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Ταυτότητα Υπουργείου

3

Βασικές πληροφορίες Υπουργείου
Προσωπικό
Διοικητική δομή Υπουργείου

Σύνολο τακτικού προσωπικού Υπουργείου (βάσει
«Απογραφής» Νοεμβρίου 2021)

Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ)
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

49* Αφορά μόνο στο προσωπικό της κεντρικής δομής του
Υπουργείου

Λίστα οργανισμών, δομών, φορέων και μονάδων
που εποπτεύονται από το Υπουργείο ή αποτελούν αντικείμενο διαχείρισής του
Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος 2022)
Ταμειακό σύνολο (σε χιλ. €)

595.021
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2

Διατύπωση Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές

5

Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Στόχων του Υπουργείου με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού
Προγραμματισμού
Στόχοι Υπουργείου

Στρατηγική Επιλογή: Προστασία περιβάλλοντος, προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή και βιώσιμη ανάπτυξη

1. Αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών και κλιματικής κρίσης και ενίσχυση της
προστασίας των πολιτών. Έτος έναρξης: 2022

ü

2. Ενημέρωση και κινητοποίηση του ευρύτερου
κοινωνικού μηχανισμού σε ζητήματα κλιματικής
αλλαγής, διαχείρισης κινδύνων και απειλών. Έτος
έναρξης: 2022

ü
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2.i

Στόχος 1: Αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών και κλιματικής κρίσης και ενίσχυση της προστασίας των
πολιτών
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Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 1: Αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και κλιματικής κρίσης και
ενίσχυση της προστασίας των πολιτών

Αναβάθμιση υποδομών πολιτικής προστασίας

Κατασκευή/ Εκσυγχρονισμός 83
κτιρίων και εγκαταστάσεων
πολιτικής προστασίας

Η αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων και καταστροφών προϋποθέτει καταρχάς τη δημιουργία
επαρκών και σύγχρονων κτιριακών υποδομών, όπως τα υπό κατασκευή κτίρια Άτλαντας και Προμηθέας, καθώς
και τα προτεινόμενα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρων Πολιτικής Προστασίας - Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.

Έναρξη διαδικασιών 1ο τρίμηνο
2022

Αναβάθμιση εναέριου στόλου

Προμήθεια 58 νέων εναέριων
μέσων

Το κόστος συντήρησης των αεροσκαφών και το επαναλαμβανόμενο κάθε χρόνο κόστος ενοικίασης ελικοπτέρων
είναι υψηλό, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα ελκυστική η προοπτική προμήθειας νέων εναέριων μέσων προς
αντικατάσταση των παλαιότερων.

Έναρξη διαδικασιών 1ο τρίμηνο
2022

Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού πολιτικής προστασίας
και ευφυών συστημάτων

Προμήθεια σύγχρονου
εξοπλισμού πολιτικής
προστασίας
Έναρξη διαδικασιών 1ο τρίμηνο
2022

Το βασικό πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει το Υπουργείο είναι η παλαιότητα του στόλου που διαθέτει
τόσο το Πυροσβεστικό Σώμα όσο και οι εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίοι συμβάλουν στην αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών καταστροφών. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια σύγχρονων και ευφυών
συστημάτων για την αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων που καλείται
να ενεργήσει το Πυροσβεστικό Σώμα και οι εμπλεκόμενοι φορείς.
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και
κλιματικής κρίσης και ενίσχυση της προστασίας των πολιτών
Δράση

1.1

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / Ειδικός
Γραμματέας)

Υποδομές - Έργα ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης κινδύνων της Πολιτικής Προστασίας.
Κατασκευή νέων υποδομών πολιτικής προστασίας με στόχο την εύρυθμη και συντονισμένη λειτουργία του ενιαίου εθνικού
μηχανισμού ολιστικής κάθετης διαχείρισης κινδύνων και απειλών.

Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας

Εναέρια Μέσα για την Πολιτική Προστασία
Προμήθεια 58 νέων εναέριων μέσων για την ενίσχυση του στόλου της Πολιτικής Προστασίας.

Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας

1.2

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας

1.3

Λοιπός εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των πολιτών
Ανανέωση και ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος και των λοιπών εμπλεκόμενων
υπηρεσιών με νέο, σύγχρονο εξοπλισμό.

Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας
Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας

1.4

Ευφυή συστήματα παρακολούθησης και διοίκησης
Προμήθεια και εγκατάσταση προηγμένων και καινοτόμων λύσεων πληροφορικής και ευφυών συστημάτων παρακολούθησης για την
πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και
κλιματικής κρίσης και ενίσχυση της προστασίας των πολιτών
Δράση

1.5

Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας
Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού υποστήριξης και περίθαλψης για την προστασία της δημόσιας υγείας σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης.

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / Ειδικός
Γραμματέας)

Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.1

Yποδομές - Έργα ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης κινδύνων της Πολιτικής Προστασίας

Έργο

1.1.1

Κατασκευή και λειτουργία 13 Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. μέσω ΣΔΙΤ.
Κατασκευή και λειτουργία 13 νέων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας - Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. (ένα σε κάθε Περιφέρεια της χώρας), τα οποία θα
λειτουργούν όλο το 24ωρο και θα είναι αρμόδια για το συντονισμό, το σχεδιασμό, την εποπτεία, την οργάνωση και την υλοποίηση των δράσεων αντιμετώπισης των
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.2

Εναέρια μέσα για την Πολιτική Προστασία
Έργο

1.2.1

Προμήθεια 3 Ε/Π μεσαίου μεγέθους.
Τα υπό προμήθεια Ε/Π θα χρησιμοποιούνται για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, υγειονομικές αποστολές και μεταφορά της ομάδας πρώτης απόκρισης
διαχείρισης συμβάντων.

1.2.2

Προμήθεια 3 Εναέριων Κέντρων Διοίκησης και Συντονισμού.
Προμήθεια δύο (2) Α/Φ air-surveillance ως κινητά κέντρα διοίκησης και συντονισμού και ενός (1) Α/Φ μεταφοράς προσωπικού.

1.2.3

Προμήθεια 1 Α/Φ μεταφοράς - εκκένωσης ασθενών από πληγείσες περιοχές, μεταφοράς προσωπικού από και προς χώρες του εξωτερικού.
Προμήθεια ενός (1) Α/Φ για τη μεταφορά / εκκένωση των πολιτών από πληγείσες ή επιβαρυμένες περιοχές.

1.2.4

Προμήθεια 10 Ε/Π βαρέως φορτίου.
Προμήθεια δέκα (10) νέων Ε/Π βαρέως φορτίου για την ενίσχυση των ενεργειών δασοπυρόσβεσης του Π.Σ. και μεταφορά εξωτερικού φορτίου (π.χ. εξοπλισμό, οχήματα,
εμπορευματοκιβώτια κ.α.).

1.2.5

Προμήθεια 36 αμφίβιων Α/Φ πυρόσβεσης για τα νησιώτικα συμπλέγματα.
Προμήθεια σύγχρονων αμφίβιων Α/Φ πυρόσβεσης με δυνατότητα υδροληψίας είτε από ελεύθερη υδάτινη επιφάνεια είτε από ξηρά.

1.2.6

Προμήθεια 6 νέων πυροσβεστικών Α/Φ τύπου Canadair CL515.
Προμήθεια έξι (6) νέων πυροσβεστικών Α/Φ τύπου Canadair CL515 με στόχο τη συμμετοχή σε όλες τις φάσεις δασοπυρόσβεσης (επιτήρηση, άμεση επέμβαση και
αντιμετώπιση μεγάλων συμβάντων).
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.3

Λοιπός εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των πολιτών
Έργο

1.3.9

Προμήθεια εξοπλισμού για την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση φυσικών καταστροφών (Οργάνωση camp σε περιπτώσεις μεγάλων
καταστροφών )
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.4

Ευφυή συστήματα παρακολούθησης και διοίκησης
Έργο

1.4.1

Σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων GPS.
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος GPS για τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας, των Περιφερειών και Δήμων. Αναβάθμιση
Συστήματος Engage.

1.4.2

Μετεωρολογικοί σταθμοί για την έγκαιρη προειδοποίηση φυσικών καταστροφών.
Αναβάθμιση και την επέκταση του εθνικού μετεωρολογικού δικτύου με την προμήθεια νέων, σύγχρονων μετεωρολογικών σταθμών.

1.4.3

Σταθμοί επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και παροχής κλιματολογικών δεδομένων.
Προμήθεια νέων σταθμών παροχής κλιματολογικών δεδομένων (radar) σε περιοχές ενδιαφέροντος, προς αντικατάσταση ή/και αναβάθμιση των υφιστάμενων.

1.4.4

Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ). Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης
προειδοποίησης φυσικών καταστροφών (κάμερες, σεισμογράφοι, αισθητήρες κλπ.) για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση φαινομένων.

1.4.5

Συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.
Προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης από πυρκαγιές σε ευαίσθητες περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους κτλ.

1.4.6

Σύστημα ασύρματης επικοινωνίας για το Πυροσβεστικό Σώμα.
Προμήθεια ενός ολοκληρωμένου και ευέλικτου συστήματος ιδιωτικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας για το Πυροσβεστικό Σώμα και τον Εθνικό Μηχανισμό
Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.4

Ευφυή συστήματα παρακολούθησης και διοίκησης
Έργο

1.4.7

Χρηματοδότηση συνεργασίας με ΑΕΙ στον τομέα της πρόληψης φυσικών καταστροφών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. της χώρας.
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
1.5

Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας

Έργο

1.5.1

Νοσοκομεία Πεδίου στις 13 Περιφέρειες.
Προμήθεια νοσοκομείων πεδίου για τις 13 Περιφέρειες με στόχο τη διαχείριση συνεπειών πλημμυρών, πυρκαγιών, σεισμών και λοιπών φυσικών καταστροφών.
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2.ii

Στόχος 2: Ενημέρωση και κινητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού
μηχανισμού σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής, διαχείρισης κινδύνων και
απειλών

17

Στόχος 2: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 2: Ενημέρωση και κινητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού μηχανισμού σε ζητήματα κλιματικής
αλλαγής, διαχείρισης κινδύνων και απειλών

Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού

Ενίσχυση των γνώσεων και
των ικανοτήτων του
προσωπικού και των
πολιτών.
Έναρξη διαδικασιών 1ο
τρίμηνο 2022

Για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε δράσεις που
άπτονται της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και του γνωστικού υποβάθρου του ανθρώπινου δυναμικού μέσα
από δράσεις θεωρητικής και πρακτικής πιστοποιημένης εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και κατάρτισης.
Σημαντική κρίνεται επίσης η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η κινητοποίησή τους.
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: Ενημέρωση και κινητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού μηχανισμού σε
ζητήματα κλιματικής αλλαγής, διαχείρισης κινδύνων και απειλών

Δράση

2.1

Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού.
Αναβάθμιση δεξιοτήτων και τεχνική κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού στις νέες
εξελίξεις στους τομείς της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Προστασίας.

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)

Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας
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Στόχος 2: Έργα ανά δράση
2.1

Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού
Έργο

2.1.1

Τηλε - Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εθελοντικών οργανώσεων.
Δημιουργία μηχανισμού αναβάθμισης των τεχνικών
δεξιοτήτων του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων της πολιτικής προστασίας της χώρας (e-civil protection platform).

2.1.2

Εκπαίδευση εθελοντών.
Στοχευμένη ενίσχυση της εθελοντικής δράσης και της συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού. Εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων του μητρώου πολιτικής προστασίας και
ανταλλαγή πρακτικών με φορείς εξωτερικού (FEMA, ENSOSP, EMERCOM).

2.1.3

Εκπαίδευση πολιτών, σχολείων κλπ.
Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

2.1.4

Ενέργειες ευαισθητοποίησης πολιτών και δράσεις δημοσιότητας.
Υιοθέτηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλάνου δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών.

2.1.5

Εκπαίδευση Προσωπικού Υποστήριξης Επιχειρήσεων Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.
Ενίσχυση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου και των εμπλεκόμενων φορέων.
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3

Διατύπωση Οριζόντιων Στόχων και Σύνδεση µε Στρατηγικές Επιλογές
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Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Οριζόντιων Στόχων με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού
Προγραμματισμού
Οριζόντιοι Στόχοι Υπουργείου
Στόχος 1. Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στις
υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης
Στόχος 2. Βελτίωση της Επιχειρηματικότητας

Ασφάλεια στο σπίτι, στην πόλη
Προστασία περιβάλλοντος, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και βιώσιμη
καιΣτρατηγική
στη χώραΕπιλογή:
{Έτος Έναρξης:
ανάπτυξη
xxxx}

ü
ü
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3.i

Στόχος I: Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στις
υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης

3.ii

Στόχος IΙ: Βελτίωση της Επιχειρηματικότητας
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Στόχος Ι: Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στις
υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης
3.1

Δράση: Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης

Έργο
Αυτόματος εντοπισμός της ακριβούς θέσης του καλούντος.
Καθίσταται εφικτός ο εντοπισμός της ακριβούς θέσης του καλούντος με την Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης 112.

3.1.1

3.1.2

Πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης.
Χρήση προσβάσιμων μορφών επικοινωνίας σε επίπεδο Δήμων και αξιοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων του μητρώου της Γενικής Γραμματείας για τη διάχυση της
ενημέρωσης.

Συνέργειες με Δήμους για τη στοχευμένη δρομολόγηση δράσεων προστασίας ατόμων με αναπηρία.
Κατάρτιση καταλόγων με στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων με αναπηρία, με προηγούμενη ρητή συναίνεση αυτών, και στοχευμένες δράσεις προστασίας.

3.1.3
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Στόχος ΙI: Βελτίωση της Επιχειρηματικότητας
3.2

Δράση: Βελτίωση της Επιχειρηματικότητας

Έργο

Επέκταση μεθοδολογίας ρίσκου σε κανονισμούς Πυρασφάλειας

3.2.1
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