
182 άρθρα και 230 
σελίδες με σκοπό την 
μετάβαση από την 
«προστασία του 
πολίτη» στην «εθνική 
ασφάλεια».

Σ/ν «εθνικός μηχανισμός διαχείρισης 
κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων, 
αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση 
εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, 
αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού 
Σώματος και άλλες διατάξεις»



Αντιγραφή ξένων μοντέλων ή κυβερνητική επιλογή 
η στρατιωτικοποίηση της πολιτικής προστασίας και 

της πυροσβεστικής;

Υπουργείο Εθνικής 
Ασφάλειας (ΗΠΑ) 
Αρμόδιο για την αντιμετώπιση 
τρομοκρατικών επιθέσεων 
ατυχημάτων ΚΑΙ φυσικών 
καταστροφών.

Προϋπολογισμός 98.8 δις $.

Προσωπικό: 240.000 υπάλληλοι. 

ΓΓΠΠ (Ελλάς)
Προϋπολογισμός:  
415.000.000€
35 υπάλληλοι



Εθνική ασφάλεια και «εθνικός μηχανισμός διαχείρισης 
κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων» («Μέρος Α»)

Την πρόληψη, ετοιμότητα 
και προστασία της ζωής, 
της υγείας, του 
περιβάλλοντος, των 
υπηρεσιών ζωτικής 
σημασίας, των υλικών και 
άυλων αγαθών από 
καταστροφές και λοιπές 
απειλές «που προκαλούν 
ή ενδέχεται να 
προκαλέσουν καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης».

Ο εθνικός 
μηχανισμός έχει ως 
προτεραιότητα: 

Ο εθνικός μηχανισμός 
λειτουργεί μέσω 
Ø της ΓΓΠΠ, 
Ø της επιτελικής δομής 

ΕΣΠΑ, 
Ø του Κέντρου μελετών 

διαχείρισης κρίσεων, 
Ø του μόνιμου 

επιστημονικού 
Συμβουλίου πολιτικής 
προστασίας, 

Ø του ευρωπαϊκού 
κέντρου δασικών 
πυρκαγιών και 

Ø της Γενικής Διεύθυνσης 
οικονομικών 
υπηρεσιών!



Στρατηγικός 
σχεδιασμός

Η «διυπουργική επιτροπή εθνικού 
σχεδιασμού πολιτικής προστασίας» η 
οποία, όμως, μόνον εγκρίνει (!) 

1. Tο σχέδιο του ΓΓΠΠ για την εξαετή «εθνική 
πολιτική μείωσης κινδύνου καταστροφών».

2. Τον «Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας» 
τριετούς διάρκειας. 

3. Τα Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.
4. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα 

Πολιτικής Προστασίας.
5. Τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα.
6. Οι αυτοτελείς Διευθύνσεις  και τα Τμήματα 

Πολιτικής Προστασίας.
7. Η ΓΓΠΠ με δύο παράλληλες μονάδες: Μία 

υπαγόμενη στον ΓΓ και μια υπηρεσιακή!
8. Το συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του 

Πυροσβεστικού Σώματος
9. Το «Κέντρο Μελετών Διαχείρισης κρίσεων»

παντού! Παρεμβάλλονται οι χωρικοί και θεματικοί 
αντι-περιφερειάρχες.



Ο μηχανισμός 
εποπτεύεται από τον 
ΓΓΠΠ και υποστηρίζεται 
από: 
• το Εθνικό Συντονιστικό 
Κέντρο Διαχείρισης 
Κρίσεων, 
• τα Συντονιστικά όργανα 
της ΠΠ(13), 
• τα Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Κέντρα 
Πολιτικής Προστασίας 
(ΠΕ.ΚΕ.Π.Π) και
• τα «Πλαίσια Διαχείρισης 
Εκτάκτων Αναγκών».

Σήμερα υπάρχει 
μόνο το πρώτο 
και ανήκει στην 
Ελληνική 
Αστυνομία! 

Με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 178/2015, ορίζεται 
ως κεντρική Yπηρεσία
του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, 
που λειτουργεί σε 
επίπεδο Διεύθυνσης, 
εποπτεύεται και ελέγχεται 
από τον Υπαρχηγό του 
Σώματος. 

Εθνική ασφάλεια και «εθνικός 
μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων 

και αντιμετώπισης κινδύνων» 
(«Μέρος Α»)



Σ
υντονισμός 

παντού!

1. Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας 
(Σ.Ο.Π.Π.)

2. Τα Περιφερειακά Συντονιστικά όργανα 
Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.)

3. Τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα 
Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Ο. Π.Π.)

Τα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας 
είναι 3 κατηγοριών:



Οι Συντονιστές 
συντονίζουν αλλά δεν 
αποφασίζουν

Πέραν των θεσμικά 
αρμοδίων δημιουργούνται 
13 Συντονιστές.

Είναι μετακλητοί υπάλληλοι 
που επιλέγονται από τον 
ΓΓΠΠ (ένα άλλον μετακλητό) 
και τους Περιφερειάρχες 
για να συντονίζουν, ενώ η 
ευθύνη λήψης απόφασης 
παραμένει στους 
Περιφερειάρχες και τους 
Δημάρχους. 



Η ΓΓΠΠ ως «μικρό Μαξίμου» 

Ο ΓΓΠΠ αποκτά αρμοδιότητες ευρύτερες και ενός υπουργού 
( πχ. Ορίζει τον αναπληρωτή του) ενώ περιβάλλεται και την 
ισχύ της στρατιωτικής ηγεσίας, μετατρεπόμενος σε άτυπο, 
πλην ουσιαστικό, Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Διαχειρίζεται μυστικά κονδύλια

Συμμετέχει ο ίδιος σε κρίσεις αξιωματικών (Δευτεροβάθμιο 
Ανώτατο).

Προΐσταται του πολιτικού και του στρατιωτικού προσωπικού.
Προΐσταται της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ 

ο ΓΓΠΠ ως μικρός Πρωθυπουργός
&

Διορίζει τα μέλη του «Επιχειρησιακού Ταμείου Πρόληψης και 
Αντιμετώπισης κινδύνων» (ΝΠΙΔ)

Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της «Εθνικής Σχολής Διαχείρισης 
Κρίσεων»
Προΐσταται του «Κέντρου Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων» (ΝΠΙΔ)

Αποφασίζει για την ένταξη και απένταξη των εθελοντικών ομάδων

Έχει επιχειρησιακή αρμοδιότητα (κηρύσσει περιοχές σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης).



Οι εθελοντικές ομάδες τόσο της πολιτικής 
προστασίας όσο και της Π.Υ, θα υπάγονται απ’ 
ευθείας στον ΓΓΠΠ και θα συνδράμουν τον 
«Εθνικό Μηχανισμό».

Η κατάσβεση αστικών πυρκαγιών 
συμπεριλαμβάνεται στις δράσεις των 
Εθελοντικών Ομάδων

Θα ενεργοποιούνται με απόφαση του Συντονιστή 
κι όχι του Δημάρχου.

Ο ΓΓΠΠ μπορεί να συνάπτει «μνημόνια 
συνεργασίας» με ΜΚΟ που έχουν παραπλήσιους 
σκοπούς προς εκείνους της ΓΓΠΠ. 

Εθελοντές

πάροχοι υπηρεσιών;
ή



Στην περίπτωση που το 
ΠΣ στρατιωτικοποιηθεί, 
τότε θα χαθούν τα 
προνόμια που οι 
πυροσβέστες 
απολαμβάνουν σήμερα 
μέσω του Υπαλληλικού 
Κώδικα (αρθρ.76&3).

Η μετατροπή του 
ΠΣ σε Σώμα 

Ασφαλείας χωρίς 
αξιολόγηση 

λειτουργιών, δομών 
και προσωπικού 

είναι αδύνατη.

Αναδιοργάνωση και 
εκσυγχρονισμός του 
Πυροσβεστικού 
Σώματος

Για τους 9.623 
πυρονόμους-
αρχιπυροσβέστες-
πυροσβέστες από το 
σύνολο των 13.257 
υπηρετούντων δεν 
υπάρχει κάτι νεότερο 
ως προς την 
βαθμολογική/μισθο-
λογική τους εξέλιξη. 



Όσον αφορά την εξέλιξη στις ανώτερες 
βαθμίδες, εκεί δημιουργούνται ευκαιρίες 
με την αύξηση του αριθμού των ανώτερων 
αξιωματικών αλλά επιτείνεται ο 
κομματισμός, αφού η «κατ’ επιλογή» κρίση 
φθάνει στους επιπυραγούς.

Στην τακτική αξιολόγηση το ν/σ προτείνει 
το 10% του συνόλου της βαθμολογίας 
εκάστου να προέρχεται από τους 
υφισταμένους του. Σημειωτέον ότι η 
αξιολόγηση του β’ αξιολογητή – που είναι 
ανώτερος του α’ προσμετράται στο 30% 
του συνόλου. 

Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός του 
Πυροσβεστικού Σώματος



Καταληκτικές 
παρατηρήσεις

Το ν/σ αποτελεί το 
όχημα με το οποίο το 
ΠΣ χάνει την 
αυτονομία του, 
στρατιωτικοποιείται 
και πολιτικοποιείται, 
εν ταυτώ.

Το αντικείμενο της 
πολιτικής προστασίας 
επεκτείνεται σε 
αντικείμενα τα οποία 
δεν μπορούν να 
καλύψουν οι δημόσιοι 
φορείς και τα οποία 
θα πρέπει να 
καλυφθούν από 
υπηρεσίες που θα 
παρέχουν δυνάμεις 
της ιδιωτικής 
οικονομίας με 
αδιαφανείς όρους και 
προϋποθέσεις.

Δημιουργείται σοβαρό έλλειμμα διαφάνειας και δημοκρατίας με κεντρικό 
πρόβλημα την υπερ-συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο πρόσωπο του ΓΓΠΠ.



Καταληκτικές
παρατηρήσεις

Οι κομματικοί συντονιστές 
αποδυναμώνουν την ισχύ και την 
ευθύνη των αιρετών και θα  
δημιουργήσουν σοβαρό ζήτημα στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
καταστροφών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα αντί να 
αναβαθμιστεί οδηγείται σε 
περαιτέρω καθήλωση των 
χαμηλόβαθμων αξιωματικών, 
δημιουργεί ακόμη περισσότερες 
δυνατότητες κομματικής 
χειραγώγησης των υπηρετούντων 
μέσω του κανονισμού μεταθέσεων 
και στο όνομα της αξιοκρατίας θα 
ενταθούν φαινόμενα αυταρχισμού 
και πελατοκρατίας. 
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Ως αιτιολογία των μεταθέσεων 

προβάλλεται η κάλυψη των κενών 

οργανικών θέσεων. Οι κενές 

θέσεις θα συνεχίσουν να 

δημιουργούνται όσο υπάρχουν 

πελατειακές πιέσεις μετακινήσεων 

και οι μεταθέσεις θα λάβουν 

τιμωρητικό χαρακτήρα.

Γιατί εξακολουθεί, για 

παράδειγμα, να γίνεται 

κατανομή της υπηρετούσας κι 

όχι της οργανικής δύναμης; 
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Τότε, ποιο είναι το νόημα της 
διακοπής του αμετάθετου;
Το πρόσχημα της προσωρινής 
διευθέτησης των κενών θέσεων έως 
ότου αποφοιτήσει η επόμενη σειρά
Τι σημαίνει η πρόταση «οι 
μεταθέσεις θα γίνονται από τους 
υπεράριθμους»;
Τι σημαίνει η πρόταση “για να 
επανέλθει στην πόλη συμφερόντων 
του εκείνος που μετακινείται πρέπει 
να υπάρξει κενή θέση ή να έχει 
περισσότερα μόρια από έναν άλλον 
που επίσης θέλει να μετατεθεί στην 
ίδια πόλη”; 



Για όλους τους προηγούμενους 
λόγους το νομοσχέδιο πρέπει να 
αποσυρθεί ή να αλλάξει 
ουσιωδώς. 

Με την μορφή που έχει 
τώρα είμαστε αρνητικοί.

Κ
αταληκτικές 

παρατηρήσεις



Ευχαριστώ! 
Παναγιώτης Καρκατσούλης


