∆ιαδικασίες ένταξης στο Μητρώο εθελοντικών οργανώσεων και τρόποι επικοινωνίας
Μια εθελοντική οργάνωση μπορεί να ενταθεί στο Μητρώο της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
• Η εθελοντική οργάνωση (ΕΟ) να είναι νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ομάδα εθελοντών που δραστηριοποιείται στα πλαίσια των ΟΤΑ.

6. Στοιχεία επικοινωνίας Προέδρου και Εκπροσώπου της ομάδας
(κινητό τηλέφωνο και email, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία με την ΕΟ όχι μόνο
για διοικητικά ζητήματα της ομάδας, αλλά και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών).
Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να διευκολύνει
και να επιταχύνει την επικοινωνία με τις ΕΟ του Μητρώου της, καθιερώνει ως κύριο τρόπο
επικοινωνίας την ηλεκτρονική.

• Ο σκοπός της να επικεντρώνεται σε τομείς πολιτικής προστασίας (γεγονός που προκύπτει,
είτε από το καταστατικό, είτε από την αποδεδειγμένη δράση της κατά την τελευταία διετία).

Παρακαλούνται οι ΕΟ οι οποίες εντάσσονται στο Μητρώο ΕΟ της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, να αποστέλλουν στο ethelontismos@gscp.gr τις ηλεκτρονικές
τους διευθύνσεις, καθώς και κάθε τροποποίηση η οποία επέρχεται στα στοιχεία
επικοινωνίας της ομάδας, του προέδρου ή του εκπροσώπου αυτής.

Απαιτούμενα ∆ικαιολογητικά:
1. Αίτηση ένταξης στο Μητρώο της ΓΓΠΠ, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο:
http://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/pictures/YpodigmaEtisisEntaxis_el_GR.pdf

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού από Πρωτοδικείο ή από δικηγόρο από
το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο σκοπός της ΕΟ επικεντρώνεται σε θέματα πολιτικής προστασίας.
3. Βεβαιώσεις από δημόσιους φορείς (π.χ. Πυροσβεστικό Σώμα, Δήμο, Περιφερειακή
Ενότητα κ.λπ.) που να αποδεικνύουν τη δραστηριότητα της ΕΟ σε συγκεκριμένους τομείς
πολιτικής προστασίας, όταν οι δράσεις πολιτικής προστασίας δεν αναφέρονται στο καταστατικό.
• Για τον τομέα των πρώτων βοηθειών απαιτούνται βεβαιώσεις από τον Ερυθρό Σταυρό
ή το ΕΚΑΒ για την εκπαίδευση των μελών της ΕΟ.
4. Λίστα ενεργών μελών με πλήρη στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνο, Αριθμό Δελτίου
Ταυτότητας, επάγγελμα και συγκεκριμένη ειδικότητα του μέλους στην ΕΟ).
5. Στοιχεία μελών πρόσφατου ∆ιοικητικού Συμβουλίου (επικυρωμένο αντίγραφο
της πράξης απόφασης συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα).

Προαιρετικά ∆ικαιολογητικά:
1. Πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο και φωτογραφίες από δράσεις της ΕΟ.
2. Πρόσφατη απολογιστική έκθεση δράσης σε τομείς πολιτικής προστασίας.
3. Βεβαιώσεις από δημόσιους φορείς, που να αποδεικνύουν τη δραστηριότητα της ΕΟ
(εάν υπάρχουν).
Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά ή κατατίθενται στα γραφεία της ΓΓΠΠ:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τμήμα Εθελοντισμού & Εκπαίδευσης
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα (γραφείο 501)
Τηλ.: 213 1510 132, 213 1510 124 FAX: 213 1510 935 Εmail: ethelontismos@gscp.gr
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