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Αρθρο: 1 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Σκοπός πολιτικής προστασίας  
Λήµµατα 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ  

Κείµενο Αρθρου 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΣΚΟΠΟΣ - ΕΝΝΟΙΕΣ 

1. Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας 
των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συµπεριλαµβανοµένων 
βιολο-γικών, χηµικών και πυρηνικών συµβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν 
καταστάσεις ε-κτάκτου 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 εθνι-
κό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και  

γ. υποβάλλονται εισηγήσεις προς τα αρµόδια, κατά περίπτωση, Υπουργεία, για την αναµόρφωση 
της αντίστοιχης νοµο6εσίας.  

 
Αρθρο: 2 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Έννοιες - Ορισµοί  

Λήµµατα 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ  

Κείµενο Αρθρου 

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 



διαφαίνεται 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.  

 
Αρθρο: 3 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
∆υναµικό και µέσα πολιτικής προστασίας  

Λήµµατα 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ∆ΥΝΑΜΙΚΟ, ΜΕΣΑ  

Κείµενο Αρθρου 

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 ∆υνάµεις, 
Ο.Α.Σ.Π., υπηρε-σίες της Περιφέρειας, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των πρωτοβάθµιων 
Ο.Τ.Α., ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ∆.Α.Π., ∆.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 Γε-
νικής 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 κατα-
στροφών εξειδικευµένου χαρακτήρα, καθώς και σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ε-
ντάσσονται 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, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η διαδικασία και το ύψος της καταβαλλόµενης αποζηµίω-
σης, για τη χρήση των µέσων και την απασχόληση των πολιτών και των χειριστών των µέσων.  

 



Αρθρο: 4 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
∆ιυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας  

Λήµµατα 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ∆ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  

Κείµενο Αρθρου 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

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

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρος, Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
Εθνικής ?µυνας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Υγείας και 
Πρόνοιας, Γεωργίας, Πολιτισµού, Μεταφορών και Επικοινωνιών, ∆ηµόσιας 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 προ γράµµατα, 
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.  

 
Αρθρο: 5 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας  

Λήµµατα 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ  

Κείµενο Αρθρου 



1. Συνιστάται Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. 

2. α. Στη σύνθεσή του µετέχουν ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, ως Πρόεδρος, οι 
Γενικοί Γραµµατείς των Υπουργείων Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Υγείας 
και Πρόνοιας, Γεωργίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, ∆ηµόσιας 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.∆.Κ.Ε.. 

β. Στη σύνθεσή 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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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 tης εισήγησης για τον 
Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής προστασίας προς τη ∆ιυπουργική 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 περίπτωση 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, µέτρο 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 κινδύνους 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 αντιµετώπι-
σης κάθε γενικής, περιφερειακής ή τοπικής µεγάλης έντασης καταστροφής. Για το σκοπό αυτόν συ-
νεκτιµά 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.  

 
Αρθρο: 6 

Ηµ/νία: 23.11.2007 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 



 
Τίτλος Αρθρου 
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας  

Λήµµατα 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

Σχόλια 
- Τα εντός "..." εδαφ. στο τέλος της περ. γ΄της παρ. 2 και στην περ. θ΄της παρ. 4 προστέθηκαν µε τις 
παρ. 1-2 άρθρου 27 Ν.3536/2007 (ΦΕΚ Α 42). - Η περ. ζ της παρ. 3 προστέθηκε µε την παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263/23.11.2007).  

Κείµενο Αρθρου 

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. «Ο ανωτέρω 
συντονισµός περιλαµβάνει και τις περιπτώσεις εκδήλωσης δράσης για την αντιµετώπιση των κάθε 
µορφής καταστροφών κατά την εκδήλωση του φαινοµένου από τις κάθε είδους εµπλεκόµενες 
δυνάµεις πυρόσβεσης και διάσωσης.»  

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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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.  

«ζ. Η οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών από µία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή 
της υγείας τους από εξελισσόµενη ή από επικείµενη καταστροφή εντάσσεται στις δράσεις Πολιτικής 
Προστασίας. Η λήψη της απόφασης για την οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών αποτελεί 
ευθύνη των κατά τόπους ∆ηµάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων, οι οποίοι έχουν το συντονισµό του 
έργου πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. Όταν η 
εξελισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή µπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα ∆ήµο ή Κοινότητα, η 
απόφαση λαµβάνεται από τον αρµόδιο Νοµάρχη. Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β', γ' και δ' του παρόντος, η ανωτέρω απόφαση 
λαµβάνεται από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας ή τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας 
Περιφέρειας και εκτελείται από τους αρµόδιους Νοµάρχες, ∆ηµάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων. Η 
λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη 
περιορισµού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.»  

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 ∆υνάµεων, 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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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 «Το αίτηµα των κρατικών υπηρεσιών της 
περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος για συνδροµή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και 
Φορέων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε σκοπό την αντιµετώπιση κάθε µορφής καταστροφών 
υποβάλλεται αποκλειστικά µέσω της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.» και  

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

 
Αρθρο: 7 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Επιστηµονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής προστασίας  

Λήµµατα 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

Κείµενο Αρθρου 

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης 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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και uα έχει έδρα την ΑΘήνα. 

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

α. Η µέριµνα, σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την εκπαίδευση του 
προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, 
Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. 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 
Προστασί-ας. 

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 ∆ηµόσιο 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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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 ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου, 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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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.  

 
Αρθρο: 8 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας  

Λήµµατα 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ  

Κείµενο Αρθρου 



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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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 εξου-σιοδοτεί το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή τον 
οικείο Νοµάρχη για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. 

ε. Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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, εφό-
σον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο.  

 
Αρθρο: 9 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ενηµέρωση της Βουλής  

Λήµµατα 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣ  

Κείµενο Αρθρου 

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

 
Αρθρο: 10 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Καθορισµός Αποκεντρωµένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας  

Λήµµατα 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  



Κείµενο Αρθρου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ 

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 ∆ήµαρχοι και οι Πρόεδροι των κοινοτήτων.  

 
Αρθρο: 11 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας και σύσταση ∆ιευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας 
στις Περιφέρειες  

Λήµµατα 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  

Κείµενο Αρθρου 

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. ∆ιατυπώνει 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 ∆ιυπουργική 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 εξουσιοδότησή 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 ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, η οποία υπάγεται 
απευθείας στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. 

3. Η ανωτέρω ∆ιεύθυνση, 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 ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας συνιστώνται τρεις (3) 
οργανικές θέσεις µόνιµων υπαλλήλων, οι οποίες µπορεί να ανήκουν στους κλάδους ΠΕ Γεωλόγων, 
Τοπογράφων Μηχανικών, ∆ασολόγων, 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 ∆ιεύθυνσης 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 ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας τοποθετείται ειδικευµένο 
στέλεχος πολιτικής προστασίας, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.  

 
Αρθρο: 12 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Αρµοδιότητες ΝοµάρχηΣύσταση Γραφείων Πολιτικής προστασίας στις Νοµαρχιακές 
ΑυτοδιοικήσειςΣυντονιστικό Νοµαρχιακό Όργανο  

Λήµµατα 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΑΡΧΗ  

Κείµενο Αρθρου 

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. ∆ιατυπώνει 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 ∆ιαµερίσµατος 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 
∆ιαµερισµάτων, καθώς και του δηµόσιου, ιδιωτικού δυναµικού και µέσων, για την εξασφάλιση της 
ετοιµότητας, την αντιµετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζηµιών. γ.i. Για κάθε 
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νοµαρχιακών 
∆ιαµερισµάτων συνιστάται µία οργανική θέση µόνιµου υπαλλήλου, η οποία µπορεί να ανήκει σ' έναν 
από τους κλάδους ΠΕ Γεωλόγων, Τοπογράφων Μηχανικών, ∆ασολόγων, Χηµικών Μηχανικών και 
Πολιτικών Μηχανικών, κατά την ειδικότερη πρόβλεψη της οικείας προκήρυξης. 

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

iii. 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 ∆ιαµερίσµατος συνιστάται 
Συντονιστικό Νοµαρχιακό Όργανο. 

β. Το ανωτέρω Οργώνω αποτελείται από τους: 

i. Νοµάρχη, ως Πρόεδρο. 

ii. ∆ύο µέλη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, οριζόµενα µε απόφαση του ίδιου Συµβουλίου, εκ των 
οποίων το ένα προέρχεται από τη µειοψηφία. iii. Πρόεδρο ή οριζόµενο εκπρόσωπο της Τοπικής 
Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.). 

iν. Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και Προϊστάµενο Γραφείου 
Πολιτικής Προστασίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  

ν. Στρατιωτικό ∆ιοικητή της περιοχής ή εκπρόσωπό του, ∆ιευθυντή της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης του 
νοµού, Λιµενάρχη, σε όσους νοµούς υφίσταται Λιµενική Αρχή, και ∆ιοικητή Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας της έδρας του νοµού. 

νi. Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης ∆ασών της Περιφέρειας, Προϊστάµενο Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Υγείας Πρόνοιας της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης και τον οριζόµενο εκπρόσωπο νου Περιφερειακού Εθνικού Συστήµατος Υγείας και 



νii. Εκπρόσωπους εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.  

γ. Οι υπό στοιχεία iν έως νi 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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.  

 
Αρθρο: 13 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Αρµοδιότητες ∆ηµάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων Σύσταση Γραφείων Πολιτικής Προστασίας σε 
Ο.Τ.Α., Συντονιστικό Τοπικό Όργανο  

Λήµµατα 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ∆ΗΜΑΡΧΟΙ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ, 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Τ.Α.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Οι ∆ήµαρχοι 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. ∆ιατυπώνουν 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: 



i. ∆ήµαρχο ως Πρόεδρο. 

ii. ∆ύο ∆ηµοτικούς Συµβούλους, που ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εκ των 
οποίων ο ένας προέρχεται από τη µειοψηφία. iii. Ειδικευµένα στελέχη πολιτικής προστασίας της 
Περιφέρειας και του νοµού. iν. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού ∆ιοικητή της περιοχής, ∆ιοικητή 
Αστυνοµικού Τµήµατος της έδρας του δήµου, Προϊστάµενο του Ειδικού προσωπικού της ∆ηµοτικής 
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.. 

νi. Προϊστάµενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της ∆ιεύθυνσης ∆ασών της Περιφέρειας. 

νii. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.  

ν. Στις συνεδριάσεις λαµβάνουν µέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας τον 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.  

 
Αρθρο: 14 

Ηµ/νία: 23.11.2007 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Εθελοντικές Οργανώσεις . Ειδικευµένοι Εθελοντές  

Λήµµατα 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΜΩΣΕΙΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  

Σχόλια 
Η παρ. 6 προστέθηκε µε την παρ. 3 άρθρου 27 Ν.3536/2007 (ΦΕΚ Α 42). - Η παρ. 2β1 τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263/23.11.2007).  

Κείµενο Αρθρου 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

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.i.«Εθελοντικές οργανώσεις που µπορούν να ενταχθούν µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Πολιτικής Προστασίας στο ανωτέρω Μητρώο είναι νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και οµάδες προσώπων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο 
των Ο.Τ.Α. και των οποίων ο σκοπός επικεντρώνεται σε δράσεις πολιτικής προστασίας, όπως 
προκύπτει είτε από το καταστατικό τους είτε από την αποδεδειγµένη συµµετοχή τους, κατά το 
πρόσφατο παρελθόν, σε δράσεις που αφορούν την πρόληψη, αντιµετώπιση και αποκατάσταση 
φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.» ii. 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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. γ.i. 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.  

ii. 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.  

iii. 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.ii 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 αντίστοιχο 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 άδειάς 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, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας. «6. 
Στις εθελοντικές οργανώσεις και στους ειδικευµένους εθελοντές του παρόντος περιλαµβάνονται και 
όσοι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώµατος, µε εξαίρεση 
εκείνους που υπάγονται στη ρύθµιση του ν. 1951/1991 (ΦΕΚ 84 Α').»  

 
Αρθρο: 15 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
∆ιάρθρωση Προσωπικό Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας  

Λήµµατα 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  



Κείµενο Αρθρου 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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.  

 
Αρθρο: 16 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Λειτουργία ∆ιευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και Γραφείων Πολιτικής Προστασίας 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης  

Λήµµατα 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

Κείµενο Αρθρου 

1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας ρυθµίζεται κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια, που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των ∆ιευθύνσεων 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.  

 
Αρθρο: 17 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Προγράµµατα και Σχέδια Πολιτικής Προστασίας  

Λήµµατα 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΧΕ∆ΙΑ  

Κείµενο Αρθρου 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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 ωφελείας. 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.  

 
Αρθρο: 18 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ειδικές ρυθµίσεις  

Λήµµατα 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.  

Κείµενο Αρθρου 

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.  

 
Αρθρο: 19 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

 



Κείµενο Αρθρου 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α' ) 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1.α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 2910/2001 προστίθενται εδάφια.  

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2910/2001 και µετά τις λέξεις 
«Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.)» προστίθενται οι λέξεις «Ανώτερες Εκκλησιαστικές 
Σχολές και Εκκλησιαστικές Σχολικές Μονάδες.»  

γ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2910/2001 και µετά τη λέξη 
«οργανισµών» προστίθεται η λέξη «κοινωφελών ιδρυµάτων». 

2. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν.2910/2001 προστίθεται εδάφιο. 

3. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 19 του ν.2910/2001 προστίθενται εδάφια. 

4. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 2910/2001 αντικαθίσταται. 

5.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του ν. 2910/2001 αντικαθίσταται.  

β. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ν.2910/2001 προστίθεται παράγραφος 3. 

6.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 2910/2001 προστίθενται εδάφια.  

β. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του ν.2910/2001 προστίθεται παράγραφος 6. 

7.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 2910/2001 προστίθενται εδάφια.  

β. Στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 2910/2001 προστίθεται εδάφιο. 

γ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 35 του ν.2910/2001 προστίθεται εδάφιο. 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν. 2910/2001 προστίθενται εδάφια.  

 
Αρθρο: 20 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

 
Κείµενο Αρθρου 

1.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του ν.2910/2001 αντικαθίσταται. 

2. Στο τέλος του άρθρου 37 του ν. 2910/2001 προστίθενται παράγραφοι 5, 6, 7 και 8.  



 
Αρθρο: 21 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

 
Κείµενο Αρθρου 

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 38 του ν. 2910/2001 αντικαθίσταται. 

2. Η εκ παραδροµής αναγραφόµενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 54 του ν. 2910/2001 διάταξη 
του «άρθρου 10 παρ. 3 περ. γ? αναριθµείται στο ορθό «άρθρου 10 παρ. 4 περ. γ'». 

3. Στην περίπτωση β ' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν. 2910/2001 προστίθεται εδάφιο. 

4. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 6 i του άρθρου 66 του ν. 2910/2001 προστίθενται εδάφια. 

5. Στην περίπτωση στ της παραγράφου 6 i του άρθρου 66 του ν. 2910/2001 προστίθεται εδάφιο. 

6. Στο τέλος του άρθρου 66 του ν. 2910/2001 προστίθεται ένατη παράγραφος. 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α' ) αντικαθίσταται.  

 
Αρθρο: 22 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

 
Κείµενο Αρθρου 

1. Στο άρθρο 71 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α') προστίθεται παράγραφος 6  

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 64 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α') προστίθεται εδάφιο.  

 
Αρθρο: 23 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

 
Σχόλια 
** Σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48/23.2.2005), η µεν περίπτωση 
γ' της παραγράφου 3 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου (που δ ε ν υπάρχει!) καταργείται, η δε περίπτωση ε' 
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου (που, επίσης, δ ε ν υπάρχει!) αντικαθίσταται. Καµιά 
ανησυχία. Πάγια τακτική του έλληνα νοµοθέτη: τροποποιεί ανύπαρκτες διατάξεις που παραπέµπουν 
άµεσα στις όντως τροποποιήσιµες. Στην περίπτωσή µας η κατάργηση και η τροποποίηση 
αντιστοίχως αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 2910/2001, για τις οποίες βλ. σχετικά.  

Κείµενο Αρθρου 

Το άρθρο 73 του ν. 2910/2001 αντικαθίσταται**.  

 
Αρθρο: 24 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 

 
Λήµµατα 



ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ, Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ, ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ  

Σχόλια 
** Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 3491/2006 (Α΄ 207/2.10.2006), τα αιτήµατα για απονοµή της 
Ελληνικής Ιθαγένειας από γέννηση, τα οποία έχουν υποβληθεί µέχρι 31.5.2006 ενώπιον των 
Υπηρεσιών των Περιφερειών και των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας από άτοµα 
προερχόµενα από χώρες της τέως Ενωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών παραπέµπονται 
αυτοδικαίως, από τις Υπηρεσίες των Περιφερειών και Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις αρµόδιες 
Ειδικές Επιτροπές του ν. 2790/2000 (Α΄ 24), προκειµένου να εξετασθούν σύµφωνα µε την 
προβλεπόµενη από τον ανωτέρω νόµο διαδικασία. Οι χορηγηθείσες στα άτοµα της κατηγορίας 
αυτής βεβαιώσεις του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου επέχουν θέση των αντιστοίχων του άρθρου 76 παρ. 6 
του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α'/βλ. οικεία σχόλια).  

Κείµενο Αρθρου 

Οι βεβαιώσεις** και οι προσωρινές άδειες παραµονής που χορηγούνται µε βάση τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 αντικαθίστανται από προσωρινές άδειες 
παραµονής εξάµηνης διάρκειας, οι οποίες επέχουν και θέση άδειας εργασίας, εφόσον τα πρόσωπα 
στα οποία χορηγήθηκαν οι βεβαιώσεις της ανωτέρω παραγράφου κριθούν αλλογενείς αλλοδαποί και 
εξακολουθούν να διαµένουν στην Ελλάδα. Η ανανέωση των ανωτέρω αδειών παραµονής γίνεται µε 
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 66 του ν. 
2910/2001, όπως αυτές ισχύουν, οι οποίες εφαρµόζονται ανάλογα. Οµογενείς, οι οποίοι ζητούν τη 
διαπίστώση της ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον έχουν καταθέσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, 
λαµβάνουν, από το αρµόδιο, για την έκδοση της οικείας διαπιστωτικής πράξης, όργανο, βεβαίωση 
εξάµηνης διάρκειας, η οποία επέχει θέση άδειας εργασίας και παραµονής, που µπορεί να 
ανανεώνεται, ισόχρονα, µέχρι την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης.  

 
Αρθρο: 25 

Ηµ/νία: 11.12.2003 

Περιγραφή όρου θησαυρού: Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 

 
Λήµµατα 
ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ, Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Σχόλια 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 3103/2003 (Α΄23/29.1.2003), η αυτοδίκαιη παράταση των αδειών 
παραµονής της παρ. 9 του άρθρου 66 του ν. 2901/2001, που είχε χορηγηθεί µε την παράγραφο 8 
του παρόντος άρθρου και αναριθµηθεί µε το άρθρο 22 παρ. 5β του Ν. 3051/2002 ( ΦΕΚ 220 Α'), 
εξακολουθεί να ισχύει, χωρίς την ανάγκη έκδοσης οποιασδήποτε διαπιστωτικής πράξης, µέχρι 
30.6.2003.Στην ανωτέρω ρύθµιση υπάγονται οι άδειες διαµονής που χορηγήθηκαν και λήγουν ή θα 
λήξουν έως την 30.6.2003, καθώς και εκείνες που έχουν χορηγηθεί βάσει των διατάξεων της 
παραγράφου 1 περίπτωση α του παρόντος άρθρου.- Το εντός " " εδάφιο της περ. 1β του παρόντος 
προστέθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 32 του ν. 3202/2003 (Α΄ 284).  

Κείµενο Αρθρου 

1.α. Σε αλλοδαπούς, που υπέβαλαν αιτήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ν. 

2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α'), οι οποίες είναι εκκρεµείς ή άδειες που έχουν χορηγηθεί, κατ' εφαρµογή της 
ίδιας διάταξης και έληξαν ή λήγουν εντός του τρέχοντος έτους, χορηγείται µε διαπιστωτική πράξη του 
αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, άδεια παραµονής, η οποία επέχει και θέση άδειας 
εργασίας, ισχύος µέχρι 31.12.2002. 

β. Εφόσον στους ανωτέρω αλλοδαπούς έχουν χορηγηθεί, στο παρελθόν, άδειες παραµονής, οι 
οποίες, αποδεδειγµένως, υπερβαίνουν τη δεκαετία, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, παρέχεται άδεια παραµονής αόριστης διάρκειας. 

"Οι άδειες διαµονής της παραγράφου αυτής επέχουν και θέση άδειας εργασίας." γ. Στους 



αλλοδαπούς της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου, εφόσον δεν υπάγονται στη ρύθµιση 
της προηγούµενης περίπτωσης και για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2003 και εφεξής, χορηγείται 
άδεια παραµονής, σύµφωνα µε τις προβλέψεις των διατάξεων του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α'). 

2. Όπου στις διατάξεις του ν. 2910/2001 ή στις παρούσες ρυθµίσεις αναφέρεται «άδεια παραµονής», 
ο όρος αυτός λειτουργεί ισοδύναµα προς τον όρο «άδεια διαµονής». 

3. Η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α') για την άσκηση προσφυγής κατά 
πράξεων του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 8 του ν. 
3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α'), δεν εφαρµόζεται για τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, 
που εκδίδονται κατ' εφαρµογή του ν. 2910/2001. 

4. Η παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α' ) αντικαθίσταται. 

5. Στο άρθρο 69 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α') προστίθενται παράγραφοι 10 και 11. 

6. Η προθεσµία του άρθρου 10 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α' ) παρατείνεται για έξι (6) µήνες από 
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 

7. Όπου στις διατάξεις του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α ') προβλέπεται κλήση του αλλοδαπού για 
συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης του άρθρου 9 του ίδιου νόµου, καθώς και 
παροχή γνώµης της Επιτροπής, η κλήση αυτή και η παροχή της οικείας γνώµης πραγµατοποιείται 
µόνον σε όσες περιπτώσεις κρίνεται τούτο αναγκαίο, κατά την εκτίµηση του Γενικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας, ο οποίος εκδίδει την άδεια παραµονής. 

8. Στο άρθρο 66 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α') προστίθεται παράγραφος 9.  

 
Αρθρο: 26 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΚΩ∆ΙΚΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Λειτουργικά θέµατα Ο.Τ.Α.  

Λήµµατα 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ-ΑΝΤΙΚΗΘΥΡΩΝ, ΤΕΛΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΥΠΕΡ Ο.Τ.Α.  

Κείµενο Αρθρου 

ΜΕΡΟΣ ΕΒ∆ΟΜΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

1. Συνιστάται επιτροπή για τη σύνταξη νέου Κώδικα Κατάστασης των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων, που αποτελείται από : 

α) το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ως 
Πρόεδρο, 

β) ένα Σύµβουλο του Συµβουλίου της Επικρατείας, 

γ) το Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 



Αποκέντρωσης, 

δ) το Γενικό ∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 

ε) το ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 

στ) τον Προϊστάµενο Τµήµατος ΠΟ.Τ.Α., 

ζ) έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., 

η) έναν εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.. 

Ως µέλη της γραµµατείας της Επιτροπής ορίζονται δύο υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του 
Τµήµατος ΠΟ.Τ.Α.. 

Το σχέδιο του Κώδικα που θα συντάξει η Επιτροπή του άρθρου αυτού θα υποβληθεί στη Βουλή για 
να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγµατος. 

Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περαίωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές 
και τα µέλη της γραµµατείας της Επιτροπής, καθώς και η ρύθµιση θεµάτων που αναφέρονται στη 
λειτουργία της, στη διοικητική µέριµνα και τη γραµµατειακή υποστήριξη. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής, των ειδικών 
εισηγητών και των µελών της γραµµατείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της. 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α') αντικαθίσταται. 

3. Παρατείνεται για µία δεκαετία από την, κατά περίπτωση, λήξη του ο χρόνος επιβολής του 
πρόσθετου ειδικού τέλους 80% υπέρ των ∆.Ε.Υ.Α., που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του 
άρθρου 11 του ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α'). 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 26Α του π.δ. 410/1995, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 
14 του ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α') και µετά τις λέξεις «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας....» 
προστίθενται οι λέξεις «.».. και το Παπαχαραλάµπειο Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου». 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α') αντικαθίσταται. 

6. Παραγράφονται όλες οι οφειλές δήµων και κοινοτήτων από δάνεια που έλαβαν, µέσω των 
καταργηθέντων µε το ν. 2218/1994 Νοµαρχιακών Ταµείων, για την εκτέλεση µικρών κοινωφελών 
έργων. 

7. Στο άρθρο 65 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α') προστίθεται παράγραφος 5. 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2880/2801 (ΦΕΚ 9 Α ' ) στη δέκατη σειρά µετά τις λέξεις 
«....Και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.....» προστίθενται οι λέξεις «έναν 
εκπρόσωπο της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., έναν εκπρόσωπο της Ε.Ν.Α.Ε......». 

9. Η παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α' ) τροποποιείται. 

10. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α') 
αντικαθίστανται. 



11. Η θητεία του Προέδρου και των µελών της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας των Νήσων 
Κυθήρων και Αντικυθήρων παρατείνεται, από τότε που έληξε, µέχρι την 31η Ιανουαρίου 2003. 
Πράξεις της Επιτροπής εκδοθείσες µετά την 31 η Ιανουαρίου 2002 και µέχρι τη δηµοσίευση του 
παρόντος θεωρούνται έγκυρες. 

12. Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ. 6 περ. δ του άρθρου 9 του ν. 

2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α') προθεσµία, παρατείνεται µέχρι 31.12.2002, το δε τέλος καταβάλλεται από το 
διαφηµιστή ή το διαφηµιζόµενο σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
λειτουργεί σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.), στον ειδικό λογαριασµό που τηρείται για το 
σκοπό αυτόν, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε προσαύξησης ή τυχόν άλλης κύρωσης, 
περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων για τις οποίες εκκρεµούν σχετικές προσφυγές στα 
δικαστήρια και αποδεικνύεται µε την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). Το 
σύνολο των ποσών που εισπράττονται αποτελεί πόρο του παραπάνω λογαριασµού και αποδίδεται 
στους Ο.Τ.Α. α βαθµίδας κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο δ' περ. γ παρ. 

6 του ίδιου άρθρου.  

 
Αρθρο: 27 

Ηµ/νία: 15.03.2006 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Θέµατα προσωπικού Ο.Τ.Α.  

Σχόλια 
- Τα εντός " " εδάφια στο τέλος της [αρχικής παρ. 8 και νυν παρ.] 9 του παρόντος προστέθηκαν µε το 
άρθρο 26 του ν. 3242/2004 (Α΄ 102/24.5.2004).======================** Η αναρίθµηση των 
αρχικών παρ. 8 και 9 σε παρ. 7 και 8 αντιστοίχως έγινε, µετά την κατάργηση της παρ. 7, µε την παρ. 
1 του άρθρου 30 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57/15.3.2006).  

Κείµενο Αρθρου 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α') αντικαθίσταται. 

2. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α') καταργείται. Στους 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού, για την κατάληψη θέσεων 
προϊσταµένων οργανικών µονάδων (∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων, Γραφείων) κρίνονται οι υπάλληλοι, οι 
οποίοι έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του οργανισµού 
εσωτερικής υπηρεσίας του οικείου νοµικού προσώπου. 

3. Στους υπαλλήλους των δήµων και κοινοτήτων, οι οποίοι ορίστηκαν, µε απόφαση του δηµάρχου ή 
προέδρου της 

κοινότητας, σε επιτροπές για την εκκαθάριση των δηµοτολογίων και την κατάρτιση των νέων 
εκλογικών καταλόγων, κατά την πρόβλεψη του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α'), καταβάλλεται 
αποζηµίωση στο πλαίσιο της πίστωσης µε την οποία επιχορηγήθηκε ο κάθε δήµος από το 
πρόγραµµα ΕΠΤΑ, σύµφωνα µε την 4177/ 7.2.2001 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

4.α. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από 
σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. και των Τ.Ε.∆.Κ. και του αρµόδιου προς 
διορισµό οργάνου, επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.Α στην Κεντρική Ένωση ∆ήµων και 
Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) και στην Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.), για 
χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) έτη, το οποίο µπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόµα έτη. β. Η 



απόφαση για 

την απόσπαση εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου που αποσπάται. Ο χρόνος υπηρεσίας 
που διανύεται µε απόσπαση στους ανωτέρω φορείς λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως συνεχής 
πραγµατική υπηρεσία των υπαλλήλων στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους, καθώς και οι 
εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, κατά τη διάρκεια της απόσπασης, καταβάλλονται από το 
φορέα στον οποίο αποσπάστηκαν. 

5.α. Στην παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α'), όπως ισχύει, µετά τη φράση "των 
υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα" προστίθενται. β. Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 12 του ν. 
2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α') εφαρµόζονται αναλόγως και για την προσθήκη του προσωπικού της 
περίπτωσης α της ίδιας παραγράφου. 

6.α. Ποσά που θα καταβληθούν, από τους Ο.Τ.Α. α βαθµού, καθώς και από τα νοµικά πρόσωπα 
των Ο.Τ.Α. και τους συνδέσµους των Ο.Τ.Α., σε βάρος των προϋπολογισµών τους, τα οποία 
αφορούν αµοιβές και πάσης φύσεως επιδόµατα του προσωπικού τους, συµπεριλαµβανοµένων και 
των πριµ παραγωγικότητας, ύστερα από συµβιβασµό ή κατάργηση δίκης, κατ' εφαρµογή των 
διατάξεων ταυ π.δ. 410/1995 και εφόσον η σχετική απόφαση των οικείων οργάνων ληφθεί εντός έξι 
(6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, θεωρούνται ως νοµίµως καταβληθέντα, µε την 
προϋπόθεση ότι οι σχετικές οφειλές αφορούν χρονικό διάστηµα µέχρι 31.12.1996. Με την ίδια 
απόφαση µπορεί να ρυθµιστεί η τµηµατική καταβολή των πιο πάνω ποσών για χρονικό διάστηµα 
που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από τη λήψη της. β. Η καταβολή ποσών που 
αναφέρεται στις ανωτέρω αµοιβές και επιδόµατα, για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31.12.1996, και η 
οποία πραγµατοποιήθηκε µετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 17 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α') 
θεωρείται νόµιµη. γ. Στο τέλος του άρθρου 263 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α') προστίθεται εδάφιο. 

[7. καταργήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57/15.3.2006)]**. 

"7"**(8).α. Για την οργάνωση της λειτουργίας και την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας επιτρέπεται η πρόσληψη, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, βαθµοφόρων της 
Ελληνικής Αστυνοµίας, οι οποίοι είναι γραµµένοι στα Μητρώα Εφέδρων αυτής και είχαν, πριν από 
την απόλυσή στους, την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου. β. Το ως άνω δικαίωµα πρόσληψης 
ισχύει για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών, το οποίο αρχίζει από την έναρξη της άσκησης των 
αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2647/1998 
(ΦΕΚ 237 Α'), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ.1 γ του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α'). 
γ. Η επιλογή των προσλαµβανοµένων γίνεται µετά από πανελλήνιο διαγωνισµό που διενεργεί το 
Α.Σ.Ε.Π.. Ο διαγωνισµός προκηρύσσεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, στο οποίο απευθύνονται τα σχετικά αιτήµατα των ενδιαφερόµενων δήµων. δ. 
Κριτήρια για την επιλογή αποτελούν ο χρόνος και το είδος της προϋπηρεσίας, οι τίτλοι σπουδών και 
οι τίτλοι γνώσης ξένων γλωσσών. Ο τρόπος αξιολόγησης των ως άνω κριτηρίων, η διαδικασία 
προκήρυξης και διενέργειας του διαγωνισµού, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ο τρόπος 
υποβολής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. ε. Η σύµβαση πρόσληψης διαρκεί από ένα 
έως τρία έτη και δύναται να ανανεώνεται µέχρι τη συµπλήρωση πέντε ετών συνολικά, όχι όµως 
πέραν του έτους από τη συµπλήρωση του αναφερόµενου στην περίπτωση β' του παρόντος άρθρου 
χρονικού διαστήµατος. Οι προσλαµβανόµενοι από της ορκωµοσίας τους ασκούν καθήκοντα γενικού 
ανακριτικού υπαλλήλου και δύνανται να τοποθετούνται ως προϊστάµενοι της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
ή των επί µέρους οργανικών µονάδων της. Η σύµβαση λήγει αυτοδικαίως από την ηµεροµηνία 
διαγραφής, για οποιονδήποτε λόγο, του συµβασιούχου από τα Μητρώα Εφέδρων της Ελληνικής 
Αστυνοµίας. στ. Ως προς τις αποδοχές των ως άνω προσλαµβανοµένων εφαρµόζονται οι σχετικές 
διατάξεις του φορέα στον οποίο προσλαµβάνονται. "Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας, για 
την αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων της δηµοτικής αστυνοµίας του ∆ήµου Αθηναίων, 
κατά τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων, επιτρέπεται η πρόσληψη, µε 
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί το έτος, βαθµοφόρων της 
Ελληνικής Αστυνοµίας, οι οποίοι είναι γραµµένοι στα µητρώα εφέδρων αυτής και είχαν την ιδιότητα 
του ανακριτικού υπαλλήλου. Ο αριθµός των ατόµων που θα προσληφθούν, η διαδικασία 
πρόσληψης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Με κοινή απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος των αποδοχών, 



που καταβάλλονται στους ανωτέρω, πέραν του ποσοστού της δικαιούµενης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998, σύνταξης." 

"8"**(9). Το τοπικό διαβαθµισµένο προσωπικό δήµων και κοινοτήτων ή άλλων φορέων που είχε 
αποσπαστεί σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.), σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α'), όπως ισχύουν, µπορεί µε αίτησή 
του και µετά απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου να µετατάσσεται στις δηµοτικές 
επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης, άπου έχει αποσπαστεί. Το προσωπικό αυτό, ως προς τις 
υπηρεσιακές του µεταβολές και τα δικαιώµατά του, διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές 
διατάξεις για το προσωπικό των Ο.Τ.Α..  

 
Αρθρο: 28 

Ηµ/νία: 16.06.2005 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ) 

 
Τίτλος Αρθρου 
Θέµατα υπαλλήλων που υπηρετούν στο Συνήγορο του Πολίτη  
Λήµµατα 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ, 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ  

Σχόλια 
Για τις αποσπάσεις που παρατάθηκαν αυτοδικαίως σύµφωνα µε την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, 
εφαρµόζεται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ Α 10/22.1.2003).- Το 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκεµε την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
3345/2005 (Α΄ 138/16.6.2005).  

Κείµενο Αρθρου 

1. Οι µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που 
αποσπώνται στο Συνήγορο του Πολίτη, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997 
«Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» (ΦΕΚ 59 Α') 
µειώνονται σε είκοσι πέντε (25) από σαράντα (40). Οι θέσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού 
της παρ. 1 του ίδιου άρθρου 5 αυξάνονται αντίστοιχα κατά δεκαπέντε (15) και ανέρχονται συνολικό 
σε σαράντα πέντε (45). 

2. Για τις θέσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 
2477/1997 και για τις θέσεις του βοηθητικού επιστηµονικού προσωπικού της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν, 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α'), ανώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το 50ό. Η επιτροπή της παρ. 1 του 
άρθρου 5 του ν. 2477/1997 αποτελείται από το Συνήγορο του Πολίτη, δύο Βοηθούς Συνηγόρους και 
δύο καθηγητές πανεπιστηµίου. 

3. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων της 22ας Σεπτεµβρίου 1998 και του πίνακα επιτυχόντων της 6ης 
Οκτωβρίου 2000 λήγει από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και ουδεµία απόσπαση 
µπορεί να διενεργηθεί µε βάση τους πίνακες αυτούς. "Παρατείνεται αυτοδικαίως για µια τριετία από 
τη λήξη της η απόσπαση των υπαλλήλων που λήγει έως τις 30.4.2005, εφόσον δεν έχει ανανεωθεί 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2477/1977". Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το 
Συνήγορο του Πολίτη. Εφόσον, µέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της απόσπασης, ο αριθµός 
των αποσπασµένων υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25), παραµένουν υποχρεωτικά κενές αντίστοιχες 
σε αριθµό θέσεις ειδικών επιστηµόνων της παρ. 1. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2477/1997, όπως ισχύει κάθε φορά.  

 
Αρθρο: 29 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

 



Κείµενο Αρθρου 

Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 43 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α ') προστίθεται εδάφιο.  

 
Αρθρο: 30 

Ηµ/νία: 20.09.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις  

Λήµµατα 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ  

Σχόλια 
Η εντός "" περ. α΄ της παρ. 2 αντικαταστάθηκε µε την περ. α της παρ. 5 του άρ. 22 του ν. 3051/2002 
(Α΄220) µε ισχύ από 20.9.2002.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος. που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 14 
παρ. 1, για τον Οργανισµό της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, εξακολουθούν να 
ισχύουν οι ρυθµίσεις του π.δ. 379 (ΦΕΚ 248 Α'). 

2. Από τη θέση σε ισχύ του νόµου αυτού καταργούνται: 

"α. Οι διατάξεις του Ν. 2344/1995 (ΦΕΚ 248 Α') µε εξαίρεση εκείνες των άρθρων 4 παρ. 1, 13 παρ. 
1, 18 και 19 αυτού." 

β. Η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 19α του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α').  

γ. Οι διατάξεις του ν. 2641/1998 (ΦΕΚ 211 Α') «Παλλαϊκή ?µυνα και άλλες διατάξεις», κατά το µέρος 
που διαλαµβάνουν ρυθµίσεις για την πολιτική προστασία σε καιρό ειρήνης. 

3. Οµοίως καταργείται κάθε άλλη διάταξη, η οποία είναι αντίθετη στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου. 

 
Αρθρο: 31 

Ηµ/νία: 23.02.2007 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών  
Λήµµατα 
ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, Κ.Ε.Π., ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ, 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΕΡΙΑΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  

Σχόλια 
- Η πρόταση α΄ του εδ. α΄της παρ. 1 τίθεται όπως αναδιατυπώθηκε µε την περ. α) της παρ. 5 του 
άρθρου 11 του ν. 3146/2003 (Α΄125/23.5.2003).- Οι περ. α) και β) της παρ. 13 του παρόντος τίθενται 
όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (Α΄ 281).- Σύµφωνα µε το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (Α΄ 281), σε περίπτωση κάλυψης των 
θέσεων της ιδίας παραγράφου (βλ. σχετικά), δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 
12 του παρόντος άρθρου.- Η παρ. 14 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 του 
άρθρου 12 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44/11.2.2004).*** Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3242/2004 (Α΄ 102/24.5.2004) περί ρυθµίσεων για την οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης, τη 



διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ, σε περίπτωση κατά την οποία για την έκδοση τής -κατά την παρ. 
1 του ανωτέρω άρθρου (βλ. σχετικά)- πράξης απαιτείται αίτηση, η οποία, εφόσον ειδικές διατάξεις το 
προβλέπουν, πρέπει να συνοδεύεται από ορισµένα δικαιολογητικά που προκύπτουν από σχετικά 
πιστοποιητικά ή άλλα βεβαιωτικά έγγραφα, και η οποία υποβάλλεται στην αρµόδια για την έκδοση 
της πράξης υπηρεσία ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, ο αιτών συµπληρώνει και υπογράφει σε κατάλληλα διαµορφωµένο έντυπο αίτησης-
υπεύθυνης δήλωσης όλες τις αναγκαίες για την έκδοση της πράξης πληροφορίες. Η υπηρεσία (ή το 
Κ.Ε.Π. που παραλαµβάνει την αίτηση) προβαίνει υποχρεωτικά σε επαλήθευση των αναγκαίων 
πληροφοριών, πριν από την έκδοση της πράξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 -3 
του ανωτέρω άρθρου.- Στη παρ. 11 του παρόντος άρθρου προστέθηκαν από τότε που ίσχυσαν τα 
εντός "" εδάφια, µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3260/2004 ΦΕΚ Α 151/6.8.2004. 
========================================== - Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 
προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48/23.2.2005). - Το εντός " " προτελευταίο εδάφιο 
της παρ. 1 προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (Α΄ 138/16.6.2005). - Τα 
εντός " " από το τέλος τρίτο και τέταρτο εδάφια της παρ. 1 τίθενται, εις αντικατάσταση του πρώην 
τρίτου απ' το τέλος εδαφίου της ιδίας παρ., µε την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (Α΄ 
138/16.6.2005). Τα εντός "..." εδαφ. στο τέλος της παρ. 1 προστέθηκαν µε το άρθρο 33 Ν.3536/2007 
(ΦΕΚ Α 42). =================================== *** προσοχή: σύµφωνα µε την παρ. 1 
του άρθρου 9 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263/23.11.2007), οι κενές θέσεις προσωπικού µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου τριετούς διάρκειας που συστήθηκαν µε τη διάταξη της 
παρ. 15 του παρόντος άρθρου για τις ανάγκες του προγράµµατος «ΑΣΤΕΡΙΑΣ» στους ∆ήµους των 
Νοµών Λέσβου, Σάµου, Χίου, Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου, κ α τ α ρ γ ο ύ ν τ α ι.  

Κείµενο Αρθρου 

1. "Στις Περιφέρειες, τις Ενιαίες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους 
∆ήµους και τις Κοινότητες συνιστώνται Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών."  

Αποστολή των Κέντρων αυτών είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση των 
υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε 
συνεργασία µε τις καθ' ύλην αρµόδιες υπηρεσίες. Ειδικότερα το Κ.Ε.Π.:  

Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση 
διοικητικών υποθέσεων.  

Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του 
∆ηµοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. ∆ιαθέτει για διευκόλυνσή τους 
έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 
2690/1999).  

Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της 
υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα 
αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µετά 
από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.  

∆ιαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρµόδια για τη διεκπεραίωσή 
τους υπηρεσία, µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την 
αρµόδια υπηρεσία και πάλι στο Κ.Ε.Π. υποβολής της αρχικής αίτησης, από το οποίο το 
παραλαµβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται από το Κ.Ε.Π. στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί µε 
συστηµένη επιστολή και µε αντικαταβολή.  

Επιπλέον το Κ.Ε.Π. παρέχει και τις εξής υπηρεσίες:  

Επικύρωση διοικητικών εγγράφων.  

Θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

Χορήγηση παραβόλων, κινητών επισήµων και υπεύθυνων δηλώσεων. Χορήγηση του αποδεικτικού 



φορολογικής ενηµερότητας, µέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης µε το σύστηµα ΤΑΧΙS.  

"Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του 
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται οι διοικητικές διαδικασίες µε τα αντίστοιχα 
έντυπα τους, που πραγµατοποιούνται και από τα Κ.Ε.Π.. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις µπορούν 
να καθορίζονται διαδικασίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι οποίες µπορούν να 
πραγµατοποιούνται και από τα Κ.Ε.Π.."  

"Βεβαίωση της ταυτοπροσωπείας ανηλίκων κάτω των δεκατεσσάρων ετών, οι οποίοι δεν είναι 
κάτοχοι δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δηµοσίου εγγράφου, επειδή δεν έχουν 
συµπληρώσει την απαιτούµενη από το νόµο ηλικία και για τους οποίους απαιτείται βεβαίωση των 
στοιχείων της ταυτότητας τους για έκδοση διαβατηρίου ή για άλλο νόµιµο λόγο."  

"Επιτρέπεται η σύσταση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Υπουργείο Εξωτερικών, του οποίου 
βασική αποστολή είναι η εξυπηρέτηση των αποδήµων Ελλήνων στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων των 
Κ.Ε.Π., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις." «Ιδρύεται Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο 
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. Η αποστολή και οι αρµοδιότητες του είναι η παροχή διοικητικών 
πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από την υποβολή της αίτησης µέχρι την 
έκδοση της τελικής πράξης, όπως αυτές καθορίζονται από τις κείµενες διατάξεις. Κατά το διάστηµα 
της πιλοτικής λειτουργίας του Κ.Ε.Π., όπως αυτό προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του 
άρθρου 15 του ν. 3260/2004, η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό 
του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και στη συνέχεια η δαπάνη θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του 
ν. 3200/2003 και του άρθρου 2 του ν. 3320/ 2005, έχουν ανάλογη εφαρµογή και στην περίπτωση 
του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.»  

2. Σε κάθε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα των Ενιαίων Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού µε πληθυσµό άνω των είκοσι χιλιάδων 
κατοίκων, το συνιστώµενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης, η 
οποία απαρτίζεται από τα εξής δύο Τµήµατα: α) Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών, µε αρµοδιότητες 
ανάλογες µε αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο 1.  

β) Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, στο οποίο αποστέλλονται από τα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών, η 
διεκπεραίωση των οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α. α ή β' βαθµού. Το Τµήµα 
προωθεί τα αιτήµατα στις αρµόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες, παρακολουθεί τη 
διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόµιµων χρονικών προθεσµιών, παραλαµβάνει το 
σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής της αίτησης. Επίσης το Τµήµα 
τηρεί τα σχετικά µε τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόµενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά 
στοιχεία, υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις 
των διοικητικών διαδικασιών,  

3. Στις Περιφέρειες το Τµήµα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργεί βάσει των 
διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 µετονοµάζεται σε Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών, που λειτουργεί επίσης σε επίπεδο αυτοτελούς Τµήµατος, υπαγόµενο στη 
Γενική ∆ιεύθυνση της Περιφέρειας, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στην 
παράγραφο 1, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 2. Ο Γενικός 
∆ιευθυντής της Περιφέρειας ασκεί το συντονισµό και την εποπτεία όλων των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν 
στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Ο.Τ.Α. α? βαθµού των γεωγραφικών ορίων της 
Περιφέρειας και συνεργάζεται µε το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
σε όλα τα θέµατα που αφορούν την προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων της δηµόσιας διοίκησης µε 
τους πολίτες.  

4. α) Στους Ο.Τ.Α. α' βαθµού µε πληθυσµό από πέντε έως είκοσι χιλιάδες κατοίκους, το 
συνιστώµενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, υπαγόµενο στη 
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης ή στην ανάλογης αρµοδιότητας οργανική µονάδα, όπου δεν υφίσταται 
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και σε περίπτωση που δεν υφίσταται ∆ιεύθυνση λειτουργεί σε επίπεδο 
αυτοτελούς Τµήµατος υπαγόµενο στο ∆ήµαρχο, µε τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στην 



παράγραφο 1, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 2.  

β) Στους Ο.Τ.Α. α? βαθµού µε πληθυσµό µέχρι πέντε χιλιάδες κατοίκους, το συνιστώµενο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου υπαγόµενο στον ∆ήµαρχο ή 
στον Πρόεδρο της Κοινότητας, µε τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, καθώς 
και αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 2.  

5. Τα Κέντρα Πληροφόρησης Εξυπηρέτησης Πολιτών, που λειτουργούν στις Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις και τους ∆ήµους, καταργούνται και οι αρµοδιότητές τους εφεξής ασκούνται από τις 
µονάδες που συνιστώνται µε το παρόν άρθρο.  

6. Τα Κ.Ε.Π. στεγάζονται σε χώρους προσβάσιµους στα άτοµα µε αναπηρίες κατά τις διατάξεις του 
Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού.  

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζεται, κατά 
περίπτωση, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των Κ.Ε.Π..  

8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης µπορούν να 
καθορισθούν λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρόπο άσκησης των αρµοδιοτήτων των Κ.Ε.Π..  

9. Στη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης ∆ιαδικασιών ή στην αντίστοιχη αρµοδιότητα 
οργανική µονάδα, επιπέδου ∆ιεύθυνσης, κάθε Υπουργείου προστίθενται οι εξής αρµοδιότητες:  

α) Η συνεχής παρακολούθηση των αλλαγών που επέρχονται στις διοικητικές διαδικασίες του φορέα 
και η άµεση ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης Απλούστευσης ∆ιαδικασιών και Παραγωγικότητας της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης γι' αυτές τις αλλαγές. Στην ίδια Γενική Γραµµατεία δηµιουργείται ειδική διαδικτυακή 
πύλη για την υποστήριξη της λειτουργίας των Κ.Ε.Π., υποστηριζόµενη από τη ∆ιεύθυνση 
Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.  

β) Η ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης Σχέσεων Κράτους Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης για τις αλλαγές που επέρχονται στο περιεχόµενο του «Οδηγού του 
Πολίτη» αρµοδιότητος των υπηρεσιών του φορέα.  

10. Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Οργάνωσης και ∆ιαδικασιών του Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης έχει την αρµοδιότητα συντονισµού και εποπτείας της 
λειτουργίας των Κ.Ε.Π., καθώς και της υποβολής προτάσεων και της εφαρµογής µέτρων για τη 
βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τους και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες.  

11. Για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. καθιερώνεται:  

α) Προαιρετική θητεία πτυχιούχων Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ετήσιας 
διάρκειας.  

β) Απασχόληση φοιτητών τριτοβάθµιας εκπαίδευσής ή αποφοίτων Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε. ή άλλων σχολών 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας προγραµµατιστή ή χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

γ) Απασχόληση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για την πραγµατοποίηση της εξάµηνης πρακτικής τους άσκησης 
µε απαραίτητη προϋπόθεση τη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το ύψος των αποδοχών 
των ανωτέρω καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. "Για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. 
επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών προσώπων µε συµβάσεις µίσθωσης έργου. Για τις συµβάσεις 
αυτές ισχύουν οι κείµενες διατάξεις , χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της ΠΥΣ 55/1998. Η 
χρονική διάρκεια του (πιλοτικού) διαστήµατος για την οργάνωση και λειτουργία των ΚΕΠ ορίζεται σε 
είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την έναρξη λειτουργίας κάθε ΚΕΠ."  



12. α) Η πρόσληψη πτυχιούχων Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προαιρετικής 
θητείας γίνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας (1) έτους, χωρίς 
δυνατότητα ανανέωσης και σε ποσοστό 50% για κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα. Σε περίπτωση 
έλλειψης υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους κατηγορίας ΤΕ και 
αντιστρόφως. Η επιλογή των ανωτέρω γίνεται από τον φορέα στον οποίο υπάγεται το Κ.Ε.Π., µε τα 
κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και υπόκειται σε έλεγχο 
από το Α.Σ.Ε.Π..  

β) Η πρόσληψη φοιτητών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή αποφοίτων Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε. ή άλλων σχολών 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. ειδικότητας προγραµµατιστών ή χειριστών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Οι 
ανωτέρω απασχολούνται έως έξι (6) ώρες την ηµέρα για χρονικό διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει 
συνολικά για τον κάθε προσλαµβανόµενο τους οκτώ (8) µήνες κατ' έτος. Απαραίτητο τυπικό προσόν 
των ως άνω προσλαµβανοµένων είναι η γνώση χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο τρόπος 
διαπίστωσης καθορίζεται µε την προκήρυξη. Οι καταρτιζόµενοι πίνακες κατάταξης των ως άνω 
υποψηφίων µπορεί να ισχύουν για δύο ή τρία χρόνια από την κατάρτισή τους, εφόσον αυτό 
αναφέρεται ρητώς στη σχετική προκήρυξη. Η πρόσληψη του εκάστοτε αναγκαίου προσωπικού κατά 
τη διάρκεια της διετίας ή τριετίας γίνεται µε τη σειρά που οι υποψήφιοι περιλαµβάνονται στους 
παραπάνω πίνακες. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 21 
του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.  

13. Προϊστάµενοι των Κ.Ε.Π. ορίζονται υπάλληλοι των οικείων φορέων ως εξής: «α) στα Κ.Ε.Π. 
επιπέδου ∆ιεύθυνσης υπάλληλοι µε βαθµό διευθυντή οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ 
του οικείου φορέα,  

β) στα Κ.Ε.Π. επιπέδου Τµήµατος αυτοτελούς ή µη και αυτοτελούς γραφείου, καθώς και στα 
Τµήµατα των Κ.Ε.Π. επιπέδου ∆ιεύθυνσης υπάλληλοι οποιουδήποτε κλάδου ΠΕ ή ΤΕ και εν ελλείψει 
∆Ε του οικείου φορέα».  

«14. Στις προβλεπόµενες, από τις οικείες οργανικές διατάξεις, θέσεις µε βαθµό ∆ιευθυντή των 
φορέων της παραγράφου 2, προστίθεται από µία θέση βαθµού ∆ιευθυντή εκτός βαθµολογικής 
κλίµακας για όλους τους κλάδους Π Ε ή ΤΕ µε αντίστοιχη µείωση µίας (1) θέσεως των ενιαίων 
βαθµών, ενός έκτων κλάδων αυτών».  

15*** (βλ. σχόλια). α) Για τις ανάγκες του προγράµµατος «ΑΣΤΕΡΙΑΣ» και σε όλους τους 
εµπλεκόµενους ∆ήµους των Νοµών Λέσβου, Σάµου, Χίου, Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου, 
συνιστώνται ενενήντα έξι (96) θέσεις προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, οι οποίες κατανέµονται ανά µία (1) θέση για κάθε ∆ήµο µε εξαίρεση τους ∆ήµους 
Ερεσού Αντίσης του Νοµού Λέσβου και Φούρνων Κορσεών του Νοµού Σάµου, στους οποίους 
συνιστώνται δύο (2) θέσεις για τον καθένα. Από τις ενενήντα έξι (96) θέσεις, οι δεκατέσσερις (14) 
ορίζονται ως Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, οι έντεκα (11) ως Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι 
εβδοµήντα (70) ως ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και η µία (1) ως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η 
κατανοµή των ανωτέρω θέσεων σε κάθε ∆ήµο, κατά εκπαιδευτική βαθµίδα, καθορίζεται µε απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.  

β) Η διάρκεια των συµβάσεων εργασίας είναι τριετής και δύναται να ανανεούται, ανάλογα µε την 
πορεία του Προγράµµατος, για ίσο χρόνο κάθε φορά.  

γ) Για την πρόσληψη προσωπικού για τις θέσεις του άρθρου αυτού απαιτείται εµπειρία, ο χρόνος της 
οποίας προσδιορίζεται µε την προκήρυξη, σε αντίστοιχα ή παρεµφερή προγράµµατα.  

δ) Η επιλογή του προσωπικού αυτού γίνεται από τον οικείο φορέα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 
του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π..  

ε) Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας ανώτερο του εκάστοτε 
προβλεποµένου.  

 



Αρθρο: 32 

Ηµ/νία: 24.12.2002 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ) 

 
Λήµµατα 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  

Σχόλια 
Η παρ. 3α προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθ. 15 του Ν. 3090/2002 (Α 329/24.12.2002), και 
σύµφωνα µε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, ισχύει από 1.5.2002  

Κείµενο Αρθρου 

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστάται µία (1) θέση 
Ειδικού Συµβούλου και µία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 

2. Οι προσλαµβανόµενοι στις θέσεις της προηγούµενης παραγράφου διατίθενται για τις ανάγκες του 
Γραφείου του εκάστοτε Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που λειτουργεί στην 
Ελλάδα. 

3. Η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης. Οι προσλαµβανόµενοι υποδεικνύονται από τον Έλληνα Επίτροπο κατ' ελεύθερη 
επιλογή του. Η σύµβασή τους λήγει αυτοδίκαια, µε την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του 
Έλληνα Επιτρόπου, χωρίς άλλη διαδικασία και χωρίς αποζηµίωση για την αιτία αυτή. 

"3.α. Για τις αποδοχές και εν γένει απολαβές των ανωτέρω εφαρµόζονται οι διατάξεις της Π.Υ.Σ. 
88/1985 (ΦΕΚ 142 Α'), όπως ισχύουν κάθε φορά. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης" (Φ 07.150)". 

4. Στο άρθρο 1 του α.ν. 294/1968, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 42 του ν. 

1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α'), προστίθεται παράγραφος 3.  

 
Αρθρο: 33 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

 
Κείµενο Αρθρου 

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση α του ν. 2527/1997 αντί «ν. 2335/1995 άρθρο 17 
παράγραφος 4» αναγράφεται «ν. 2446/1996 άρθρο 21 παράγραφος 3»  

 
Αρθρο: 34 

Ηµ/νία: 01.05.2002 

 
Λήµµατα 
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Ν. 3013/2002  

Κείµενο Αρθρου 

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 


