Πρόταση για την

πολιτική προστασία

Οι αρχές μας
n

Προστασία του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

n
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Aποκέντρωση.

w Διαφοροποίηση & ενσωμάτωση (διαφορετικές προτεραιότητες ανάλογα με τον κίνδυνο και την ευπάθεια κάθε
περιοχής, ενσωμάτωση ώστε να είναι δομημένο κι όχι άναρχο το σύστημα).
w Ευθύνη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
• Τοπικό: Επιχειρησιακή και διοικητική διαχείριση του προβλήματος
• Περιφερειακό: όταν το πρόβλημα υπερβαίνει το τοπικό επίπεδο, τότε η περιφέρεια αναλαμβάνει την επιχειρησιακή & διοικητική διαχείριση.
• Όταν το πρόβλημα υπερβέι τις δυνατότητες της περιφέρειες αναλαμβάνει η Γ.Γ.Π.Π.

n Αποτελεσματικότητα.

w Συντονισμός σε κεντρικό επίπεδο όσον αφορά την ανθεκτικότητα στις υποδομές, κανόνες και έλεγχο.
w Ετήσια αξιολόγηση δομών, προσωπικού και υπηρεσιών ανάλογα με το βαθμό αποτελεσματικότητας.

n Αξιοκρατία.

w Κανονισμός μεταθέσεων για το σύνολο του προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος με αντικειμενικά κριτήρια.

n Εξοικονόμηση
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n Δικτύωση,

πόρων.

κοινότητες, εθελοντισμός.

Τα χαρακτηριστικά της πρότασης
n Γνώση
& &

& εμπειρία
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'

n Εξυπνη

'

διαχείριση πόρων

Η γνώση από
προηγούμενες
εμπειρίες καταστροφών
σε κάθε περιοχή θα
αποθηκεύεται & θα
χρησιμοποιείται στον
σχεδιασμό της
πολιτικής.

Πχ όταν η ΕΥΔΑΠ παύει
να μπορεί να δώσει
νερό σε μια
καταστροφή να υπάρχει
τρόπος να
ενεργοποιηθούν οι
ιδιώτες που έχουν
γεωτρήσεις.

Δικτύωση και
συνεργασία (community
of practice) μεταξύ των
υπεύθυνων πολιτικής
προστασίας των ΟΤΑ
ώστε να δημιουργηθεί
ένα πανελλήνιο δικτύο
Δήμων & Περιφερειών
για την πολιτική
προστασία. Αναβάθμιση
της πυροσβεστικής
ακαδημίας σε εθνική
σχολή πολιτικής
προστασίας η οποία θα
συντονίζει το δίκτυο και
θα μεριμνά για τη
διαχείριση γνώσης.

Να δοθούν οι
δυνατότητες στην
τοπική αυτοδιοίκηση να
μπορεί να κινητοποιεί
πόρους και εκτός αυτών
που της παρέχει
κρατικός προϋλογισμός.
Προώθηση
συνεργασιών των ΟΤΑ
με φορείς των πολιτών
και της ιδιωτικής
οικονομίας για τη
δημιουργία μητρώου
διαθέσιμων μέσων
αντιμετώπισης κρίσεων.

n Συμμετοχικό

n Ολοκληρωμένο

Δημιουργία ρυθμιστικού
πλαισίου, διαδικασιών
& παροχής κινήτρων σε
πολίτες, εθελοντικές
ομάδες κ.λπ να
συμμετέχουν στο
σύστημα πολιτικής
προστασίας.

Η πολιτική προστασία
ένα ολοκληρωμένο
σύστημα δημόσιας
πολιτικής & όχι
αποσπασματικές
δράσεις.

Η εκπαίδευση του
πληθυσμού για θέματα
αντιμετώπισης κρίσεων
μπορεί να γίνεται από
ειδικές ομάδες πολιτών
(νέοι, φοιτητές,
συνταξιούχοι που
μετέχουν στις λέσχες
φιλίας) οι οποίοι θα
έχουν εκπαιδευτεί για
να εκπαιδεύουν τους
πολίτες.
Λογοδοσία: Θέσπιση
ειδικής κατ’ έτος
συνεδρίασης Δημοτικών
& Περιφερειακών
συμβουλίων για
θέσπιση σχεδίου
πολιτικής προστασίας
& απολογισμό δράσεων.

Η πολιτική προστασία
πρέπει να είναι ένα
κάθετο αποκεντρωμένο
σύστημα με συνέχεια
εντολής και διασφάλιση
της τήρησης των
προτυποποιημένων
διαδικασιών σε όλα τα
επίπεδα: κεντρικό,
περιφερειακό, τοπικό με
παράλληλη βέλτιστη
χρήση του εθελοντικού
δυναμικού, για όλες τις
φάσεις της πολιτικής
προστασίας:
• Πρόληψη
• Καταστολή
• Αποκατάσταση
Απαιτείται μεταφορά
αρμοδιοτήτων,
αποφάσεων και πόρων
στην αυτοδιοίκηση
Α και Β βαθμού.
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Υφιστάμενη
κατάσταση

Σύστημα πολιτικής προστασίας
που ισχύει σήμερα
1. Διυπουργική επιτροπή
εθνικού σχεδιασμού
πολιτικής προστασίας
(άρθρο 111)
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5ετής κινδύνου

2. Κεντρικό Συντονιστικό 3ετής
πολιτικής προστασίας
Όργανο Πολιτικής
προστασίας (άρθρο 112)

3. Συντονιστική αρχή
πολιτικής προστασίας

Ετήσιος πολιτικής προστασίας

4. Γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας
5. Εθνικό σύστημα έγκαιρης
προειδοποίησης (άρθρο 114)

Πρόταση για την

πολιτική
προστασία

Γενικός συντονιστής
πολιτικής προστασίας

6. Δυναμικό και μέσα πολιτικής προστασίας (άρθρο 110)

06
Πρόταση για την

πολιτική
προστασία

Οι δομές της
πολιτικής προστασίας

Η διυπουργική επιτροπή (Άρθρο 111 Ν4249/2014)
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τι κάνει

Εγκρίνει την 5ετή εθνική πολιτική και κάνει
τον εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας

1. Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
ως Πρόεδρος.
2. Οικονομικών.
3. Εθνικής Άμυνας.
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Ποιοί συμμετέχουν

4. Εσωτερικών.
5. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
6. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
7. Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Τι θα
κάνει

Καταργείται. Η πολιτική προστασία τοποθετείται
κατευθείαν κάτω από τον Πρωθυπουργό.

Ο Πρωθυπουργός στον οποίο θα ανήκει η ΓΓΠΠ είναι
αυτός που αποφασίζει για τον εθνικό 5ετή σχεδιασμό
διαχείρισης κινδύνου.
n Προϋπόθεση (ουσιώδης τύπος) για τη λήψη της
απόφασης είναι να έχει τη σύμφωνη γνώμη του
υπουργικού συμβουλίου.
n Την αρμοδιότητα αυτή θα δίνει στο υπουργικό
συμβούλιο ο νόμος για την πολιτική προστασία
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν4622/2019 για το
επιτελικό κράτος.

9. Υγείας.
10. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11. Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Στις συνεδριάσεις της λαμβάνουν μέρος,
κατά περίπτωση, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
ή ο Υφυπουργός Επικρατείας ή ο Υπουργός
Επικρατείας.

Πρόταση για την

πολιτική
προστασία

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Είναι ατελές όργανο γιατί μόνο εγκρίνει:
Δεν σχεδιάζει, δεν παρακολουθεί την εφαρμογή
και δεν αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη.

Δεδομένου ότι για την εφαρμογή του σχεδιασμού
χρειάζονται πόροι από τα άλλα υπουργεία, η σύμφωνη
γνώμη του υπουργικού συμβουλίου διασφαλίζει ότι ο
5ετής σχεδιασμός είναι εν γνώσει και εντός των δυνατοτήτων των άλλων υπουργείων.

Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής προστασίας
(Άρθρο 112 Ν4249/2014)
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τι κάνει

Κάνει τον 3ετή εθνικό σχεδιασμό πολιτικής
προστασίας: Πρόληψη, προετοιμασία,
αντιμετώπιση και αποκατάσταση.
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Ποιοί συμμετέχουν

n Εισηγείται στην διυπουργική τον 5ετή σχεδιασμό.
n Συμμετέχουν οι Γ.Γ. όλων των υπουργείων των
οποίων οι υπουργοί μετέχουν στο Διυπουργικό
συν ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ
& ο αρχηγός πυροσβεστικού σώματος, ΚΕΔΕ.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
Τι θα
κάνει

Kαταργείται

n Η ΓΓΠΠ διαμορφώνει τον 3ετή εθνικό σχεδιασμό τον
οποίο ο ΓΓΠΠ εισηγείται στον ΓΓ Συντονισμού Εθνικών Πολιτικών της προεδρίας της κυβέρνησης
(άρθρο 26 Ν4622/2019 – επιτελικό κράτος).
n Με την σύμφωνη γνώμη του ΓΓ Συντονισμού Εθνικών Πολιτικών της προεδρίας της κυβέρνησης (ουσιώδης τύπος), ο ΓΓΠΠ αποφασίζει για τον 3ετή
σχεδιασμό.
n Ο ρόλος του ΓΓ Συντονισμού Εθνικών Πολιτικών της
προεδρίας της κυβέρνησης, είναι να συντονίσει
όλους τους εμπλεκόμενους Γενικούς Γραμματείς και
να πάρει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους για το
3ετές σχέδιο.

Συντονιστική αρχή πολιτικής προστασίας
(Άρθρα 105, 106 Ν4249/2014)
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τι κάνει

Κάνει τον ετήσιο σχεδιασμό
πολιτικής προστασίας τον οποίο
υποβάλλει στο ΚΣΟΠΠ

n Προΐσταται ο Γενικός συντονιστής πολιτικής
προστασίας, τριετούς θητείας, τον οποίο επιλέγει
ως μετακλητό ο ΓΓΠΠ.
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ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
Τι θα
κάνει

Η συντονιστική αρχή μετατρέπεται
σε Γενική Διεύθυνση της ΓΓΠΠ & θα
είναι υπεύθυνη για τον ετήσιο σχεδιασμό

n Θα προΐσταται Γενικός Διευθυντής, ο οποίος θα
επιλέγεται με βάσει τις πάγιες διατάξεις & τη
διαδικασία του υπαλληλικού κώδικα και το
περίγραμμα θέσης που περιγράφεται στο
άρθρο 105 του Ν 4249/2015.
n Η θέση του γενικού συντονιστή
πολιτικής προστασίας καταργείται.

Συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας
(Άρθρα 91 Ν4623/2019)
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

Τι κάνει
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Οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας και τα λοιπά συναφή
θέματα καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κατόπιν
εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας. (άρθρο 94§4Ν4623/19).
Δεν έχει εκδοθεί ακόμα.

Αποτελείται από:
α. τον Γενικό Γραμματέα ή τον αναπληρωτή του, ο
οποίος ορίζεται Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου,
β. τον Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου, ο οποίος
ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου,
γ. τους Αρχηγούς του Πυροσβεστικού Σώματος, της
Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής ή εξουσιοδοτημένους εκπρόσωπους τους,
δ. τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ),
ε. τον Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων
Υγείας (ΕΚΕΠΥ),
στ. τον Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων
Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ),
ζ. τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ),
η. τους δεκατρείς (13) Περιφερειακούς Συντονιστές
Πολιτικής Προστασίας.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Τι θα
κάνει

Θα συγκαλείται μόνο σε κρίσεις
εθνικής εμβέλειας.
Θα μετονομαστεί σε επιχειρησιακό
συντονιστικό (National emergency unit)

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
(Άρθρα 108 Ν4249/2014)
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η Γ.Γ.Π.Π. έχει αποστολή:
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Τι κάνει

n τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και
το συντονισμό της δράσης για την εκτίμηση
του κινδύνου,
n την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και
n αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών
και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης,
n το συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης,
n τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω,
καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τα
ζητήματα αυτά.
n Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το
Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής
Προστασίας.
n Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπάγεται το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο
συνιστά τον επιχειρησιακό της βραχίονα».

Η ΓΓΠΠ θα είναι επιτελική
και όχι επιχειρησιακή δομή.
Δηλαδή θα είναι αρμόδια για το σύνολο
των λειτουργιών που αφορούν
την πολιτική προστασία
σε επιτελικό επίπεδο:
Τι θα
κάνει

1. Στρατηγικός σχεδιασμός.
2. Συντονισμός της επιχειρησιακής
δράσης.
3. Αξιολόγηση της εφαρμογής
των επιχειρησιακών σχεδίων.
4. Οργάνωση του συστήματος
εθελοντών.

Η ΓΓΠΠ σήμερα υπάγεται στο Υπ. Προστασίας του Πολίτη υπακούοντας σε μια λογική καταστολής
& υποβάθμισης του σχεδιασμού & της αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών.
Το Κίνημα Αλλαγής προτείνει την υπαγωγή της στην προεδρία της Κυβέρνησης, δηλαδή τον Πρωθυπουργό.

Πρόταση για την
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Η δομή της ΓΓΠΠ
(Άρθρο 107 Ν4249/2014)
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

Τι ισχύει
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Η ύπαρξη γραφείων και μονάδων με
μετακλητούς προϊσταμένους διευκολύνει
την κομματική παρέμβαση στο έργο της
πολιτικής προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
διαρθρώνεται ως εξής:
Α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Β. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας,
με την ακόλουθη συγκρότηση:
1. Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών,
η οποία περιλαμβάνει:
α. Τμήμα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών.
β. Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών.
γ. Τμήμα Ερευνών και Τεκμηρίωσης και
δ. Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών.
2. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού,
η οποία περιλαμβάνει:
α. Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
β. Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Σχεδιασμού.
γ. Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης.
δ. Τμήμα Οικονομικών και Υποστήριξης Έργων.
3. Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
και Προγραμμάτων.
4. Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης.
5. Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού
6. Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112».
7. Πυροσβεστικό Σώμα.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
Τι θα
ισχύει

Μειώνονται τα γραφεία και όσα
διατηρούνται μετατρέπονται σε
διευθύνσεις. Η συντονιστική αρχή
γίνεται γενική διεύθυνση.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
θα διαρθρώνεται ως εξής:
Β. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
Γενική Διεύθυνση πολιτικής προστασίας
1. Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών,
η οποία περιλαμβάνει:
α. Τμήμα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών.
β. Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών.
γ. Τμήμα Ερευνών και Τεκμηρίωσης και
δ. Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών.
2. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού,
η οποία περιλαμβάνει:
α. Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
β. Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Σχεδιασμού.
γ. Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης.
δ. Τμήμα Οικονομικών και Υποστήριξης Έργων.
3. Διεύθυνση Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
και Προγραμμάτων.
4. Διεύθυνση Διοίκησης και Οργάνωσης.
5. Διεύθυνση Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Αριθμού και αριθμού κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112».
6. Πυροσβεστικό Σώμα.

Εθελοντισμός

Οι εθελοντές θα είναι εθελοντές:
απεμπλοκή του εθελοντισμού από την πρακτικη να λειτουργεί
ως κίνητρο εύρεσης εργασίας (οι εθελοντές θα είναι εθελοντές
και δεν θα προσλαμβάνονται στην πολιτική προστασία).
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Προκειμένου να διευκολυνθεί η οργάνωση
και η συμμετοχή σε αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
το νομοθετικό πλαίσιο να προσφέρει προνόμια
(π.χ. αποζημίωση προς τους εργοδότες των συμμετεχόντων εθελοντών)

Εθελοντές πολιτικής προστασίας για τους εξής σκοπούς:
την ενημέρωση και την εκπαίδευση του κόσμου για την αποτροπή συλλογικών
κινδύνων και τη μείωση των ζημιών εξαιτίας σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών.
Κλάδεμα χαμοδέντρων σε δασικές ζώνες για τη δημιουργία στεγασμένων ζωνών.

Έντονο ενδιαφέρον για τον εθελοντισμό υπάρχει και στους συνταξιούχους.
Σύνδεση των προγραμμάτων εθελοντισμού με τα ΚΑΠΗ των Δήμων,
ώστε να βοηθούν σε δράσεις υποστήριξης, εκπαίδευσης κλπ.
Πρόταση για την

πολιτική
προστασία

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΓΓΠΠ και Προεδρία της Κυβέρνησης

}
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Γενικός γραμματέας
πολιτικής προστασίας

Περιφερειάρχης

Γενικός Διευθυντής
πολιτικής προστασίας

Διευθυντής
πολιτικής προστασίας

Συντονιστικό όργανο
πολιτικής προστασίας*

Περιφερειακό Συμβούλιο
Πολιτικής προστασίας*

ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Δήμαρχος

Πρόταση για την

πολιτική
προστασία

* Η υφιστάμενη αυτοτέλεια (δηλαδή ευελιξία)
της Διεύθυνσης σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο
θα καταργηθεί με τη θέσπιση Συμβουλίων.

Διευθυντής
πολιτικής προστασίας
Δημοτικό Συμβούλιο
Πολιτικής προστασίας*

Σε ποια
προβλήματα
δίνει λύσεις
η πρόταση

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

1. Το σχήμα είναι βαρύ γιατί έχει 4 επίπεδα σχεδιασμού,
λήψης αποφάσεων και δράσης χωρίς να υπάρχει κάθετη
δομή που να συνδέει το κεντρικό όργανο με τους ΟΤΑ Α’
βαθμού, που είναι οι φορείς δράσης στο πεδίο.

1. Μετασχηματισμός της ΓΓΠΠ σε μοναδικό επιτελικό
όργανο σχεδιασμού, παρακκολούθησης και αξιολόγησης της πολιτικκής για την πολιτική προστασία, με οριζόντιες δικτυώσεις της με το υπουργικό συμβούλιο και
την Προεδρία της Κυβέρνησης.

2. Προϋπολογισμός: Υπάρχει ποσό εγγεγραμμένο στον
προϋπολογισμό για την πολιτική προστασία το οποίο δεν
συνδέεται με στόχους και αποτελέσματα.
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Πρόταση για την

πολιτική
προστασία

3. Η επιλογή του Γενικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας έγινε με πελατειακά κριτήρια και συγκεκριμένα με
την τροποποίηση του Ν4249/2014 με τον νόμο
4623/2019 (άρθρο 91-94), που δεν προβλέπει διαγωνιστική διαδικασία αλλά μετακλητό υπάλληλο που ορίζεται
για την πλήρωση της θέσης με απόφαση του γενικού
γραμματέα πολιτικής προστασίας.
4. Κατά τον ίδιο τρόπο προβλέπεται περιφερειακός συντονιστής (άρθρο 93 Ν4623/2019) ο οποίος προσλαμβάνεται χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, μετακλητός του
περιφερειάρχη.

2. Ο προϋπολογισμός της ΓΓΠΠ καθώς των περιφεριών και των Δήμων θα συνδεθούν με την επίτυεξη
συγκεκριμένων στόχων και αποτελεσμάτων που θα περιγράφονται στα οικεία σχέδια δράσης. Πιλοτική
εφαρμογή σε εθελοντική βάση τον 1ο χρόνο.
3. Το Κίνημα Αλλαγής προτείνει την αντικατάσταση του
Γενικού Συντονιστή με Γενικό Διευθυντή ο οποίος θα
προέρχεται από την πάγια ιεραρχία της ΓΓΠ και θα επιλέγεται βάσει προσόντων και περιγράμματος θέσεως,
σύμφωνα με τα ισχύοντα στον υπαλληλικό κώδικα.
4. Περιφερειακός συντονιστής θα επιλέγεται βάσει περιγράμματος θέσης, ένας εκ των διευθυντών της Περιφέρειας.

5. Το σχήμα πολιτικής προστασίας που περιγράφει ο
Ν4623/2019 δεν έχει διοικητική και επιχειρησιακή διασύνδεση μεταξύ των δομών, με αποτέλεσμα στο πεδίο
να λειτουργεί ο καθείς κατά το δοκούν.

5. Η ΓΓΠΠ παρακολουθεί συστηματικά την εφαρμογή ή
μη των σχεδίων δράσης πολιτικής προστασίας των
ΟΤΑ και παρεμβαίνει σε περίπτωση αποκκλίσεων.

6. Οι υπάρχουσες δομές πολιτικής προστασίας που περιγράφονται στον νόμο 4249/2014 πλην των ενστόλων,
δεν έχουν πρόβλεψη 24ωρης λειτουργίας για 365 μέρες
τον χρόνο.

6. Προτείνεται η θεσμοθέτηση ευέλικτων ωραρίων (ώστε
να καταστεί εφικτή η 24ωρη λειτουργία των δομών πολιτικής προστασίας στις περιόδους και τις περιοχές με μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας) με την ταυτόχρονη
διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

7. Στο άρθρο 69 του 4249/2014 υπάρχει πρόβλεψη για
τη λειτουργία εθνικής σχολής πολιτικής προστασίας. Δεν
έχει εκδοθεί το ΠΔ για τη λειτουργία της.

7. Έκδοση του ΠΔ με αναβάθμιση της εθνικής σχολής
πολιτικής προστασίας.

Η επιχειρησιακή λογική
της πρότασης
Διαφάνεια & επικοινωνία των
επιχειρησιακών σχεδίων με τους εμπλεκόμενους.
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Πρόταση για την

πολιτική
προστασία

Σχεδιασμός επιχειρησιακών δράσεων
αναλόγως του βαθμού επικινδυνότητας
κάθε περιοχής (πχ 68% της υπηρετούσας
δύναμης της πυροσβεστικής είναι από την Θεσσαλία
και πάνω χωρίς ο βαθμός επικινδυνότητας των
περιοχών να δικαιολογεί την κατανομή των πόρων).

Προϋποθέσεις εφαρμογής
της πρότασης
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Ολοκλήρωση δασολογίου και κτηματολογίου.
Χωρίς την ύπαρξη των ανωτέρω θα συνεχιστεί το άναρχο
καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Αποκάθαρση και κωδικοποίηση του υφιστάμενου πλαισίου κανόνων και
οδηγιών για την πολιτική προστασία σε ενιαία μορφή η οποία θα επικαιροποιείται αυτόματα, κάθε φορά που κάτι θα αλλάζει.
Υιοθέτηση του προϋπολογισμού προγραμμάτων ειδικά για τις δράσεις
πολιτικής προστασίας. Η πολιτική προστασία μπορεί να λειτουργήσει
ως το πιλοτικό πεδίο εφαρμογής του προϋπολογισμού προγραμμάτων
ο οποίος συνδέει δράσεις με αποτελέσματα.

Πρόταση για την

πολιτική
προστασία

