηώπηζεο 
εθηάθησλ αλαγθώλ θαη θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ, 
ζε ελαξκόληζε κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο 
πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Υπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ 
Πνιίηε» 

 



Λειηοσργία Σσνηονιζηικού Τοπικού Οργάνοσ 

 ηνπο ΟΣΑ Α΄ (Γήκνπο) πνπ έρνπλ πξνθχςεη κεηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» ηζρχνπλ ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 13 παξ. 3β ηνπ Ν.3013/2002 
ζρεηηθά κε ηελ ζχζηαζε ηνπ πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ 
Οξγάλνπ (.Σ.Ο.) 

 ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπκπίπηεη ε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ελφο 
Γήκνπ θαη κηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, 
πξαγκαηνπνηνχληαη μερσξηζηά ην .Σ.Ο. Όξγαλν ηνπ 
Γήκνπ θαη ην .Ο.Π.Π. ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο  

Έγγραφο της ΓΓΠΠ με Αριθ. Πρωτ. ΓΓ3/13-01-11 



Σύγκληζη Σσνηονιζηικών Οργάνφν 

 Έπεηηα απφ εγθπθιίνπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο – κε ζέκαηα απνινγηζκφο 
αληηππξηθήο πεξηφδνπ, πιεκκχξεο, κέηξα 
αληηκεηψπηζεο ρηνλνπηψζεσλ-παγεηνχ 

 1 θνξά αλά έηνο – ζχγθιεζε πληνληζηηθψλ κε 
ζέκα: «ρεδηαζκφο Γξάζεσλ θαη Μέηξσλ 
Πξφιεςεο – Δηνηκφηεηαο γηα ζεηζκφ» 



Σύγκληζη Σσνηονιζηικών Οργάνφν 

 Ακέζσο κεηά απφ θαηαζηξνθή, θαζψο θαη θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ απνθαηάζηαζεο ησλ 
δεκηψλ, ηφζν ην ΣΟ φζν θαη ην ΟΠΠ 
ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε, κε δπλαηφηεηα 
ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο θαη κε ηνπο 
νξηδφκελνπο, απφ ηνπο κεηέρνληεο, 
αλαπιεξσηέο ηνπο. 



Γενικό Στέδιο Πολιηικής Προζηαζίας 
«Ξενοκράηης» 

 Απνηειεί ην γεληθφηεξν πιαίζην ζρεδηαζκνχ γηα ηελ 
ζχληαμε ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο  

 ζηα ηξία δηνηθεηηθά επίπεδα (θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ) 

 ζηηο ηέζζεξηο θάζεηο θηλεηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνιηηηθήο 
πξνζηαζίαο [ζπλήζεο εηνηκφηεηα, απμεκέλε εηνηκφηεηα, 
αληηκεηψπηζε (θηλεηνπνίεζε - επέκβαζε), βξαρεία 
απνθαηάζηαζε] & 

 ζηα ηξία επίπεδα δηνίθεζεο, ειέγρνπ & ζπληνληζκνχ (πνιηηηθφ 
- ζηξαηεγηθφ, επηρεηξεζηαθφ, ηαθηηθφ) 

 

 Πεξηιακβάλνπλ επίζεο, ηηο απαξαίηεηεο δξάζεηο γηα ηελ: 

 δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα ζε θαηάζηαζε 
έθηαθηεο αλάγθεο  

 ππνζηήξημε ηνπ ζρεδίνπ (εθπαίδεπζε, αζθήζεηο, αλαζεψξεζε) 



Περί Στεδίφν…-  
Γενικό Στέδιο ΠΠ «Ξενοκράηης» 

Αρμόδια Υπουργεία 

ΥΠΕΣΔΑΑ - ΓΓΠΠ 
Γενικό Σχέδιο «Ξενοκράτης»  

ανά καταστροφή 

Σύνταξη ειδικών σχεδίων ανά καταστροφή 

Διαβίβαση του Σχεδίου «Ξενοκράτης» ανά καταστροφή 

σε Περιφέρειες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

 - Οδηγίες  

Σύνταξη δικών τους σχεδίων 

ΥΠΠΟ - ΓΓΠΠ 

Διαβίβαση του Σχεδίου «Ξενοκράτης» ανά καταστροφή 

σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις –  

Περιφέρειες και Δήμους  



Στέδιο «Ξενοκράηης»  

Γεληθφ ρέδην: 
 «Ξελνθξάηεο» αλά θαηαζηξνθή 

Παράρηημα για ειδίκεσζη ηοσ  
Ανθρώπινοσ Γσναμικού και ηφν Πόρφν  

Παξαξηήκαηα φπνπ πεξηγξάθνληαη 
ε εκπινθή ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο, Πεξηθέξεηαο θαη Γήκνπ 

 Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ππεπζχλσλ θαη ησλ 
αλαπιεξσηψλ κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

 Καηάινγνο ησλ επηρεηξεζηαθά έηνηκσλ κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν 
θνξέαο (κεραλήκαηα έξγσλ, νρήκαηα κεηαθνξάο 
πξνζσπηθνχ, θηι)  

 Μλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ 
εμαζθάιηζε επηπιένλ πφξσλ πξνο ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηνπο 



Παράρηημα για ηην ειδίκεσζη ηοσ  
Γσναμικού και ηφν Πόρφν 

 πληάζζεηαη κε επζχλε: 

 Σεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο 
θαη εγθξίλεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

 Σεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 
Πεξηθέξεηαο – ππνβάιιεηαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 
ηεο Πεξηθέξεηαο πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί απφ ηνλ 
Πεξηθεξεηάξρε (αξζ. 173 & 174, Ν.3852/10) 

 Σνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ -
ππνβάιιεηαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί απφ ηνλ Γήκαξρν (αξ. 62 & 
63, Ν.3852/10) 

Γελ απαηηείηαη ε έγθξηζε  
απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα  
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο! 



 Οη Γ/λζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Απνθεληξσκέλσλ 
Γηνηθήζεσλ κε έγγξαθφ ηνπο ζα δεηήζνπλ αληίγξαθν ησλ 
Παξαξηεκάησλ εμεηδίθεπζεο πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπλ ην 
ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνπ 
κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζε επίπεδν Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο (ΤΑ 1299/2003, ζει 5822, παξ. 6, πξψελ 
Πεξηθέξεηεο) 

Παράρηημα για ηην ειδίκεσζη ηοσ  
Γσναμικού και ηφν Πόρφν 



 Φάζε 1ε: πλήζεο εηνηκφηεηα  

 Φάζε 2ε: Απμεκέλε εηνηκφηεηα 

 Φάζε 3ε: Αληηκεηψπηζε (Άκεζε Κηλεηνπνίεζε – 

Δπέκβαζε) 

 Φάζε 4ε: Βξαρεία Απνθαηάζηαζε 

(Απνθαηάζηαζε – Αξσγή) 

 

Φάζεις κινηηοποίηζης Πολιηικής 
Προζηαζίας 



Γιατείριζη 
Έκηακηης 
Ανάγκης -  

Καηαζηροθής 

Δηοιμόηηηα Πρόληυη 

Αποκαηάζηαζη  Απόκριζη 

Στεδιαζμός Έκηακηης Ανάγκης 



Σκήκα ρεδίσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο – Πξφιεςε 

Οξγαληζκφο Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο  

Ξάλζνπ 32, Ν. Φπρηθφ, T.K. 154 51 - Αζήλα 

ηει. 210. 6728000,  

 e-mail: info@oasp.gr 

Δσταριζηώ για ηην προζοτή ζας! 

Υξχζα Γθνπληξνκίρνπ 
Email: cgountro@oasp.gr 


