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Ι.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

❖ Στην Ελλάδα, η Πολιτική Προστασία θεσμοθετήθηκε ως διακριτή λειτουργία με το
Ν. 2344/1995 (ΦΕΚ 212/τΑ/11 - 10 - 1995).

❖ Το 2002, με το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/τΑ/01-05-2002), ο θεσμός αναβαθμίζεται,
επαναπροσδιορίζονται ο σκοπός και οι στόχοι σύμφωνα με τα σύγχρονα
δεδομένα, και καθιερώνεται το Σύστημα Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

❖ Το 2010 η Πολιτεία μέσα από την αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής της χώρας
και την εφαρμογή του «Καλλικράτη» (Ν. 3852/2010 ) δημιούργησε νέα δεδομένα
και στο χώρο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για φυσικές, τεχνολογικές ή άλλες
καταστροφές, εξαιτίας της τροποποίησης σε αρμοδιότητες (χωρικές και θεσμικές)
και σε πόρους (ανθρώπινο δυναμικό και μέσα) στις νέες διοικητικές δομές.



Ι.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

❖ Οι αρμοδιότητες των Δήμων για την πολιτική προστασία περιλαμβάνουν τον
συντονισμό και την επίβλεψη των δράσεων Πολιτικής Προστασίας σε ότι αφορά
στην πρόληψη, την ετοιμότητα, την αντιμετώπιση, την αποκατάσταση εντός των
ορίων του ΟΤΑ Α ́ Βαθμού και ειδικότερα:

1. Τη διάθεση και τον συντονισμό του απαραίτητου δυναμικού (τακτικού και
εθελοντών) με κατράλληλη εκπαίδευση και τον απαιτούμενο εξοπλισμο.

2. Την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών (Ν. 3613/2007, ΦΕΚ 263/τΑ ́/23-11-2007)

3. Την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας σε ότι αφορά
σε προγράμματα, μέτρα και δράσεις εντός των ορίων του Δήμου.

4. Tη λειτουργία Γραφείων Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια της υφιστάμενης
οργανικής διάρθρωσης των Δήμων που θα μεριμνούν για την εξασφάλιση της
αναγκαίας οργάνωσης υποδομής και μέσων πολιτικής προστασίας



Ι.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

❖ Η «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ’/7-6-10), που τέθηκε σε ισχύ
από 01-01-2011, τροποποιεί τις αρχικές θεσμικές ρυθμίσεις και αποδίδει
αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις
Περιφέρειες με τις οικείες Αντιπεριφέρειες, και στους Δήμους.

❖ Σύμφωνα με το Άρθρο 97 «Υπηρεσιακές Μονάδες Δήμων» του Καλλικράτη (Ν.
3852/2010), οι νέοι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας και Συγκρότησης των
υπηρεσιών των νέων Δήμων περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και υπηρεσιακές
μονάδες με αντικείμενο: «θ) Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας».



Ι.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

❖ Θεσπίζονται με τον ίδιο νόμο τα Επιχειρησιακά Σχέδια έκτακτης ανάγκης και
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (άρθρο 63, Ν. 3852/2010).

❖ Πλέον οι Δήμοι έχουν θεσμική υποχρέωση σχεδιασμού για όλες τις κατηγορίες
κινδύνων, από τους οποίους απειλούνται.

❖ Αυτό πρακτικά αναλύεται από μια σειρά ενεργειών και δράσεων, που θα πρέπει
να αναλάβουν σε Προ-Καταστροφικό, Συν-Καταστροφικό και Μετα-
Καταστροφικό στάδιο εξειδικεύοντας τις δράσεις και ενέργειες αυτές για κάθε
μία κατηγορία .



Ι.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

❖ Με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις στα θέματα πολιτικής προστασίας
διαμορφώνεται πλεον ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο που μας βάζει
σήμερα μπροστά στην ευθύνη της επιχειρησιακής του εφαρμογής.

❖ Οι θεσμικές ρυθμίσεις εστιάζονται στα εξής:
Α) Στη ρύθμιση θεμάτων πολιτικής προστασίας με τα άρθρα 91-94 του Ν.4623/ 9-8-2019

σύμφωνα με τα οποία θεσπίζονται διατάξεις για το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής
Προστασίας , τη Διοίκηση και λειτουργία του Συντονιστικού αυτού οργάνου και τη
θέσπιση Περιφερειακών Συντονιστών Πολιτικής Προστασίας.

Β) Στη ψήφιση του θεμελιακού Νόμου 4662/2020 για τη πολιτική προστασία : ‘’Εθνικός
Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού
πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις ‘’ με
σημαντικές ρυθμίσεις για το ρόλο των Δήμων στη πολιτική προστασία.

Γ) Στην επείγουσας σημασίας ειδικές ρυθμίσεις και λήψη έκτακτων μέτρων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID -19 που ενέσκηψε χρονικά αμέσως μετά τη
ψήφιση του Νόμου 4662/2020 και οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή μέσω διαδοχικών
ΠΝΠ. Σημαντικό τμήμα των ρυθμίσεων αυτών αφορούσε λειτουργίες των Δήμων που
άπτονται και των αρμοδιοτήτων πολιτικής προστασίας.



Ι.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
❖ Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες και οι ανάγκες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση

του COVID-19 ήταν καθοριστικές για την εξέλιξη της εφαρμογής του Ν.
4662/2020.

❖ Επισημαίνουμε βασικές προβλέψεις του Νόμου 4662/2020 στις οποίες θα
πρέπει να προσαρμοστούν οι Δήμοι της χώρας και εςιδικότερα :

Α) Η συγκρότηση των Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών οργάνων Πολιτικής
Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) ( ‘Αρθρο 4 ).

Β) Η συγκρότηση Αυτοτελών Διευθύνσεων και τμημάτων πολιτικής προστασίας ( ‘Αρθρα
19 και 21).

Γ) Η σύνταξη Τοπικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης
Συνεπειών για φυσικές , τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές ( Άρθρο 21 παρ.
ε ).

Δ) Ο σχεδιασμός και συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και
επιμόρφωσης των στελεχών ΟΤΑ ( ‘Αρθρο 29 ).

Ε) Η δημιουργία Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρησιακού
Ταμείου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων (Ε.Τ.Π.Α.Κ.) για τη διασφάλιση της
απαιτούμενης χρηματοδότησης και των δράσεων των Δήμων (΄Αρθρο 38 ).

ΣΤ) Η σύσταση Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας με δημιουργία Σχολής Προσωπικού και
Στελεχών Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού (‘Αρθρο 39).

Ζ) Ρυθμίσεις για τις εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας και τις υποχρεώσεις των
Δήμων σε σχέση με τους εθελοντές ( Άρθρα 55,65,68,70 και 71).



ΙΙ. Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

❖ Τα γεγονότα που αποτέλεσαν σταθμό, προκάλεσαν συζητήσεις , αναζήτηση
ευθυνών εξειδίκευση αρμοδιοτήτων και δρομολόγησαν εξελίξεις στο σχεδιασμό
της πολιτικής προστασίας στη χώρα μας είναι:

Α) Οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 (Ηλεία, Εύβοια και άλλες περιοχές)
Β) Οι πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 στη Δυτική Αττική οι καταστροφικές

επιπτώσεις στις υποδομές της Μάνδρας και η απώλεια 24 ανθρώπων.
Γ) Η καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 στο Μάτι με το πιο τραγικό

αποτέλεσμα που ήταν η απώλεια 102 συνανθρώπων μας.
Αλλά και τα πολύ πρόσφατα γεγονότα με τις πλημμύρες στην Εύβοια και τη
Καρδίτσα,το μεγάλο σεισμό στη Σάμο αλλά και πολλές άλλες μικρότερης κλίμακας
καταστροφές. Κυριολεκτικά χθες είχαμε τη Κρήτη, τη Χερσόνησο να δοκιμάζεται αύριο
άραγε ποιά περιοχή θα πληγεί ;

❖ Τα γεγονότα αυτά αλλά οδήγησαν τη ΚΕΔΕ στην ανάληψη σειράς πρωτοβουλιών
και παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ρόλου και της επιχειρησιακής
ικανότητας των φορέων της αυτοδιοίκησης, τη δημιουργία δικτύου
αλληλεγγύης και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα πολιτικής
προστασίας.





ΙΙ. Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

❖ Αναφέρουμε τις εξής πρωτοβουλίες :

1. Άμεση ενίσχυση από τη ΚΕΔΕ και Δήμους της χώρας των
φορέων της αυτοδιοίκησης πληγεισών περιοχών με μέσα ,
εξοπλισμό και πόρους για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων από τις καταστροφές αυτές.

2. Οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης
500 και πλέον στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα
Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Φυσικών και
Τεχνολογικών Καταστροφών σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ.

3. Η εκπόνηση μελέτης από το ΙΤΑ με αντικείμενο «Ευθύνη
και ρόλος των ΟΤΑ στην πολιτική προστασία για την
αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων»

4. Η διοργάνωση θεματικών ημερίδων , συνεδρίων για
γενικά η και ειδικά θέματα πολιτικής προστασίας , την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και το ρόλο της
πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

5. Η συγκρότηση ειδικής επιτροπής στη ΚΕΔΕ ( αυτοτελούς )
για θέματα πολιτικής προστασίας από το 2014 και μετά.



ΙΙ. Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

6. Η εκπόνηση Οδηγού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για τη
Διαχείριση Κινδύνων σε επίπεδο Δήμων - Στρατηγικές
Δράσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. σε θέματα Πολιτικής Προστασίας
(ΚΕΔΕ - ΙΤΑ ).

7. Η δημιουργία μηχανισμού αλληλεγγύης και
αλληλοϋποστήριξης των φορέων της αυτοδιοίκησης υπό
το συντονισμό της ΚΕΔΕ ούτως ώστε άμεσα να μπορεί να
ενεργοποιείται η αποστολή κάθε είδους βοήθειας ( μέσων
, υλικών αγαθών , εθελοντικών ομάδων κτλ) από Δήμους
και άλλους φορείς που έχουν τη δυνατότητα αυτή σε
Δήμους και περιοχές που πλήττονται ή έχουν πληγεί από
κάθε είδους φυσικές ή άλλες καταστροφές.

8. Η κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων στους
αρμόδιους φορείς και η οργάνωση των διεκδικήσεων της
α’ βάθμιας αυτοδιοίκησης σε θέματα πολιτικής
προστασίας με στόχο τη θεσμική θωράκιση και την
επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των Δήμων και των
φορέων της.



ΙΙΙ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

❖ Οι Δήμοι έχουν θεσμική υποχρέωση σχεδιασμού πρόληψης και αντιμετώπισης
κινδύνων, από τους οποίους απειλούνται και η προστασία των τοπικών
κοινωνιών. Αυτό πρακτικά αναλύεται από μια σειρά ενεργειών και δράσεων, που
θα πρέπει να αναλάβουν στο Προ-Καταστροφικό,στο Συν-Καταστροφικό και στο
Μετα-Καταστροφικό στάδιο.

❖ Κι ενώ σε επίπεδο θεσμικών ρυθμίσεων σχεδιασμού και προθέσεων έχει σε
πολύ μεγάλο βαθμό καλυφθεί η Αυτοδιοίκηση έμεινε για άλλη μια φορά
ανοχύρωτη επιχειρησιακά και χωρίς πόρους για να ασκήσει τις αρμοδιότητες
αυτές.



ΙΙΙ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

❖ Αναφέρουμε ως κύριες αιτίες :

α) τη μείωση των τακτικών πόρων κατά 65 %,
β) την απαγόρευση των προσλήψεων, διατάξεις των μνημονιακών νόμων που

δυσχέραιναν και ακύρωναν στη πράξη την άσκηση των θεσμοθετημένων λειτουργιών
και αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης.

γ) τη τραγική καθυστέρηση του κτηματολογίου , του δασολογίου, οι διατάξεις για τη
τακτοποίηση αυθαιρέτων, η γνωστή αρτηριοσκληρωτική και εξόχως γραφειοκρατική
λειτουργία των Δασαρχείων και η αντίστοιχα δυσκίνητη διαδικασία για κάθε
χωροταξική και πολεοδομική ρύθμιση.

δ) τη συνήθη καθυστέρηση έγκρισης των προσλήψεων εποχικού προσωπικού και των
πόρων π.χ. ΣΑΤΑ πυροπροστασίας με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και ιδιαίτερα
μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016 οδηγεί στην ολοκλήρωση παρεμβάσεων και
έργων πρόληψης στο μέσο τουλάχιστον της αντιπυρικής περιόδου με ότι αυτό
συνεπάγεται.

ε) την μη αποτελεσματική εφαρμογή του καθαρισμού των ιδιωτικών οικοπέδων εντός
οικισμών (Άρθρο 94 του Ν. 3852/2010) αφού προσκρούει στο έλλειμμα προσωπικού
στους Δήμους αλλά και στη καθυστέρηση έγκρισης των εργολαβιών καθαρισμού
εξαιτίας της άκαμπτης και δαιδαλώδους γραφειοκρατικής διαδικασίας που πρέπει να
ακολουθηθεί.





ΙV. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Η σωστή ανάγνωση των κινδύνων

❖ Είναι αλήθεια ότι βιώνουμε στις μέρες τις επώδυνες για τη κοινωνία μας επιπτώσεις της
πανδημίας του covid-19 που έρχονται να προστεθούν σε συσσωρευμένες απειλές , και
ιδιαίτερα των απειλών της κλιματικής αλλαγής ,με ολοένα και συχνότερα καιρικά
φαινόμενα που παρουσιάζονται σε σύντομο χρόνο και με ολοένα μεγαλύτερη
σφοδρότητα.

❖ Πέραν όμως των φυσικών φαινομένων έχουμε σήμερα συσσωρευμένες απειλές και στο
δομημένο περιβάλλον από τεχνολογικά ατυχήματα, από το φαινόμενο της θερμικής
νησίδας, από επιδημίες ή απειλές για τη δημόσια υγεία όπως ο covid-19, ο ιός του Δυτικού
Νείλου και άλλους κινδύνους.

❖ Η επιτάχυνση αυτής της κατάστασης χρόνο με το χρόνο απαιτεί άμεσα την αλλαγή της
στρατηγικής του επιχειρησιακού σχεδιασμού

❖ Απαιτεί μια νέα προσέγγιση οργανωμένη αλλά και αποκεντρωμένη, στοχευμένη αλλά και
προσαρμοσμένη/παραμετροποιημένη στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής αλλά και
στις ανάγκες της τρέχουσας συγκυρίας.



ΙV. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2. Η διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων  

❖ Αποτελεσματική πολιτική προστασία χωρίς πόρους δεν μπορεί να οργανωθεί. Και τέτοιοι πόροι
και υπάρχουν και κατά μια έννοια είναι πόροι που θεσμικά προορίζονται για την αυτοδιοίκηση
αλλά που το κεντρικό κράτος για άλλη μια φορά μας τους στερεί.

❖ ‘Όπως οι πόροι του Πράσινου Ταμείου που θα μπορούσαν να θωρακίσουν τους Δήμους μας
από τους κινδύνους φυσικών καταστροφών εξακολουθούν να μην αποδίδονται στη Τοπική
Αυτοδιοίκηση και στις τοπικές κοινωνίες.

❖ Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ την ίδρυση τη λειτουργία και την εισροή πόρων σε αυτό στήριξε η
αυτοδιοίκηση προσβλέποντας στη πραγματική θεσμική του λειτουργία για τη χρηματοδότηση
δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου , πολεοδομικές μελέτες και παρεμβάσεις σε περιοχές
αυθαιρέτων , απαλλοτριώσεις και εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων και τοπικών υποδομών που
θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά τη τρωτότητα ολόκληρων οικισμών από πλημμυρικούς,
σεισμικούς κινδύνους, αστικές πυρκαγιές και άλλους κινδύνους όπως το φαινόμενο της
θερμικής νησίδας.

❖ Απαιτείται η άμεση αποδέσμευση ποσοστού τουλάχιστον 10% των πόρων του Πράσινου Ταμείου
και η απόδοση τους στους Δήμους για την υλοποίηση έργων και δράσεων που θ´ ανακουφίσουν
πολεοδομικά τους Δήμους μας και δράσεων που θα ενισχύσουν τη περιβαλλοντική προστασία ,τις
παρεμβάσεις πρόληψης και αναχαίτισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές.



V. Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

3. Πρόσθετες θεσμικές ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες με επίκεντρο τους
φορείς της Α’ βάθμιας αυτοδιοίκησης 

1. Να ξεκαθαρίσει η σύγχυση σε σχέση με την αρμοδιότητα του καθαρισμού των κοιτών
των υδατορεμάτων που πολλοί σκόπιμα δημιουργούν σύγχυση για να μεταθέσουν
ευθύνες σ΄ αυτούς που δεν τις έχουν. Σαφώς και ισχύει το άρθρο224 του ν. 4555/2018
(Κλεισθένης), σύμφωνα με το οποίο το αντικείμενο του καθαρισμού των υδατορεμάτων
αποτελεί πλέον εξολοκλήρου, ανεξαρτήτως του καθορισμού ορεινής και πεδινής κοίτης
των υδατορεμάτων, αρμοδιότητα των Περιφερειών της χώρας.
Επιβεβαιώνεται μάλιστα και με πρόσφατη εγκύκλιο ( Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔ ΕΥ95856/2749/ 6-10-
2020) του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κώστα Αραβώση.
Χρειάζεται αυτό να γίνει κτήμα στο σύνολο των φορέων της διοίκησης και συνείδηση
στους τοπικούς φορείς και στις τοπικές κοινωνίες.

2. Η επανεξέταση της αρμοδιότητας που αφορά το καθαρισμό οικοπέδων με βάση το
Άρθρο 94 ,Παρ. 1, εδάφιο 26 του Ν. 3852/2010.
‘Αρμοδιότητα που είναι δύσκολο ν΄ ασκηθεί στο συνολικό αριθμό των οικοπέδων ειδικά
στους επαρχιακούς και εκτεταμένους γεωγραφικά Δήμους, παράλληλα δημιουργεί τριβές
και δυσανάλογες των δυνατοτήτων πολλών Δήμων ευθύνες.
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Πρόσθετες θεσμικές ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες με επίκεντρο τους φορείς της Α’ 
βάθμιας αυτοδιοίκησης 

3. Η επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου της πολιτικής προστασίας και η κωδικοποίηση
των διάσπαρτων διατάξεων που έχουν θεσπιστεί μέσω των ΠΝΠ από το περασμένο
Μάρτιο έως σήμερα για την αντιμετώπιση του covid-19 και εν γένει των πανδημιών στο
σκέλος που αφορά αρμοδιότητες και λειτουργίες των Δήμων.

4. Ο σχεδιασμός ενός επιχειρησιακού προγράμματος ενίσχυσης των δομών και λειτουργιών
των Δήμων για την οχύρωση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στην απειλή του covid-19
με έμφαση στη πρόληψη, στην ενημέρωση του πληθυσμού, και την ενίσχυση των
κοινωνικών δομών και των σχολικών μονάδων.

5. Η εκπόνηση ενός προγράμματος εφαρμογής οριζόντιας και συλλογικής υποστήριξης των
Δήμων, για την προσαρμογή τους στο Ν. 4662/2020 και στις λοιπές διατάξεις και
ρυθμίσεις που σχετίζονται με το φαινόμενο της πανδημίας του covid-19 με στόχο πέραν
της διοικητικής προσαρμογής τους και την άμεση επιχειρησιακή τους ενίσχυση.
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Πρόσθετες θεσμικές ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες με επίκεντρο τους φορείς της Α’ 
βάθμιας αυτοδιοίκησης 

6. Η ΣΑΤΑ πυροπροστασίας απαιτείται να μετατραπεί σε ΣΑΤΑ πολιτικής προστασίας με
υπερδιπλασιασμό του ποσού που σήμερα αποδίδεται στους Δήμους και τους Συνδέσμους
και με διακριτή εγγραφή και εκτέλεση των έργων και δράσεων πολιτικής προστασίας στους
ετήσιους προϋπολογισμούς των φορέων της αυτοδιοίκησης καλύπτοντας όλες τις
κατηγορίες κινδύνων και των αναγκαίων δράσεων και ενεργειών πρόληψης.

7. Να επεκταθεί η χρονική διάρκεια των συμβάσεων εποχικού προσωπικού
πυροπροστασίας στους ( 6) μήνες ή εναλλακτικά να ταυτίζονται με τη χρονική διάρκεια
της αντιπυρρικής περιόδου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να μην υπάρχουν περιορισμοί στα
χρονικά κενά μεταξύ συμβάσεων με το ίδιο φυσικό πρόσωπο κάτι το οποίο αποστερεί από
τους φορείς της αυτοδιοίκησης έμπειρα και ικανά στελέχη για τις ανάγκες της
πυροπροστασίας αλλά και άλλων δράσεων πολιτικής προστασίας.

8. Να συμμετέχουν θεσμοθετημένα στα τοπικά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας
με εκπρόσωπους τους και οι τοπικές εθελοντικές ομάδες αλλά και εκπρόσωποι της
αντιπολίτευσης από κάθε Δήμο δεδομένου ότι η πολιτική προστασία είναι υπόθεση όλων.
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Πρόσθετες θεσμικές ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες με επίκεντρο τους φορείς της Α’ βάθμιας
αυτοδιοίκησης 

9. Να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού πολιτικής προστασίας για την
αντιμετώπιση και άλλων αναγκών (κατ’ αντιστοιχία με το προσωπικό της πυροπροστασίας) στη βάση της
δυνατότητας που μας δόθηκε μέσω των ΠΝΠ για τις δράσεις που αφορούν την αντιμετώπιση της
πανδημίας. Επιπρόσθετα παραμένει επίκαιρο και αναγκαίο ένα πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για
τους Δήμους, τα νομικά τους πρόσωπα και τους Συνδέσμους προσανατολισμένο στις ανάγκες
ενίσχυσης με ανθρώπινο δυναμικό της πολιτικής προστασίας.

10. Να επικαιροποιηθεί το εγχειρίδιο ενεργειών πολιτικής προστασίας για τους Δήμους της χώρας που
είχε συνταχθεί και εκδοθεί από το ΙΤΑ, ενσωματώνοντας όλα τα νέα θεσμικά δεδομένα αλλά και τις
σύγχρονες απειλές όπως η πανδημία που βιώνουμε.

11. Να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εθελοντών, του έκτακτου προσωπικού
πολιτικής προστασίας( προτείνεται να αποτελεί αναγκαίο στάδιο η ταχύρρυθμη εκπαίδευση πριν την
ανάληψη καθηκόντων τους).Επιπρόσθετα για τα στελέχη των Δήμων και των Συνδέσμων προτείνεται να
οργανωθεί στα πρότυπα του εκπαιδευτικού προγράμματος της ΚΕΔΕ και του ΕΚΠΑ του 2008 ένα νέο
πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας του ΕΚΠΑ με επικαιροποιημένο και στοχευμένο
εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
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Πρόσθετες θεσμικές ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες με επίκεντρο τους φορείς της Α’ 
βάθμιας αυτοδιοίκησης 

12. Να δημιουργηθεί στη ΚΕΔΕ ένας μηχανισμός άμεσης υποστήριξης των Δήμων που
πλήττονται με επιτόπια παρουσία για την επιστημονική καθοδήγηση και την επιχειρησιακή
τους ενίσχυση στο πρώτο μετακαταστροφικό στάδιο.

13. Να εκπονηθούν ειδικές μελέτες και σχέδια αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας
σε περιοχές υψηλού πλημμυρικού κινδύνου όπως είναι οι παραποτάμιες περιοχές,
περιοχές εκβολής χειμάρρων, περιοχές που κατασκευάζονται ή έχουν κατασκευαστεί
μεγάλα έργα υποδομής ( π.χ. Ολύμπια Οδός , τμήματα του ΒΟΑΚ, έργα της ΕΡΓΟΣΕ κτλ ) που
έχουν επηρεάσει τις συνθήκες απορροής των όμβριων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή.
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Πρόσθετες θεσμικές ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες με επίκεντρο τους φορείς της Α’ 
βάθμιας αυτοδιοίκησης (6)

14. Να κωδικοποιηθούν οι ισχύουσες διατάξεις με τις αρμοδιότητες των Δήμων για κάθε
κατηγορία φυσικών ή άλλων καταστροφών ανά στάδιο (πρόληψη, αντιμετώπιση,
αποκατάσταση ) και ταυτόχρονα να δημιουργηθούν εργαλεία- υποδείγματα για τη
σύνταξη και έγκριση των τοπικών σχεδίων, καθώς και για την εκπόνηση και εφαρμογή
σχεδίων ασφαλούς εκκένωσης οικισμών σε περίπτωση κινδύνου.

15. Να ενθαρρυνθεί η αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ για τη πολιτική προστασία και να
υποβοηθηθούν τεχνικά οι φορείς της αυτοδιοίκησης για το σχεδιασμό και την υποβολή
αντίστοιχων έργων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τρέχοντα προγράμματα
(ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ή και μελλοντικά (Ταμείο Ανάκαμψης). Σημαντικό να διασφαλιστεί η
λειτουργία συστημάτων αμέσως μετά την εγκατάσταση και στο διηνεκές και παράλληλα η
διαλειτουργικότητά τους με αντίστοιχα υφιστάμενα συστήματα που ανήκουν σε άλλους
συναρμόδιους φορείς.



• Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη προσοχή 
σας και αναμένουμε τις παρατηρήσεις και 
προτάσεις σας  στα πλαίσια του διαλόγου 
αυτού για να παρουσιάσουμε ολοκληρωμένα 
τη τελική μας πρόταση για τα ζητήματα της 
πολιτικής προστασίας σε σχέση με την 
συζητούμενη μεταρρύθμιση . 


