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Η Ποιηηηθή Προζηαζία ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ. 
-Δσρφπαχθός Μεταληζκός Ποιηηηθής Προζηαζίας 

 
 
 
 

Ν. Μοςχοβίδησ, Προϊςτάμενοσ Σμ. Διεθνών χζςεων Γ.Γ.Π.Π.  
Δ/νςη Διεθνών χζςεων, Εθελοντιςμοφ, Εκπαίδευςησ & Εκδόςεων 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 Καηαζηροθή: ε πρόθιεζε δσζκελώλ επηπηώζεφλ ζηνλ άλζρφπο θαη ζην 
αλζρφπογελές ή θσζηθό πεξηβάιινλ απφ ηελ εθδήισζε  θπζηθψλ 
θαηλνκέλσλ, ηερλνινγηθψλ ή άιισλ ζπκβάλησλ (λ.3013/2002) - Έληαζε 
ηες θαηαζηροθής 

 
Είδη ηων καηαζηροθών: 

Φςζικέρ 

Τεσνολογικέρ 

Λοιπέρ                  

 Έκηακηη Ανάγκη: 

 «Κάθε μη κανονική καηάζηαζη, η οποία διαηαπάζζει ηιρ ζςνήθειρ καθημεπινέρ διαδικαζίερ 

και απαιηεί άμεζερ ενέπγειερ και παπεμβάζειρ» 

 
 
 

Ανθρωπογενείς 
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ΘΔΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 
Θεζκοζέηεζε:  Ν. 2344/1995, (ΦΔΘ 212Α΄)  
Αλαβάζκηζε:  Ν. 3013/2002, (ΦΔΘ 102Α΄) 

θοπός Ποιηηηθής Προζηαζίας: 

Προζηαζία: Εσήο, Τγείαο, Πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ 

 απφ θπζηθέο, ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο  

 πνπ πξνθαινχλ θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο  

  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηξεληθήο πεξηφδνπ. 

Μέρηκλα: γηα πιηθά θαη πνιηηηζηηθά αγαζά, πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο, ππνδνκέο   

 ηότος  ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ 

  
 
 

 Σξφπνη πινπνίεζεο 

• τέδηα θαη προγράκκαηα πξφιεςεο αλά θαηεγνξία θηλδχλνπ  

• Μέηρα εηνηκφηεηαο 

• Αλάιεςε Γράζεφλ πξφιεςεο, εηνηκφηεηαο, αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

ΠΡΟΙΖΦΖ – ΔΣΟΗΚΟΣΖΣΑ – ΑΛΣΗΚΔΣΧΠΗΖ - ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ 

1. Πρόληψη και Μεηριαζμός 

       ηων ζσνεπειών. 

2.   Προεηοιμαζία. 

3.   Ανηιμεηώπιζη. 

4.  Αποκαηάζηαζη. 

Κύκλος 

Διαχείρισης 

καταστρουών 
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ΤΣΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ 

Όργαλα τεδηαζκού & Δθαρκογής Ποιηηηθής Προζηαζίας 

 

• ΚΔΝΣΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (άρζρα 4,5,6,7,8 λ. 3013/02) 

1. ΓΗΫΠΟΤΡΓΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΘΛΗΘΟΤ ΥΔΓΗΑΚΟΤ ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

2. ΘΔΛΣΡΗΘΟ ΤΛΣΟΛΗΣΗΘΟ ΟΡΓΑΛΟ ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

3. ΓΔΛΗΘΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

4. ΓΔΛΗΘΟ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

• ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΑ ΟΡΓΑΝΑ   

1. ΓΔΛΗΘΟΗ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗ ΣΧΛ ΑΠΟΘΔΛΣΡΧΚΔΛΧΛ ΓΗΟΗΘΖΔΧΛ (άρζρο 11 λ. 3013/02) 

2. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΔ-ΑΛΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΔ(αηξεηνί)-Δ.Δ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΛ (άρζρα 

160,174,186 λ. 3852/10 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ) 

3. ΓΖΚΑΡΥΟΗ –ΑΛΣΗΓΖΚΑΡΥΟΗ-Δ.Δ. ΓΖΚΧΛ (άρζρα 58,59,63 λ. 3852/10) 

4.  ΚΖΣΡ. ΠΔΡΗΦ. ΑΣΣΗΘΖ-ΚΖΣΡ. ΔΛΟΣΖΣΑ ΘΔ/ΛΗΘΖ – αξκνδηφηεηεο ζηνπο ηνκείο Π.Π. 
& αζθάιεηαο (άρζρο 210 λ. 3852/10) 

 

ΤΣΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ 

Γσλάκεης Ποιηηηθής Προζηαζίας 

 

 
• Δηδηθεπκέλα ηειέρε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

ζε θεληξηθφ πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ 
επίπεδν 

• Θξαηηθέο ππεξεζίεο - Τπνπξγεία 

• Τπεξεζίεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ 
Γηνηθήζεσλ, Πεξηθεξεηψλ Απηνδηνηθήζεσλ, 
Γήκσλ 

• Οη ππεξεζίεο ησλ Οξγαληζκψλ Θνηλήο 
Χθειείαο: ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΓΔΠΑ, ΔΤΓΑΠ, ΔΚΤ, 
ΟΑΠ, ΔΘΑΒ 

• Ππξνζβεζηηθφ ψκα  

• ΔΙ.Α. 

• Ιηκεληθφ ψκα 

• Έλνπιεο Γπλάκεηο 

• Δζεινληηθέο νξγαλψζεηο & 
εηδηθεπκέλνη εζεινληέο 
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ΤΣΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ 

Γηαδηθαζίες-Πιαίζηο τεδηαζκού δράζεφλ Ποιηηηθής Προζηαζίας 

• Λ. 3013/2002 (ΦΔΘ 102, ηΑ΄) θαη ΤΑ 1299/2003(ΦΔΘ423, ηΒ΄) «Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο - ζπλζεκαηηθά «Ξελοθράηες»            πιαίζην ζρεδίαζεο ησλ δηαθφξσλ 
επηπέδσλ δηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ θαηαζηξνθψλ 

 

Περηιακβάλεη : 

• πληνληζηηθέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηππνπνίεζε δηαδηθαζηψλ & ησλ ζρεδίσλ 

• Δπηζηεκνληθή-επηρεηξεζηαθή νξνινγία Π.Π. εηδηθά γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζηξνθψλ. 

• Θαηεγνξίεο θαηαζηξνθψλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ν ζρεδηαζκφο 

 

Ορίδεη: 

• χζηεκα Θηλεηνπνίεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

• Δπίπεδα δηνίθεζεο θαη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο-θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζην ζρεδηαζκφ γηα 
θάζε θαηεγνξία θαηαζηξνθήο. 

• Όξγαλα δηνίθεζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δπλάκεσλ. 

• Βαζηθέο απαηηήζεηο ζρεδίαζεο θαη ελέξγεηαο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ. 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

 

 Πξφιεςε – Δλεκέξσζε -Δθπαίδεπζε - Δηνηκφηεηα-Αληηκεηψπηζε – Απνθαηάζηαζε 

Δηδηθόηερα: 

 

 

ΑΠΟΣΟΛΗ 

•    Κειέηε  ρεδηαζκφο  Οξγάλσζε  πληνληζκφο 
  ηφλ δράζεφλ ποιηηηθής προζηαζίας: 

  

• Δπεξεπγαζία-ζσεδιαζμόρ-παπακολούθηζη ηηρ πολιηικήρ ζηον ηομέα ηηρ Π.Π. 

• Σςνηονιζμόρ όλων ηων δπάζεων ηος κύκλος διασείπιζηρ καηαζηποθών 

• Παπακολούθηζη εθαπμογήρ ηος Δηήζιος Δθνικού Σσεδιαζμού Π.Π. από 

  ηιρ Αποκενηπωμένερ Γ/ζειρ και ηοςρ ΟΤΑ - έλεγσορ ηηρ εθαπμογήρ ηος 

• Διζήγηζη ηηρ καηανομήρ ηων πιζηώζεων ππορ ηοςρ ΟΤΑ α΄& β΄ βαθμού 

• Τήπηζη ηων ειδικών θακέλων καηαζηποθών  
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ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

 

Γηα ηο ζθοπό ασηό: 

Ιεηηνπξγεί ην Κέληρο Δπητεηρήζεφλ Ποιηηηθής Προζηαζίας-ΚΔΠΠ 
•    πληνληζκφο θαη δηαρείξηζε δξάζεσλ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο   

αλάγθεο ζε Δζληθφ επίπεδν ζε πεξίπησζε Θηλεηνπνίεζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
•     Ιεηηνπξγία ζε 24-σξε βάζε 

• ηεξεί Κεηξψν Δζεινληηζκνχ, εληάζζεη & αμηνπνηεί Δ.Ο. θαη εηδηθεπκέλνπο 
εζεινληέο 

• πληνλίδεη ην έξγν επαηζζεηνπνίεζεο & πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ  

• Θαηαξηίδεη – ρξεκαηνδνηεί πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηειερψλ-εζεινληψλ 

  

Γηεζλείς ζτέζεης: 

• Πξνψζεζε ησλ ζρέζεσλ ηεο ρψξαο κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη Φνξείο 
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο άιισλ ρσξψλ.  

• Απνθιεηζηηθά αξκφδηα γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο γηα δηεζλή ζπλδξνκή (Λ. 
3536/2007, ΦΔΘ 42, ηΑ΄) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

 

ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
 

Δηδηθές Αρκοδηόηεηες 

 Δηζήγεζε πξνο ΤΠΣΠ ην ραξαθηεξηζκφ θαηαζηξνθήο σο γεληθήο θαη ηελ έθδνζε 
ηεο αληίζηνηρεο απφθαζεο γηα ηελ θήξπμε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο 

 

 Θήξπμε θαηάζηαζεο εηνηκφηεηαο θαη θαηάζηαζεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο: 
πεξηθεξεηαθέο,  ηνπηθέο κεγάιεο θαη κηθξήο έληαζεο θαηαζηξνθέο 

 

 Δμνπζηνδφηεζε ΓΓ Α. Γ/ζεο ή Πεξηθεξεηάξρε γηα έθδνζε απνθάζεσλ γηα ηνπηθέο 
κηθξήο έληαζεο θαηαζηξνθέο 

 

 Άκεζε πξνκήζεηα θαη δηάζεζε πιηθψλ θαη κέζσλ θαζ΄ππέξβαζε ησλ 
πξνυπνινγηζζέλησλ ζε πεξίπησζε θηλεηνπνίεζεο Π.Π. 
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 Γενικόσ Γραμματζασ 
Πολιτικήσ Προςταςίασ 

 

Κζντρο Επιχ/ςεων Πολ. 
Προςταςίασ 

Τμήματα: 

-  Αξιολ/ςησ & Διαχείριςησ  

    Πληροφοριϊν 

- Τρεχουςϊν Επιχ/ςεων & 
Γραμμ.  

    Υποςτήριξησ 

-  Διαχείριςησ ΕΑΚΕ/Α «112»           

 

Διεφθυνςη Σχεδιαςμοφ 
Αντιμετϊπιςησ Εκτάκτων 

Αναγκϊν 

Τμήματα: 

- Σχεδ. Πρόληψησ & Αντιμ/ςησ Φυςικϊν 
Καταςτροφϊν 

- Σχεδ. Πρόληψησ & Αντιμ/ςησ Τεχνολ. & 
Λοιπϊν Καταςτρ. 

- Εθνικοφ Σχεδιαςμοφ 

- Ελζγχου & Παρακολοφθηςησ  Σχεδίων 

- Τεκμηρίωςησ Μελετϊν &  Στατιςτικήσ                        

 
Δ/νςη Διεθνϊν Σχζςεων, 
Εθελοντιςμοφ, Εκπ/ςησ 

&Εκδόςεων 
 

Τμήματα: 
- Διεθνϊν Σχζςεων 

- Εθελοντιςμοφ & Εκπαίδευςησ 

- Εκδόςεων 

 
Δ/νςη Οικονομικοφ & 

Διοικητικήσ 
Υποςτήριξησ 

 
Τμήματα: 
- Οικονομικοφ & Διαχ. Υλικοφ 

- Διοικητικοφ 

- Τεχν. Υποςτήριξησ &    
Πληροφορικήσ 

Γραφείο Γεν. 
Γραμματζα 

Γραφ. Τφπου & Δημοςίων 
Σχζςεων 

Γενική Διεφθυνςη 
Συντονιςμοφ 

 Δομή ηης Γ.Γ.Π.Π. 

Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 

ρεηηθά λέν πεδίν δξάζεο ηεο Δ.Δ. 

 

Βαζηθή Αξρή     Δπηθνπξηθφηεηα (Γελ αληηθαζίζηαληαη ηα εζληθά 
ζπζηήκαηα) 

ηότοη:  

 ππνζηήξημε θαη ζπκπιήξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ ζε εζληθφ, 
πεξηθεξεηαθφ & ηνπηθφ επίπεδν ζηελ δηαρείξηζε θαηαζηξνθψλ (άξζξα 
6, 196 ΙΔΔ) 

 παξνρή βνήζεηαο ζηα Θ-Κ πνπ δε κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 
θαηαζηξνθέο κε δηθέο ηνπο δπλάκεηο-κέζα 

 δεκηνπξγία πιαηζίνπ απνηειεζκαηηθήο θαη ηαρείαο ζπλεξγαζίαο 
κεηαμχ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ Π.Π. (196 ΙΔΔ) 

 Ρήηξα Αιιειεγγχεο (άξζξν 222 ΙΔΔ)  
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ΓΟΜΔ-ΜΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗΝ Δ.Δ. 

 Δ. Δπηηροπή–Γ.Γ/λζε Αλζρφπηζηηθής Βοήζεηας & Π.Π. 

   (DG Humanitarian Aid-ECHO)–Κνλάδεο Α.5,Β.1 Π.Π.- Γεθ. 2009 

               

 Μόληκο Γίθησο Δζληθώλ Αληηπροζώπφλ (Permanent Network of 
National Correspondents-PNNC)-ζέζπηζε ην 1987 

         - Δθπξφζσπνη ππεξεζηψλ εζληθψλ δηνηθήζεσλ 

         - πλεπηθνπξεί ηελ Δ. Δπηηξνπή ζηε δξάζε ηεο 

         - Δμεηάδεη πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο Π.Π. 

 

 Δσρφπαχθός Μεταληζκός Π.Π. - ζέζπηζε 2001- αλαζεψξεζε 2007 
(απφθ. 2007/779/EC πκβνπιίνπ) 

          - πιαίζην ζπλεξγαζίαο & παξνρήο βνήζεηαο ζε 

            πεξηπηψζεηο  κεγάισλ εθηάθησλ αλαγθψλ εληφο & εθηφο Δ.Δ.  

 

 

ΓΟΜΔ-ΜΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗΝ Δ.Δ. 

 Μολάδες Ποιηηηθής Προζηαζίας (Modules) 

-Οκάδεο επέκβαζεο Π.Π.  

-πγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο ζε πξνζσπηθφ & κέζα 

 

 Υρεκαηοδοηηθό Μέζο γηα ηελ Π.Π. (πεξίνδνο 2007-2013) 

  Θαιχπηεη: 

-Σηο δξάζεηο ηνπ Δ. Κεραληζκνχ Π.Π. 

-Σελ εθπαίδεπζε ζηειερψλ γηα ηνλ Δ. Κεραληζκφ    

-Σν Πξφγξακκα αληαιιαγήο εκπεηξνγλσκφλσλ 

-Σε ρξεκαηνδφηεζε κειεηψλ-αζθήζεσλ σο δξάζεηο ηεο Δπηηξνπήο  
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ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ Π.Π.  

  2001- Θέζε ζε ηζρχ (2001/792/EC ) 

  2007- Αλαζεψξεζε (2007/779/EC) 

 

                  : Γηεπθφιπλζε ζπλεξγαζίαο ησλ Θ-Κ ζε επεκβάζεηο γηα ηελ παξνρή 
βνήζεηαο  Π.Π. εληφο ή εθηφο  ηεο  Δ.Δ.  

 

 

 Δληφο θαη εθηφο ηεο Δ.Δ. 

Δθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηελ πιεγείζα ρψξα-δπλαηφηεηα 
θηλεηνπνίεζεο επηρεηξεζηαθψλ κέζσλ ησλ ρσξψλ πνπ κεηέρνπλ ζην Κεραληζκφ 
γηα παξνρή βνήζεηαο 

Αιιά θαη γηα ηε ζπλνιηθή κε ζηξαηησηηθή αληίδξαζε ηεο Δ.Δ. ζε πεξηπηψζεηο 
θξίζεσλ ζε ηξίηεο ρψξεο ζηα πιαίζηα ηεο ΘΔΠΠΑ ηεο Δ.Δ. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Δνεργοποίηζη 

ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ Π.Π.  

Αρκόδηοη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κεραληζκνχ: 

•  Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

•  Civil Protection Committee (CPC) – Δπηηξνπή εθπξνζψπσλ ησλ Θ-Κ κε  
δηαρεηξηζηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα 

 

πκκεηνρή 32 τφρώλ-κέρξη ζηηγκήο: 

• 27 θ-κ ηεο Δ.Δ. 

• ρψξεο ηνπ ΔΟΥ (Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ, Λνξβεγία) 

• ππνςήθηεο πξνο έληαμε ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη Κλεκφλην πλεξγαζίαο  

  κε ηελ Δπηηξνπή (Θξναηίαο, ΠΓΓΚ) 

• Ζ Διιάδα έρεη ελεξγνπνηήζεη ην Κεραληζκφ ζε ζεηξά πεξηπηψζεσλ  

 (2002,2007,2008,2009,2011) 
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ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ Π.Π.  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Κεραληζκνχ σποζηερίδεηαη απφ: 

 

1.Το Κένηρο Παρακολούθηζης και Πληροθόρηζης - Monitoring and 

Information Center (MIC), ζηιρ Βπςξέλλερ 

2.Το Κοινό Σύζηημα Δπείγοσζας Δπικοινωνίας και Πληροθόρηζης - 

Common Emergency Communication and Information System – CECIS 

3.Τιρ βάζεις δεδομένων (Ομάδερ Δπέμβαζηρ, Μονάδερ Πολιηικήρ 

Πποζηαζίαρ και Μονάδερ Τεσνικήρ Υποζηήπιξηρ) με ηοςρ διαθέζιμοςρ πόποςρ 

και 

4.Το εκπαιδεσηικό Πρόγραμμα και ηο Ππόγπαμμα Ανηαλλαγής 

Δμπειρογνωμόνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δσρωπαϊκός Μητανιζμός Π.Π. 

Δνηός και εκηός Ένωζης - Σσμμεηέτοσν 32 τώρες 

 

Κένηρο 

Παρακολούθηζης 

& Πληροθόρηζης 

 MIC 
 

 

Κοινό Σύζηημα 

Δπείγοσζας 

Δπικοινωνίας & 

Πληροθόρηζης  

CECIS  
 

 

Δκπαιδεσηικό 

Πρόγραμμα 

Αζκήζεις 

Lessons 

Learnt 

 

Βάζη 

Γεδομένων 

Δμπειρογνωμόνων 

Ομάδων & 

Μονάδων Π.Π.   

 

Βάζεις 

Φαρμακεσηικών 

Γεδομένων  

& 

Σηραηιωηικών 

δεδομένων 
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 ΚΔΝΣΡΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - MIC 

 

   απνηειεί ηελ επηρεηξεζηαθή κνλάδα ηνπ Κεραληζκνχ (Βξπμέιιεο) 

 

   ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε, 365 εκέξεο , παξέρεη ζηα θ-κ ηε δπλαηφηεηα 
πξφζβαζεο ζην Κεραληζκφ 

 

  ην MIC ππνβάιινληαη ηα αηηήκαηα γηα επεκβάζεηο παξνρήο βνήζεηαο ζε 
πεξηπηψζεηο ζνβαξήο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο εληφο-εθηφο Δ.Δ. 

 

 

  

ΚΔΝΣΡΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - MIC  

Ρόιος MIC 

 

 Κέληρο Δπηθοηλφληώλ: Τπνβνιή αηηεκάησλ βνήζεηαο 

 Παροτή πιεροθορίας πξνο α) ηα Θ-Κ ηνπ Κεραληζκνχ, β) έλα επξχηεξν 
θνηλφ, ηδίσο κε: 

     i) κελχκαηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα θπζηθέο θαηαζηξνθέο (MIC daily)           

     ii) ελεκέξσζε γηα εμέιημε ηξερνπζψλ εθηάθησλ αλαγθψλ & επηρεηξήζεσλ     
ηνπ Κεραληζκνχ      

 Γηεσθόισλζε ηες παροτής βοήζεηας κέζσ ηνπ Κεραληζκνχ – 
ζπληνληζκφο ηεο πξνζθεξφκελεο κε ηε δεηνχκελε βνήζεηα, αλαδήηεζε 
ιχζεσλ, εληνπηζκφο θελψλ                                      
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ΚΟΙΝΟ ΤΣΗΜΑ ΔΠΔΙΓΟΤΑ 
ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - CECIS 

 

 Γηαδηθηπαθή Πιαηθφξκα – δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κφλν εμνπζηνδνηεκέλσλ  
ρξεζηψλ 

 Ιεηηνπξγεί ζην ΚΔΠΠ/ΓΓΠΠ       

      

     Λεηηοσργίες:  

• Σήξεζε βάζεο δεδνκέλσλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ βνήζεηαο 

• Γηαρείξηζε αηηεκάησλ βνήζεηαο 

• Αληαιιαγή πιεξνθνξίαο 

• Σεθκεξίσζε ελεξγεηψλ-κελπκάησλ 

     Πιεολεθηήκαηα:  

 Γηεπθφιπλζε επηθνηλσλίαο κεηαμχ MIC θαη θ-κ 

 Αζθαιέο θαη αμηφπηζην ζχζηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο        

ΜΟΝΑΓΔ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ -MODULES  

«Μολάδα Ποιηηηθής Προζηαζίας»: (άξζξν 3 απφθ. πκβ 2007/779/EC) 

 απηάξθεο θαη απηφλνκε νξγάλσζε ηθαλνηήησλ ησλ θ-κ ή θηλεηή επηρεηξεζηαθή 
νκάδα ησλ θ-κ ζχκθσλα µε πξνθαζνξηζκέλα θαζήθνληα θαη αλάγθεο, πνπ 
απνηειείηαη απφ ζπλδπαζκφ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ θαη πξνζδηνξίδεηαη 
βάζεη ηεο ηθαλφηεηαο επέκβαζεο ή ηνπ θαζήθνληνο (ησλ θαζεθφλησλ) πνπ 
δχλαηαη λα αλαιάβεη 

 

 Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο (2008 & 2010)-νη ρψξεο ηνπ Κεραληζκνχ νξίδνπλ 
Κνλάδεο & Οκάδεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο (TAST)-ιεπηνκεξήο πξνζδηνξηζκφο 
ραξαθηεξηζηηθψλ-απαηηήζεσλ  

 

 Διιάδα          9 Κνλάδεο κέρξη ζηηγκήο (ΓΔΑ, Π, ΔΘΑΒ, ΔΔΑΔ) 

 

 Ζ ΓΓΠΠ/Σκ. Γηεζλψλ δειψλεη ηηο Κνλάδεο (ζην CECIS)- 

     ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο δηαρεηξίδεηαη ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο 
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 EΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ           ΠΛΗΘΟΣ 

Έξεπλα θαη δηάζσζε ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ ππφ πεξηζηάζεηο 
κέηξηαο ζνβαξφηεηαο 

2 

Δλαέξηα κνλάδα αληηκεηψπηζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ κε 
αεξνπιάλα 

1 

Πξνσζεκέλν θηλεηφ ηαηξείν 1 

Ηαηξηθή ελαέξηα απνκάθξπλζε/εθθέλσζε ζπκάησλ 
θαηαζηξνθψλ 

1 

Αλίρλεπζε θαη δεηγκαηνιεςία ρεκηθψλ, βηνινγηθψλ, 
ξαδηνινγηθψλ θαη ππξεληθψλ νπζηψλ (ΥΒΡΠ) 
 

1 

Πεδνπφξν Σκήκα Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ 2 

Πεδνπφξν Σκήκα Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ κε ρξήζε 
Ορεκάησλ 

1 

ΕΙΑ 

ΓΑΛΛΙΑ 30 ΔΑΝΙΑ 2 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16 ΗΝ. ΒΑΙΛΕΙΟ 2 

ΒΕΛΓΙΟ  10 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2 

ΕΛΛΑΔΑ 9 ΛΟΒΑΚΙΑ 2 

ΙΣΑΛΙΑ 7 ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ 1 

ΟΤΗΔΙΑ 7 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1 

ΠΟΛΩΝΙΑ 6 ΛΟΒΕΝΙΑ 1 

ΑΤΣΡΙΑ 5 Ε.Ε.  2 

ΣΕΧΙΑ 4 ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΗ(ΒΑΛΣΙΚΗ) 1 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 3 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 3 ΣΥΝΟΛΟ  197 

Οι Ευρωπαϊκζσ Μονάδεσ Πολιτικήσ Προςταςίασ, 22 Μαρτίου 2011-Κατάταξη χωρϊν με βάςη τον αριθμό 
Πηγή: CECIS / ECHO-MIC  
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ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΙΜΟΤ 

      θοπός ε ελίζρπζε – δηεπθφιπλζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ζηηο επεκβάζεηο 
παξνρήο βνήζεηαο Π.Π. 

      Αθνξά πξνζσπηθφ πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηηο επεκβάζεηο ή αζρνιείηαη κε ην 
αληηθείκελν παξνρήο – ιήςεο βνήζεηαο κέζσ ηνπ Κεραληζκνχ 

     Σήξεζε, ζηε Γ.Γ.Π.Π., Βάζεο Γεδνκέλσλ Διιήλσλ εκπεηξνγλσκφλσλ & 
κειψλ Δζληθψλ Κνλάδσλ πνπ εθπαηδεχνληαη ζην Κεραληζκφ. 

 
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 

 

     Αληαιιαγή επηζθέςεσλ-εκπεηξηψλ εκπεηξνγλσκφλσλ κεηαμχ εζληθψλ αξρψλ ζε 
φινπο ηνπο ηνκείο επέκβαζεο ηεο Δ.Δ. 

 

 Η Γ.Γ.Π.Π. έτεη ηο ζσληοληζκό θαη ηφλ δύο προγρακκάηφλ γηα ηελ 
Διιάδα 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΜΔΟ Π.Π. (2007-2013) 

Απόθαζε 2007/162/EC – ελνπνηνχληαη ζε έλα θείκελν νη ρξεκαηνδνηήζεηο: 

 Σσλ δξάζεσλ ηνπ Κεραληζκνχ 

 Σσλ δξάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπκβάιινπλ ζε ελίζρπζε πρόιευες-
εηοηκόηεηας (κειέηεο, έξεπλεο, αζθήζεηο, αληαιιαγή γλψζεσλ/βειηηζησλ 
πξαθηηθψλ)  

                                                                                                     

 

                              

 

 

 ηήξημε δξάζεσλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο  
αληίδραζες ηνπ Κεραληζκνχ: 

 Απνζηνιή εκπεηξνγλσκφλσλ αμηνιφγεζεο-
ζπληνληζκνχ & ζρεηηθνχ πιηθνχ ππνζηήξημεο 

 ηήξημε ησλ Θ-Κ γηα πξφζβαζε ζε εμνπιηζκφ 
& κεηαθνξηθά κέζα 

πκπιήξσζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ησλ Θ-
Κ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε πξφζζεησλ κέζσλ 
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ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΜΔΟ Π.Π. (2007-2013) 

 ΟΡΓΑΝΑ: Κνλάδεο Π.Π. / Γ. Γλζε ECHO 

 

 ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ: θπζηθά-λνκηθά πξφζσπα, δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ δηθαίνπ                                                                                                    

                              

 

 

   ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ:  

  Ζ Δπηηξνπή ζεζπίδεη εηήζηα πξνγξάκκαηα 
εξγαζίαο, ζρεηηθά: 

 Σνπο ζηφρνπο θάζε πξνγξάκκαηνο 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ησλ πξνζθιήζεσλ 
ππνβνιήο πξνηάζεσλ 

Σν ελδεηθηηθφ πνζφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο  

Σα αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

 

 ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ & ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ Π.Π. ΣΗ 
Ε.Ε. 

     

 

 Δλεξγφο ζπκκεηνρή ηεο Γ.Γ.Π.Π. ζηελ Δπηηξνπή Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (CPC) θαη ην 
Κφληκν Γίθηπν Δζληθψλ Αληηπξνζψπσλ (PNNC) – Δπεμεξγαζία λνκνζεηηθψλ 
πξσηνβνπιηψλ ζηα πιαίζηα ν.ε. Πνιηηηθή Πξνζηαζία ηνπ πκβνπιίνπ 

 

 Ζ Γ.Γ.Π.Π. ζπληνλίδεη ηελ παξνρή βνήζεηαο απφ/πξνο άιιεο ρψξεο ιφγσ 
θαηαζηξνθψλ & αμηνπνηεί παξφκνηα βνήζεηα γηα ηε ρψξα (άξ. 6 παξ.4ζ λ.3013/02) 

 

 Ζ Γ.Γ.Π.Π. αποθιεηζηηθά αρκόδηα γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο δηεζλνχο ζπλδξνκήο 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε κνξθήο θαηαζηξνθψλ (άξ. 27 παξ. 2 λ. 3536/2007) 
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 ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ & ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ Π.Π. ΣΗ 
Ε.Ε. 

     

ηα πιαίζηα ηοσ Δσρφπαχθού Μεταληζκού,  ε Γ.Γ.Π.Π./ηκ. Γηεζλώλ τέζεφλ 

 Τπνζηεξίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζε κέζα ζην Κεραληζκφ-Γήισζε Κνλάδσλ-
Σήξεζε ζηνηρείσλ Κνλάδσλ  

 

 Γηαρεηξίδεηαη-ζπληνλίδεη ην Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Κεραληζκνχ – Σήξεζε Βάζεο 
Γεδνκέλσλ Διιήλσλ εκπεηξνγλσκφλσλ & κειψλ Δζληθψλ Κνλάδσλ πνπ εθπαηδεχνληαη 

 

 Γηαρεηξίδεηαη-ζπληνλίδεη ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Αληαιιαγήο Δκπεηξνγλσκφλσλ  

 

 πκκεηνρή ζε δηεμαγσγή Δπξσπατθψλ Αζθήζεσλ ζηελ Διιάδα κε ηε ζηήξημε ηνπ 
Υξεκαηνδνηηθνχ Κέζνπ Π.Π. (EVROS, POSEIDON,θιπ.) 

 

 

 

  

 Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο… 

 

Γηα πεξαηηέξσ επηθνηλσλία 

              Σει. 213 1510 958 

              E-mail: nmosxovidis@gscp.gr 


