ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
• Ειδικευμένο Στέλεχος Πολιτικής Προστασίας
• Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (1996-2010) και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (2011-2013)

2001 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
«Χωρίς το κουράγιο, τη γενναιοδωρία και την αφοσίωση
των εθελοντών, το έργο του Ο.Η.Ε. θα ήταν πολύ δύσκολο.
Θέλω για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές
που προσφέρουν απλόχερα χρόνο, ενέργεια και ιδέες,
συνεισφέροντας στην παγκόσμια αποστολή μας.
Στην ταραγμένη εποχή μας, οι εθελοντές είναι ένα λαμπρό παράδειγμα
του θαρραλέου και στοργικού προσώπου του ανθρωπισμού μας.

Αν οι ελπίδες μας να χτίσουμε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο κόσμο
για όλους πρόκειται να γίνουν πραγματικότητα και όχι να μείνουν
ευσεβείς πόθοι, θα χρειαστούμε την απασχόληση των εθελοντών
περισσότερο από ποτέ».

Γ. Γ. ΟΗΕ Κόφι Ανάν (1938 -

)

2001 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
«Ο εθελοντισμός εκτιμάται ως κορυφαία εκδήλωση της Δημοκρατίας
και τούτο διότι Δημοκρατία σημαίνει συμμετοχή στην κοινωνική
και πολιτική δράση.
Κανείς δεν είναι ανεύθυνος, κανείς δεν μπορεί να παραμείνει
αδιάφορος.
Η συμμετοχή αυτή είναι και δεν μπορεί παρά να είναι εθελοντική.
Η εθελοντική προσφορά δεν είναι απλώς έκφραση αλληλεγγύης,
είναι κάτι πολύ περισσότερο.
Είναι εκπλήρωση ηθικής ευθύνης, στην οποία μας οδηγεί η συνείδησή
μας, ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, στο οποίο είμαστε
ενταγμένοι.
Δεν μπορούμε να ζητούμε μόνον, οφείλουμε και να προσφέρουμε».

Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος
(1926 - )

Ε.Σ. 1859/1864

186 χώρες

ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ
(1828-1910)

Νόμπελ:
1917 - 1944 - 1963

Ε. Ε. Σ. 1877

Σ.Π.
1907
30 εκατομμύρια μέλη
217 χώρες και περιοχές
Αθανάσιος Λευκαδίτης
(1872-1944)
1910

Λόρδος
Ρόμπερτ Μπέηντεν Πάουελ
(1857-1941)

«Αν θέλεις
Αν θέλεις
Αν θέλεις
Αν θέλεις
Αν θέλεις

ευτυχία για μια ώρα πάρε έναν υπνάκο.
ευτυχία για μια ημέρα πήγαινε για ψάρεμα.
ευτυχία για ένα μήνα παντρέψου.
ευτυχία για ένα χρόνο κληρονόμησε μια περιουσία.
ευτυχία για μια ζωή βοήθησε κάποιον άλλο».
(κινέζικη παροιμία)

«Οι μόνοι ανάμεσά μας που θα ’ναι στ’ αλήθεια ευτυχισμένοι,
είναι αυτοί που θα ’χουν ψάξει και θα έχουν βρει
πως να βοηθούν τους άλλους».
Αlbert Schweitzer (1875-1965 /Νόμπελ Ειρήνης)

Ο πόνος σκάβει την καρδιά…
….για να θρονιάσει η χαρά!
Αίγιο 1995
Μετά από 21 ώρες

Αϊτή 2010
Μετά από 14 ημέρες

Η λέξη εθελοντισμός
κρύβει μέσα της
το ρήμα «εθέλω»
που σημαίνει
ότι είμαι εθελοντής
γιατί το θέλω πραγματικά,
γιατί αυτό που κάνω
μ’ εκφράζει,
μ’ αντιπροσωπεύει,
ανταποκρίνεται
στην ιδεολογία μου
και στις αρχές μου!
Ο εθελοντισμός
είναι τρόπος ζωής
και όχι στάση στιγμής!

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Λίγους μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Ιαπωνία που
συγκλόνισε όλο τον πλανήτη, έρχεται μια είδηση που δεν θα αφήσει
κανέναν ασυγκίνητο...
Αυτή τη φορά μια ομάδα ηλικιωμένων Ιαπώνων ζητά την άδεια
για να καθαρίσει τη Φουκουσίμα.
Πρόκειται για περισσότερους από 300 συνταξιούχους
οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν να πάρουν τη θέση των νέων ανθρώπων
που εκτίθενται καθημερινά σε υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα τους, οι συνέπειες της ραδιενέργειας
θα φανούν σε 20 χρόνια από τώρα, διάστημα στο οποίο, πιθανότατα,
οι ίδιοι να μην είναι καν ζωντανοί.
Αντίθετα, οι νέοι άνθρωποι που εδώ και 3 μήνες πασχίζουν
να απομακρύνουν τα ραδιενεργά υλικά από το εργοστάσιο της
Φουκουσίμα αλλά και την ευρύτερη περιοχή, θέτουν τους εαυτούς
τους σε κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο σε λίγα χρόνια.
Η συγκινητική προσφορά τους, ωστόσο, δεν έγινε δεκτή από την
ιαπωνική κυβέρνηση.

Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Εμείς και η Ευρώπη…

« Τη μοίρα μας
την προσδιορίζουν
και
την διαμορφώνουν
τα πιστεύω μας ».
Ευάγγελος Ρόζος
(Συγγραφέας
και κριτικός
1930 )

“Αξίζει, φίλε μου, να υπάρχεις για ένα όνειρο,
κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει”.
Ερνέστο «Τσε» Γκεβάρα (1928-1967)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΗΡΥΚΟΥ (1954-1993)
Πολυτεχνείο 17 Νοέμβρη 1973
«όχι αδέλφια, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό»

Δασική πυρκαγιά - Ικαρία 30 Ιουλίου 1993
+ Γιώργος Κυρήκου
+ Δημήτρης Τσαγανός
+ Ηλίας Φυσίδας
στην προσπάθειά τους να σώσουν
κάποιους εγκλωβισμένους γέροντες…!
« Τη μοίρα μας την προσδιορίζουν και την διαμορφώνουν τα πιστεύω μας »
Ευάγγελος Ρόζος (Συγγραφέας και κριτικός 1930 - )

Είναι γεγονός ότι σήμερα «οι απαιτήσεις του πολίτη» είναι έξω από το σπίτι του
να υπάρχει ένα πυροσβεστικό όχημα, ένα ασθενοφόρο, ένα περιπολικό και ένα
εκχιονιστικό ενώ ο ίδιος να μη χρειάζεται να κάνει τίποτε για την προστασία του
και την προστασία της οικογένειάς του.
Παράλληλα την ίδια στιγμή ο ίδιος μπαζώνει τα ρέματα, τα οικοπεδοποιεί,
ρυπαίνει το έδαφος, την ατμόσφαιρα και το υδάτινο περιβάλλον με χημικά,
προκαλεί δασικές πυρκαγιές (98%) και καταστρέφει γενικά το φυσικό περιβάλλον.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι φυσικές καταστροφές κύρια να αυξάνονται
και επιβάλλεται άμεσα και η εθελοντική συμμετοχή όλων μας στην προσπάθεια
πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των καταστροφών.

OXI ΣΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ…

ΝΑΙ ΣΤΗ

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η . . .!

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
•Κεραυνοβόλος εθελοντισμός
(πολλοί για μια φορά)
•Εθελοντισμός των περαστικών
(στο δρόμο οι οργανώσεις ενεργοποιούν τους περαστικούς)
•Εθελοντισμός Ειδικών Ομάδων
*Άνεργοι
*Ανάπηροι
*Μετανάστες
*Μειονότητες – Ιθαγενείς
*Νέοι(-ες) – Ηλικιωμένοι(-ες)
*Πολιτικής Προστασίας
*Πυροσβεστικού Σώματος
•Οικογενειακός εθελοντισμός
•Εταιρικός εθελοντισμός
(στρατηγική φιλανθρωπία)

23 Νοεμβρίου 1980 ΙΤΑΛΙΑ (Irpinia) - ΣΕΙΣΜΟΣ 6.9 R
3.619 διασωθέντες
Το 90% από τους συμπολίτες τους
Το 76% από τους συγκατοίκους τους.
Το 93% διεσώθη το πρώτο 24ωρο
2.739 θάνατοι
Το 25-50% των θανόντων θα είχε σωθεί με τις βασικές πρώτες βοήθειες
Το 9% των θανόντων εγκλωβίστηκε και το άκουσαν να καλεί σε βοήθεια

Τι σημαίνει Πολιτική Προστασία
«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
είναι ο σχεδιασμός, η πρόληψη, η υλική και ψυχολογική προπαρασκευή
και κινητοποίηση των δυνάμεων και μέσων της χώρας,
που αποβλέπει στην προστασία των πολιτών
από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές,
που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης σε περίοδο ειρήνης,
αλλά και στη διαφύλαξη των κάθε είδους αγαθών, υλικών και
πλουτοπαραγωγικών πηγών, εγκαταστάσεων και μνημείων της χώρας,
με στόχο την ελαχιστοποίηση των όποιων δυσμενών επιπτώσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός τέτοιου στόχου είναι
«η σαφής και ενσυνείδητη γνώση του κινδύνου
απ’ όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας».
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Τα στάδια της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

• Πρόληψη και μετριασμός επιπτώσεων
(prevention and mitigation)

• Ετοιμότητα - Αντιμετώπιση
(preparedness) - (response)
• Αποκατάσταση
(recovery)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης : Ο Συντονιστής ( πρώην Γ.Γ.)
με την συνδρομή της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκ. Δκσης
Σε επίπεδο Περιφέρειας : Ο Περιφερειάρχης
με την συνδρομή της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) : Ο Αντιπεριφερειάρχης
με την συνδρομή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.
και του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)
Σε επίπεδο Δήμου : Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
με την συνδρομή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος - Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου και του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ)

…..συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας
για την πρόβλεψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση
των καταστροφών στα όρια «ευθύνης» του (Ν.3013/02)

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
δεν είναι υπόθεση μόνο των με την στενή του όρου έννοια Υπηρεσιών
Πολιτικής Προστασίας (Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
Περιφερειών , Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων),
εμπλεκομένων Υπηρεσιών: το ΠΣ (επιχειρησιακός βραχίονας της ΠΠ),
η ΕΛΑΣ, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, το ΕΚΑΒ, ο ΟΑΣΠ, η ΕΜΥ, οι ΕΔ, οι ΟΚΩ,
και των Εθελοντικών Οργανώσεων και ειδικευμένων εθελοντών,
τις οποίες και τους οποίους ιδιαίτερα θα πρέπει
να ευχαριστούμε για την εθελοντική προσφορά τους

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
δεν είναι υπόθεση μόνο των με την στενή του όρου έννοια Υπηρεσιών
Πολιτικής Προστασίας (Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
Περιφερειών , Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων),
εμπλεκομένων Υπηρεσιών: το ΠΣ (επιχειρησιακός βραχίονας της ΠΠ),
η ΕΛΑΣ, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, το ΕΚΑΒ, ο ΟΑΣΠ, η ΕΜΥ, οι ΕΔ, οι ΟΚΩ,
και των Εθελοντικών Οργανώσεων και ειδικευμένων εθελοντών.
Είναι υπόθεση όλων των Υπηρεσιών, όλων των Φορέων,
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλά και όλων των πολιτών στο βαθμό
που κλιμακώνεται για την κάθε μια και τον καθένα.
Πρέπει να θεωρούμε ότι
‘‘όλοι είμαστε «γρανάζια» της Πολιτικής Προστασίας’’
και από την λειτουργία όλων μας εξαρτάται το αποτέλεσμα.

(από το βιβλίο για
τον Εθελοντισμό και
τη Διαχείριση Κρίσεων
του Στέλιου Βερνίκου)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ :
• τον κλασικό εθελοντισμό
που χαρακτηρίζεται από
το ανιδιοτελές κίνητρο
για την εκπλήρωση
ενός συγκεκριμένου σκοπού ή δράσης
• την πειθαρχία και την προβλεψιμότητα
που απαιτεί ο σχεδιασμός
της Πολιτικής Προστασίας.
ΜΗΤΡΩΟ Γ.Γ.Π.Π.: 427 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3013 (ΦΕΚ102 Α΄/1-5-2002)
Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις
Άρθρο 14
Εθελοντικές Οργανώσεις – Ειδικευμένοι Εθελοντές

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3613 (ΦΕΚ 263 Α΄/23-11-2007)
Άρθρο 18
Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
...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,

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3536 (ΦΕΚ42 Α΄/23-2-2007)
Άρθρο 27
Ρυθμίσεις θεμάτων πολιτικής προστασίας
Στις εθελοντικές οργανώσεις και στους ειδικευμένους εθελοντές του
παρόντος περιλαμβάνονται και όσοι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο
της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249 (ΦΕΚ 73 Α΄/24-3-2014)
Αναδιοργάνωση ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 117
Αποστολή και δράση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

Έγγραφο ΓΓΠΠ (αρ. πρωτ. 6776 /5-10-2015)
187/2015 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.
«Η διάταξη του άρθρου 118 (14Ι) του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄)
έχει άμεση νομική ισχύ για τους ήδη ενταγμένους εθελοντές,
ως προς την ασφαλιστική κάλυψη και την αστική ευθύνη αυτών».
Η οποία έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(Αύγουστος 2015)

ΣΧΕΔΙΟ «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ423Β΄/10-4-2003)
Β. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
3. Οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας και οι ειδικευμένοι εθελοντές
Πολιτικής Προστασίας σε κεντρικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που εντάσσονται
στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αναλαμβάνουν
την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και
δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών.
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
23. Πρόβλεψης για τη συνδρομή των Εθελοντικών Οργανώσεων στη φάση της
επέμβασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Συντονιστικές Οδηγίες
8. Κατά την εκπόνηση των σχεδίων να λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία, τα
οποία αναφέρονται στις εθελοντικές οργανώσεις και τους ειδικευμένους εθελοντές
Πολιτικής Προστασίας για την υποβοήθηση στο έργο της πολιτείας

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ)
(ΦΕΚ 776Β/28-6-2006)
Οι ΕΟ μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις πολιτικής προστασίας τους και
η ενεργοποίησή τους πραγματοποιείται με εντολή του αρμόδιου Περιφερειάρχη,
απευθείας ή μετά από εισήγηση του αρμοδίου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας (ΣΟΠΠ). Ο συντονισμός των ΕΟ που αναλαμβάνουν δράσεις γίνεται σε
τοπικό επίπεδο από τα αποκεντρωμένα όργανα ΠΠ (Δήμαρχος & Περιφ/ρχης)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 (ΦΕΚ 167 Α΄/23-7-2013)
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013
και άλλες διατάξεις
Άρθρο 110
9. Στο τέλος του άρθρου 14 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102) προστίθεται
παράγραφος 7 ως ακολούθως:
«7. Οι Ο.Τ.Α. και οι Σύνδεσμοί τους δύνανται να καλύπτουν δαπάνες
Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που έχουν πιστοποιηθεί
και ενταχθεί στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων
Εθελοντών του άρθρου 14 του ν. 3013/2002 κατόπιν εγκρίσεως του οικείου
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
για την προμήθεια καυσίμων για τα οχήματά τους, ανταλλακτικών και
συναφών υλικών, με την προσκομιδή των σχετικών παραστατικών,
σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα της 17.5/15.6.1959 (Α΄ 114).»

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249 (ΦΕΚ 73 Α΄/24-3-2014)
Αναδιοργάνωση ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 117
Αποστολή και δράση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
Το άρθρο 14 του ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως
Άρθρο 14
Αποστολή και δράση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (ΕΠΠ)
1. Αποστολή του εντασσόμενου στο Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής
Προστασίας εθελοντή είναι η παροχή συνδρομής στους αρμόδιους κρατικούς
φορείς στο έργο της προστασίας της ζωής, υγείας και της περιουσίας
των πολιτών από φυσικούς, ανθρωπογενείς και λοιπούς κινδύνους,
που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια της
ειρηνικής περιόδου.
2. Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας (ΕΕ) και οι Εθελοντές
Πολιτικής Προστασίας (ΕΠΠ) των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας
(ΕΟΠΠ) συντρέχουν τη ΓΓΠΠ, δρουν και υποστηρίζουν το έργο των Αρχών και
των κρατικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αποστολής τους, σύμφωνα
με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Άρθρο 118
Ρυθμίσεις θεμάτων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
Μετά το άρθρο 14 του ν. 3013/2002 προστίθενται άρθρα 14Α έως 14Ι ως ακολούθως:

Άρθρο 14Α
Ορισμοί
Για το σκοπό του παρόντος νοούνται ως:
α. «Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας» (ΕΠΠ):
Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο εντάσσεται στο δυναμικό της ΠΠ και παρέχει,
σε συνεργασία με φορείς της Τ. Α. και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς,
άμισθη και μη κερδοσκοπική υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Ως ΕΠΠ νοείται τόσο ο ΕΕ όσο και το μέλος ΕΟΠΠ.
β. «Ειδικευμένος Εθελοντής» (ΕΕ):
Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο λόγω της επιστημονικής ή της επαγγελματικής
κατάρτισής του ή της πιστοποιημένης εκπαίδευσης και εμπειρίας του, μπορεί
να συνεισφέρει και ανταποκρίνεται με πληρότητα σε δράσεις πρόληψης,
αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και ανθρωπογενών
καταστροφών.
Ο ΕΕ εντάσσεται στο δυναμικό της ΠΠ και, σε συνεργασία με φορείς της Τ. Α.
και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς, παρέχει άμισθη και μη
κερδοσκοπική υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Άρθρο 118
Ρυθμίσεις θεμάτων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
(Άρθρο 14Α συνέχεια)
γ. «Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας» (ΕΟΠΠ):
Είναι η ομάδα προσώπων, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό της ΠΠ και σε
συνεργασία με φορείς της Τ. Α. και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς,
δραστηριοποιείται στην παροχή μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών προς όφελος
του κοινωνικού συνόλου.
δ. «Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας» (ΣΕΠΠ):
Συνιστά το θεσμικό, κανονιστικό, διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο
λειτουργίας των Εθελοντών, ΕΕ και ΕΟΠΠ που έχουν πιστοποιηθεί και
ενταχθεί στο οικείο Μητρώο, δρουν δε, σύμφωνα με το ν. 3013/2002, όπως
ισχύει, υπό την εποπτεία της ΓΓΠΠ.
ε.«Ενιαίο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού
Σώματος»:
Είναι το Μητρώο, το οποίο απαρτίζεται από το Μητρώο ΕΟ και ΕΕ της ΠΠ και
το Ειδικό Μητρώο Εθελοντών του ΠΣ.

Άρθρο 14 Β
Ένταξη και κατηγοριοποίηση Εθελοντικών Οργανώσεων και
Ειδικευμένων Εθελοντών
1. Στη Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας (ΣΑΠΠ ) της ΓΓΠΠ
τηρείται Μητρώο ΕΟ και ΕΕ.
Η ένταξη στο Μητρώο αυτό γίνεται με απόφαση του ΓΓΠΠ μετά από γραπτή
αίτηση του ενδιαφερομένου και υποβολή φακέλου με τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά.
2. Στο Μητρώο ΕΠΠ μπορούν να ενταχθούν οι ΕΟ που αποτελούν νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και
ομάδες προσώπων που από τη συστατική τους πράξη προκύπτει ότι
δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α. και των οποίων ο σκοπός
επικεντρώνεται σε δράσεις ΠΠ, όπως προκύπτει από το καταστατικό τους.
Για την ένταξη ΕΟ στο ανωτέρω Μητρώο απαιτείται η ένταξη μέρους ή του
συνόλου των μελών τους ως ΕΠΠ, ονομαστικά απαριθμούμενων, με τις
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
Κάθε εθελοντής μπορεί να είναι μέλος μιας μόνο ομάδας,
η οποία αναγράφεται στην κάρτα εθελοντή.

Άρθρο 14 Β (συνέχεια) (κατηγορίες δράσεων)
3. Οι ΕΟ εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων,
με σκοπό την ενίσχυση των αρμόδιων για καθεμία από αυτές κρατικών φορέων:
α) δασοπροστασία
(επιτήρηση των δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο και
καθαρισμοί της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου),
β) δασοπυρόσβεση,
γ) έρευνα και διάσωση,
δ) πρώτες βοήθειες,
ε) παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας,
στ) οργάνωση και λειτουργία χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού μετά από
καταστροφές/αρωγή στους πληγέντες μετά από καταστροφές,
ζ) τηλεπικοινωνίες (αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες) και
η) οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών.
4. Οι ΕΕ εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες δράσεων της
προηγουμένης παραγράφου ή σε δράσεις πρόληψης και προετοιμασίας,
λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική ή επαγγελματική κατάρτισή τους ή την
πιστοποιημένη εκπαίδευση και εμπειρία τους.
Στο πλαίσιο ανάληψης δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών,
οι ΕΕ δεν εντάσσονται στις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, όταν έχουν
την ιδιότητα μέλους ενταγμένων ΕΟΠΠ ή όπου η δράση αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών δεν είναι δυνατόν να αναληφθεί σε ατομικό επίπεδο.

Άρθρο 14 Β (συνέχεια) (προϋποθέσεις ένταξης εθελοντή)
5. ΕΠΠ δύνανται να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους − μέλους της Ε.Ε που
διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία ή υπήκοοι
τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι άδειας παραμονής επί μακρόν διαμένοντος, εφόσον
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Μιλούν με επάρκεια την ελληνική γλώσσα.
β. Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Εξαίρεση από την προϋπόθεση είναι δυνατή μόνο αν ασκούν καθήκοντα που δεν
απαιτούν επίπεδο γνώσεων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
γ. Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα
για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφ. με τον Υπ. Κώδ. (ν.3528/2007, όπως ισχύει).
δ. Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Όσον αφορά το
ανώτερο όριο ηλικίας, σε περίπτωση που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών, αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το (55ο) έτος, ενώ, προκειμένου για
δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το (65ο) έτος
της ηλικίας τους. Οι ΕΕ, οι οποίοι δεν εμπλέκονται ενεργά σε δράσεις πεδίου,
μπορούν να παρέχουν τη συνδρομή τους χωρίς όριο ηλικίας.
ε. Έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική υγεία ή υγεία που να επιτρέπει την άσκηση
των δράσεων για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Εθελοντών, καθώς και καλή
ψυχική υγεία.
στ. Έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση και πιστοποίηση από την ΕΣΠΠ ή από
άλλο αναγνωρισμένο από αυτήν φορέα.

Άρθρο 14 Β (συνέχεια)
(Απόφαση ΓΓΠΠ καθορισμού δικαιολογητικών)
6. Με απόφαση του ΓΓΠΠ καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η
διαδικασία ένταξης για την εγγραφή των ΕΟ στο Μητρώο ΕΠΠ της ΓΓΠΠ, γίνεται ο
χαρακτηρισμός αυτών ως εθνικών, περιφερειακών και τοπικών, ορίζονται τα κριτήρια
αξιολόγησής τους και η διαδικασία πιστοποίησης από την ΕΣΠΠ της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας και από άλλους φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από αυτήν κατά τις
διατάξεις του παρόντος, καθορίζονται τα καθήκοντα των ενταγμένων στις ως άνω
οργανώσεις Εθελοντών και προσδιορίζονται οι κυρώσεις και οι λόγοι διαγραφής από
το Μητρώο.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία
ένταξης των ΕΕ ΠΠ στο Μητρώο της ΓΓΠΠ, τα κριτήρια αξιολόγησής τους, οι κυρώσεις
και οι λόγοι διαγραφής τους από το Μητρώο.

Άρθρο 14 Γ
Εκπαίδευση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (ΕΠΠ)
(Απόφαση ΓΓΠΠ για θέματα εκπαίδευσης και για μη απαιτούμενη εκπαίδευση)
1. Η ΣΑΠΠ έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση
των ΕΠΠ, η οποία πραγματοποιείται από την ΕΣΠΠ της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Με απόφαση του ΓΓΠΠ καθορίζονται ο τρόπος πραγματοποίησης της εκπαίδευσης,
ο αριθμός των εκπαιδευτικών σειρών, η ελάχιστη διάρκεια της εισαγωγικής
εκπαίδευσης και το πρόγραμμα πραγματοποίησής της, τα εκπαιδευτικά αντικείμενα
και η διδακτέα ύλη, το είδος, η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης των υποψήφιων
Εθελοντών μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης
πιστοποίησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται κατηγορίες εθελοντών που εξαιρούνται
από επιμέρους εκπαιδευτικά αντικείμενα ή από το σύνολο αυτών, ιδίως όταν ασκούν
κατ’ επάγγελμα τις δράσεις για τις οποίες πρόκειται να εκπαιδευθούν και να
πιστοποιηθούν.

Άρθρο 14 Γ (συνέχεια)
2. Η ΣΑΠΠ μπορεί να συνεργάζεται, πέραν της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, και με
αρμόδιους κρατικούς φορείς ή με ιδιωτικούς φορείς που έχουν πιστοποιηθεί είτε από
την Πυροσβεστική Ακαδημία κατά τις διατάξεις του παρόντος είτε από άλλους ειδικώς
εξουσιοδοτημένους ή αναγνωρισμένους προς τούτο φορείς, καθώς και με Α.Ε.Ι. ή
Τ.Ε.Ι., που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εκπαίδευση σχετική με τους τομείς
δράσης ΠΠ ή να την υποστηρίζουν εν όλω ή εν μέρει σε επιμέρους σχετικούς τομείς,
να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με αυτούς και να
προτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό εκπαιδεύσεων.
Οι Εθελοντές ενημερώνονται από το Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΣΑΠΠ για τα κάθε είδους εκπαιδευτικά
προγράμματα και υποβάλλουν αίτηση στην ΕΣΠΠ της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για
την ένταξή τους σε αυτά.
Στα ανωτέρω μνημόνια συνεργασίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διάρκεια
της εκπαίδευσης των Εθελοντών, η οποία ολοκληρώνεται με θεωρητική και πρακτική
αξιολόγηση των υποψηφίων, η πρακτική και η θεωρητική τους εξάσκηση,
το εκπαιδευτικό υλικό και η υλικοτεχνική υποδομή.

Άρθρο 14 Γ (συνέχεια)
(Απόφαση ΓΓΠΠ για μη απαιτούμενη εκπαίδευση)
3. Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών αρκεί ως πιστοποίηση της εκπαίδευσης η
άδεια ραδιοερασιτέχνη που δίδεται κατόπιν εξετάσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως
ισχύει, και στις κείμενες κάθε φορά διατάξεις.
Με απόφαση του ΓΓΠΠ μπορεί να προβλέπονται και άλλες περιπτώσεις ειδικών
πιστοποιήσεων, για κατηγορίες εθελοντών που δραστηριοποιούνται σε
εξειδικευμένες εθελοντικές δράσεις όταν διαθέτουν συγκεκριμένους
αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών ή άδειες άσκησης επαγγέλματος.
4. Η εκπαίδευση σε επιχειρησιακά καθήκοντα, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή
των ΕΕ και των ΕΟΠΠ σε επιχειρήσεις τακτικού επιπέδου, διεξάγεται από τον εκάστοτε
φορέα που παρέχει την εκπαίδευση και αναφέρονται στο φάκελο και στο ατομικό
δελτίο του κάθε Εθελοντή. Για την εκπαίδευση χορηγείται βεβαίωση του αρμόδιου
φορέα με συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το
φορέα αυτόν.

Άρθρο 14 Δ
Επιχειρησιακή Εμπλοκή και Συντονισμός Εθελοντών
(Αποφάσεις κινητοποίησης ΕΟ και ΕΕ – Υποχρεώσεις ΕΟ)
1.α. Η αρμοδιότητα κινητοποίησης των ΕΟ ανήκει στο Ε.Σ.Κ.Ε. ή στα ΠΕΚΕ. Οι ΕΟ
εντάσσονται επιχειρησιακά στον αρμόδιο ανά περιστατικό επιχειρησιακό φορέα.
β. Η ΓΓΠΠ διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα της κινητοποίησης των ΕΟ,
κατόπιν απόφασης του ΓΓΠΠ, καθώς και σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης
ανάγκης ΠΠ. Το πλαίσιο, ο τρόπος και οι αρμοδιότητες κατά την επιχειρησιακή
εμπλοκή ΕΟ, καθώς και ΕΕ στο τακτικό επίπεδο καθορίζεται με απόφαση του οικείου
φορέα, που έχει τη διοίκηση του περιστατικού ή/και τη διεύθυνση της αποστολής.
γ. Οι ΕΟ είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τις κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσιακές
Μονάδες ΠΠ για τη διαθεσιμότητά τους, τα ενεργά μέλη και τα μέσα που διαθέτουν
για την εκπλήρωση της αποστολής τους, καθώς και για κάθε μεταβολή αυτών.
Ακολούθως οι Υπηρεσιακές Μονάδες ΠΠ ενημερώνουν τους αντίστοιχους
επιχειρησιακούς φορείς (ΠΕΚΕ) για τη διαθεσιμότητα σε ανθρώπινο δυναμικό και
μέσα ανά φορέα και αντικείμενο για την ένταξη στον περαιτέρω σχεδιασμό των
επιχειρησιακών φορέων.

Άρθρο 14 Δ (συνέχεια)
(Ευθύνη ΕΟ η επιλογή των μελών μιας αποστολής)

2. Η αρμοδιότητα κινητοποίησης των ΕΕ ανήκει στη ΣΑΠΠ, κατόπιν αιτήματος
αρμόδιου φορέα.
Οι ΕΕ δύνανται να εντάσσονται επιχειρησιακά σε άλλους φορείς μετά από
κινητοποίησή τους από τη ΣΑΠΠ, την οποία υποχρεούνται να ενημερώνουν για την
έκβαση της αποστολής τους.
3. Προϋπόθεση για την επιχειρησιακή ένταξη ΕΟΠΠ αποτελεί η αποδεδειγμένη
εκπαίδευση των ενταγμένων στο ΣΕΠΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14Γ του
παρόντος.
4. Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής ΕΟ σε τακτικό επίπεδο (πεδίο) ανεξάρτητα
από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των
Εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η ΕΟ, στην οποία ανήκουν.
5. Η αξιολόγηση του εξοπλισμού και των μέσων των ΕΟ, που προορίζονται για χρήση
κατά τις επιχειρήσεις, θα γίνεται από τους αρμόδιους ανά δράση και κατά τόπους
φορείς, με βάση τις διαπιστωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες.
6. Οι λοιπές διαδικασίες επιχειρησιακής ένταξης ΕΟ και ΕΕ καθορίζονται με την
απόφαση του άρθρου 14Β παρ. 6 του παρόντος.

Άρθρο 14Ε
Αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Ειδικευμένων Εθελοντών
(από φορείς και υπηρεσιακές μονάδες ΠΠ)
Αρμόδιος για την εποπτεία των δράσεων και για τη σύνταξη εντύπων και εκθέσεων
αξιολόγησης των ΕΟ και των ΕΕ είναι κάθε δημόσιος φορέας, ο οποίος κατά την
άσκηση της αποστολής του, ζήτησε και έλαβε τη συνδρομή ΕΠΠ.
Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα και οι εκθέσεις αξιολόγησης αποστέλλονται στη ΣΑΠΠ,
μέσω της αντίστοιχης κατά τόπον υπηρεσιακής μονάδας ΠΠ του δήμου και της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και στα ΠΕΚΕ.
Οι υπηρεσιακές μονάδες ΠΠ συντάσσουν επίσης έντυπα και εκθέσεις αξιολόγησης,
τα οποία αποστέλλουν ομοίως.
Η ΣΑΠΠ είναι αρμόδια για την τελική αξιολόγηση των ΕΟ και ΕΕ.
Κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια για την εποπτεία των Εθελοντών και την αξιολόγησή
τους ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος.

Άρθρο 14ΣΤ
Στολή − Διακριτικά − Ατομικό Δελτίο Εθελοντή
1. Στη στολή των Εθελοντών αναγράφεται συμμετρικά στο πίσω και άνω μέρος το
λογότυπο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ».
Για τη δήλωση της ιδιότητας των Εθελοντών οι στολές φέρουν υποχρεωτικά το
επίσημο σήμα της ΠΠ στον αριστερό βραχίονα και το σήμα της ΕΟ στο δεξιό, όπως,
επίσης, στο εμπρόσθιο αριστερό μέρος του στήθους την ένδειξη της κατηγορίας
δράσης στην οποία εντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου
14Β του παρόντος.
Η στολή των Εθελοντών πρέπει να πληροί τους κανόνες υγείας και ασφάλειας
ανάλογα με τη χρήση, για την οποία προορίζεται.
Στις περιπτώσεις βοηθητικών εργασιών ή όπου η στολή δεν είναι αναγκαία, οι
Εθελοντές μπορούν να φορούν γιλέκο ή μπουφάν, ανάλογα με την εποχή του έτους,
τα οποία θα φέρουν ανάλογα διακριτικά σήματα.
2. Κάθε Εθελοντής υποχρεούται κατά την άσκηση των επιχειρησιακών καθηκόντων
του να φέρει ατομικό δελτίο Εθελοντή, στο οποίο θα αναφέρεται η σχετική ειδίκευσή
του. Κάθε λεπτομέρεια για τον τύπο και το περιεχόμενο του ατομικού δελτίου
καθορίζεται με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος.
Το δελτίο συμπληρώνεται και επικαιροποιείται μετά την ένταξη του εθελοντή στο
Μητρώο ανάλογα με την περαιτέρω εκπαίδευση που μπορεί να λαμβάνει.

Άρθρο 14ΣΤ (συνέχεια)
(Απόφαση ΓΓΠΠ για στολή, διακριτικά, ατομικό δελτίο εθελοντή)
(Απόφαση Αρχηγού ΠΣ για διάθεση παλαιών οχημάτων ΠΣ)
3. Με απόφαση του ΓΓΠΠ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη στολή, τα διακριτικά,
το ατομικό δελτίο Εθελοντή και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.
4. Με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν κατά
χρήση αποσυρθέντα οχήματα του Π.Σ. σε ενταγμένες στο Μητρώο της ΓΓΠΠ ΕΟ,
οι οποίες, σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται στον τομέα της
δασοπυρόσβεσης.
Με την για οποιονδήποτε λόγο λύση ή διάλυση των ΕΟ αυτών, τα ως άνω οχήματα
επιστρέφουν στο Π.Σ. με ευθύνη των οργάνων διοίκησής τους.

Άρθρο 14Ζ Εξασφάλιση διαθεσιμότητας Εθελοντών − υποχρεώσεις εργοδοτών
(Απόφαση ΓΓΠΠ για απόδειξη Κινητοποίησης και Αξιοποίησης Εθελοντών)
1. Τα μέλη των ενταγμένων στο Μητρώο ΕΟΠΠ και οι ΕΕ που είναι υπάλληλοι του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ β. ή του ιδιωτικού τομέα, για
όσο χρόνο μετέχουν υπό την ανωτέρω ιδιότητα στην αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών, εφόσον κινητοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς ή αξιοποιηθούν
αποδεδειγμένα από αυτούς για την αντιμετώπιση πραγματικής ανάγκης, λαμβάνουν
υποχρεωτικά ισόχρονη άδεια απουσίας, η οποία δεν συνυπολογίζεται
στην προβλεπόμενη κανονική ετήσια άδειά τους.
Κατ’ αντιστοιχία, δεν συνυπολογίζεται στην κανονική κατ’ έτος άδεια ο χρόνος
απουσίας τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και για τη συμμετοχή τους σε
κοινές ασκήσεις ετοιμότητας ή σε συντονιστικά όργανα με τους αρμόδιους φορείς,
εφόσον έχουν κληθεί.
Με απόφαση του ΓΓΠΠ καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της κινητοποίησης ή της
αξιοποίησής τους.
2. Ο χρόνος συμμετοχής στις δραστηριότητες της προηγούμενης παρ. θεωρείται ως
χρόνος απασχόλησης στην κύρια εργασία τους με όλα τα εργασιακά δικαιώματα που
συνεπάγεται, πλην της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής από τον εργοδότη.
Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική εισφορά του εργοδότη και του εργαζομένου
ΕΠΠ καλύπτεται από τον φορέα στον οποίο αυτός απασχολείται, αν πρόκειται για το
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ β. και, αν απασχολείται στον
ιδιωτικό τομέα, καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Άρθρο 14Ζ (συνέχεια)
(Απόφαση ΓΓΠΠ για απόδειξη Επιχειρησιακής Ένταξης Εθελοντών)
3. Με απόφαση του ΓΓΠΠ ορίζεται ο τρόπος απόδειξης της επιχειρησιακής ένταξης και
της πραγματικής άσκησης των καθηκόντων του Εθελοντή και καθενός από τα μέλη
των ΕΟ, για τα οποία υπάρχει σχετικό αίτημα κινητοποίησης και εντολή
επιχειρησιακής εμπλοκής, σύμφωνα με το άρθρο 14Δ του παρόντος και ρυθμίζεται
κάθε άλλο ζήτημα εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
4. Οι ρυθμίσεις και τα ευεργετήματα του παρόντος ισχύουν μόνο για τους ΕΕ και τα
μέλη ΕΟ, που έχουν πιστοποιηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος από την ΕΣΠΠ της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14Ζ του
παρόντος για την ένταξη στο οικείο Μητρώο.

Άρθρο 14Η
Ηθικές Αμοιβές και Κυρώσεις
(με Απόφαση ΓΓΠΠ οι ηθικές αμοιβές και οι διαγραφές)
1. Η απονομή ηθικών αμοιβών στους Εθελοντές για εξαιρετικές πράξεις,
υπερβαίνουσες το μέτρο εκτέλεσης των καθηκόντων τους γίνεται με απόφαση του
ΓΓΠΠ, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου επιχειρησιακού φορέα.
Το είδος και ο τρόπος απονομής ηθικών αμοιβών προσδιορίζονται με την απόφαση
του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος.
2. Η μη ανταπόκριση ΕΟ ή ΕΕ στην πλειοψηφία των περιστατικών στα οποία
καλούνται ανά έτος, η επανειλημμένη αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής στα ΣΟΠΠ,
η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων τους, η ανάληψη κερδοσκοπικής
δραστηριότητας στον τομέα της ΠΠ, η έλλειψη συνεργασίας με τις υπηρεσίες ΠΠ ή
τους επιχειρησιακούς φορείς και η παροχή ανακριβών στοιχείων στη ΓΓΠΠ συνιστούν
λόγους διαγραφής από το οικείο μητρώο της ΓΓΠΠ.
Πρόσθετοι λόγοι διαγραφής μπορούν να προβλεφθούν με την απόφαση του άρθρου
14Β παράγραφος 6 του παρόντος.
Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του ΓΓΠΠ μετά από γνωμοδότηση των κατά τόπους
υπηρεσιών ΠΠ ή των αρμόδιων επιχειρησιακών φορέων.

Άρθρο 14Η (συνέχεια)
(με Απόφαση ΓΓΠΠ οι αναστολές ιδιότητας μέλους ΕΟ)
Αναστέλλεται υποχρεωτικώς, με απόφαση του ΓΓΠΠ, η ιδιότητα του μέλους ΕΟΠΠ και
του ΕΕ σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης και έως την έκδοση αμετάκλητου
αθωωτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης για τα εγκλήματα που
αποτελούν κωλύματα κατάταξης για τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμό πρόσληψης
Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε
ισχύοντα κανονισμό κατάταξης.
Σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης, το μέλος διαγράφεται από το Μητρώο.
Με απόφαση του ΓΓΠΠ μπορεί να ορίζονται οι λόγοι αναστολής της ιδιότητας του
μέλους ΕΟΠΠ και του ΕΕ και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, καθώς και η συνδρομή ή μη
και οι προϋποθέσεις του ασυμβιβάστου ανάμεσα στις ιδιότητες αυτές και την
ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη.

Άρθρο 14Θ
Οικονομική ενίσχυση
(με Απόφαση ΓΓΠΠ οι κατανομές)
1. Η ΓΓΠΠ, στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της, προβλέπει ειδικό κονδύλιο
για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων των ενταγμένων στο οικείο Μητρώο ΕΟ κ’ ΕΕ.
Η κατανομή των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων, καθώς και η διάθεση εξοπλισμού και
μέσων, γίνεται με απόφαση του ΓΓΠΠ.
Οι προδιαγραφές για τον εξοπλισμό και τα μέσα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές
των επιχειρησιακών φορέων για το αντίστοιχο έργο.
Τα κριτήρια της χρηματοδότησης καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 14Β
παράγραφος 6 του παρόντος.
2. Οι ΕΟ και οι ΕΕ που χρηματοδοτούνται από τη ΓΓΠΠ δεν θα λαμβάνουν λοιπούς
πόρους από άλλους φορείς του Υπ. Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 14Ι
Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
(Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη)
1. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι ΕΠΠ
καλύπτονται από το δικό τους ασφαλιστικό φορέα, το δε ατύχημα θεωρείται ότι
έλαβε χώρα στο πλαίσιο της κύριας απασχόλησής τους, εξαιτίας αυτής και γι’ αυτήν,
βεβαιώνεται δε και ρυθμίζεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον
ασφαλιστικό φορέα της κύριας απασχόλησής τους και τις διατάξεις του παρόντος για
την απόδειξη της επιχειρησιακής ένταξης και της πραγματικής άσκησης των
καθηκόντων του Εθελοντή και καθενός από τα μέλη των ΕΟ για τα οποία υπάρχει
σχετικό αίτημα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής εμπλοκής σύμφωνα με το
άρθρο 14Δ του παρόντος.
Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται
κάθε άλλο ζήτημα εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 14Ι (συνέχεια)
2. Με δαπάνη του Δημοσίου παρέχεται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη στους ΕΠΠ, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και νοσηλεύονται εξαιτίας
τραυματισμού ή άλλου ατυχήματος που προκλήθηκε κατά την άσκηση των
εθελοντικών καθηκόντων τους, εφόσον αποδειχθεί κατά τα ανωτέρω η επιχειρησιακή
τους ένταξη, η πραγματική άσκηση των καθηκόντων τους και η ύπαρξη εντολής για
επιχειρησιακή τους εμπλοκή.
Οι ανωτέρω ΕΠΠ νοσηλεύονται υπό τις ίδιες συνθήκες, που ισχύουν και για το
προσωπικό του φορέα που τους ενέταξε επιχειρησιακά.
Για τους ΕΠΠ που τραυματίστηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και
εξαιτίας του τραυματισμού αυτού, απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία ή έχει
προκληθεί μερική ή ολική αναπηρία, ισχύουν τα προβλεπόμενα για το προσωπικό του
φορέα που τους ενέταξε επιχειρησιακά.
Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό
αυτόν στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, όπως ισχύει) για την
αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων, ισχύουν και για τους ΕΠΠ, μόνο κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους και εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα κινητοποίησης και
εντολή επιχειρησιακής εμπλοκής, σύμφωνα με το άρθρο 14Δ του παρόντος».

Άρθρο 119
Μεταβατικές διατάξεις
(2 χρόνια με το προϋφιστάμενο καθεστώς)
1.Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων και του Οργανισμού της ΣΑΠΠ, η ΓΓΠΠ
εξακολουθεί να λειτουργεί με τη διάρθρωση και τα όργανα που προβλέπονται από τις
κείμενες, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφ. τ. Κ., διατάξεις.
2. Οι ενταγμένοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ΕΕ και ΕΟΠΠ παραμένουν
στο καθεστώς που ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έως ότου
προβούν στις διαδικασίες πιστοποίησης και ένταξης στο οικείο Μητρώο Εθελοντών
κατά τις διατάξεις του παρόντος. Για τις ΕΟ οι προϋποθέσεις του άρθρου 14Β
συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης από την ΕΣΠΠ, πρέπει να συντρέχουν για
κάθε ενταγμένο μέλος τους ατομικώς.
3. Το χρονικό διάστημα παραμονής στο προϋφιστάμενο καθεστώς δεν μπορεί να
υπερβεί τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Άπρακτη παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος χωρίς προσαρμογή των
Εθελοντών και των ΕΟ συνιστά λόγο αυτοδίκαιης διαγραφής τους από τα οικεία
Μητρώα Εθελοντών και ΕΟ.
4. Εντός έτους από την έκδοση της απόφασης του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του
παρόντος, η ΣΑΠΠ προβαίνει στην επαναξιολόγηση των ΕΕ και των ΕΟΠΠ,
προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις που
τάσσονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 125
Καταργούμενες Διατάξεις
----------ια. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102), η οποία προστέθηκε
με το άρθρο 17 παρ. 1 του ν.4058/2012 (Α΄ 63).
ιβ. Το άρθρο 7 του ν. 3013/2002.
ιγ. Τα άρθρα 1 έως 25 του π.δ. 151/2004.
ιδ. Η παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 3979/2011, όπως τροποποιήθηκε
από την παρ. 8 του άρθρου 56 του ν.4150/2013 (Α΄ 102).
ii. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 130
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφ .τ Κ.,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΑΤΑ 2015 (ΑΠΟΦΑΣΗ 13655/30-4-2015)
Οι Δήμοι και Σύνδεσμοι αυτών μπορούν να χρηματοδοτήσουν
ενέργειες όπως:
α) καθαρισμός βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου σε περιοχές
ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ),
β)απομάκρυνση υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης που ενεργείται
από τους ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών
γ) καθαρισμός βλάστησης σε συνεργασία με τις Δασικές Υπηρεσίες
στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων
δ) συμβολή στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου
σε συνεργασία με τις Δασικές Υπηρεσίες
ε) καθαρισμός - έλεγχος χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων
στ)ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού,
ζ) θέματα εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ)
η) λειτουργικά έξοδα (υπερωρίες μη μόνιμου προσωπικού, καύσιμα)
θ) κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων στα πλαίσια
της καταστολής.
Υπογραφή Υπ. Εσωτερικών

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3883
(ΦΕΚ167/Α΄/24 – 9 – 2010)
Άρθρο 84
Χρήση στρατιωτικών ακινήτων από ΟΤΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

«Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα ,
δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβαλείς μεσ’ στην ψυχή σου,
δεν τους στήνεις εμπρός σου…».
Κων. Καβάφης (ποιητής 1863-1933)

Ο φόβος κτύπησε την πόρτα…

«Μπορούν,
γιατί πιστεύουν,
ότι μπορούν».
Πόπλιος Βιργίλιος Μάρων
(Λατίνος ποιητής 70-19 π.Χ.)

Η πίστη την άνοιξε…

Δεν υπήρχε κανένας…!!!

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

www.ethelontismos.gr
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
«Όταν στα χέρια σου κρατάς άσους,
πρέπει να παίζεις το παιχνίδι τίμια».
΄Οσκαρ Ουάιλντ
(1854-1900 Ιρλανδός ποιητής, θεατρικός
συγγραφέας, μυθιστοριογράφος)

Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα,
ζωγράφισε τον Παράδεισο και μπες μέσα…
Νίκος Καζαντζάκης
(συγγραφέας, ποιητής, πολιτικός 1883-1957)

«Το να κάνεις ένα φίλο είναι Ευλογία
το να έχεις ένα φίλο είναι Δώρο
το να κρατήσεις ένα φίλο είναι Αρετή
το να είναι κάποιος φίλος σου είναι Τιμή ».
Paulo Coelho (Βραζιλιάνος συγγραφέας 1947-

)

Το να κάνεις έναν Εθελοντή φίλο σου είναι ακόμη μεγαλύτερη Ευλογία
το να έχεις έναν Εθελοντή φίλο είναι ακόμη μεγαλύτερο Δώρο
το να κρατήσεις έναν Εθελοντή φίλο είναι ακόμη μεγαλύτερη Αρετή
το να είναι κάποιος Εθελοντής φίλος σου είναι ακόμη μεγαλύτερη Τιμή.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

