ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τομεακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
2021 - 2025

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................... 1
1.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ........................................................ 1
1.1 Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονιστική Αρμοδιότητα – Τομείς Παρέμβασης ..................... 1
1.1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ...... 1
1.1.2 Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονιστική Αρμοδιότητα – Τομείς Παρέμβασης Π.Σ. .......... 3
1.2 Στρατηγικά Κείμενα ............................................................................ 8
1.2.1 Εθνικά Στρατηγικά Κείμενα .............................................................. 8
1.2.2 Στρατηγικά Κείμενα Π.Σ. ................................................................. 8
1.3 Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης ........................................................ 12
1.4 Ανάλυση S.W.O.T. ............................................................................ 14
1.5 Αποτίμηση αναμενόμενων αποτελεσμάτων από ήδη υλοποιημένα και σε εξέλιξη έργα
Π.Σ................................................................................................... 15

2.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2025 ................................ 16
2.1 Ανάλυση Στρατηγικής Π.Σ. για την Περίοδο 2021 - 2025 ............................... 16
2.2 Προσδιορισμός Ειδικών Αναπτυξιακών Στόχων Π.Σ. .................................... 16
2.3 Ιεράρχηση Αναπτυξιακών Στόχων Π.Σ. .................................................... 17
2.4 Αντιστοίχιση στόχων Π.Σ. με στόχους και ειδικούς στόχους ΤΠΑ ...................... 18
2.5 Συσχέτιση Στόχων Π.Σ. με τις Προτεραιότητες του ΤΠΑ................................. 19
2.6 Περιγραφή κατηγοριών Έργων και Δράσεων Π.Σ. ανά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ)
ΤΠΑ .................................................................................................. 19
2.7 Ανάγκη Χρηματοδότησης Π.Σ. από τους Πόρους του ΤΠΑ .............................. 20
2.8 Δείκτες Εκροών Π.Σ. ......................................................................... 20
2.9 Συμβολή του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) στην επίτευξη των Στόχων του ΤΠΑ του
Π.Σ................................................................................................... 20
2.10 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης νέων δράσεων ........................................... 21

3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ .............................................................................. 22

4.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ......................................................... 23
4.1 Κατανομή Προϋπολογισμού ................................................................. 23
4.2 Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Αναπτυξιακό Στόχο ΤΠΑ .............................. 23
4.3 Κατανομή Προϋπολογισμού ανά ΑΠ ........................................................ 24
4.3 Κατανομή Προϋπολογισμού ανά έτος ...................................................... 24

5.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΠΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ............................ 25

5.1 Συμβατότητα Στρατηγικής με άλλες Στρατηγικές του τομέα – Π.Σ ..................... 25
6.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ............................................................................. 26
6.1 Συμβολή του ΤΠΑ στη Βιώσιμη Ανάπτυξη ................................................. 26
6.2 Συμβολή του ΤΠΑ στην Ισότητα Ευκαιριών και Κατάργηση Διακρίσεων .............. 26
6.3 Συμβολή του ΤΠΑ στην Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών ........................ 27
6.4 Αναμενόμενη Επίπτωση στο Περιβάλλον .................................................. 27

7.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ............................................... 28
7.1 Διοικητική Διάρθρωση ....................................................................... 28
7.2 Αρμοδιότητες .................................................................................. 28

8.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ......................................... 30
8.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ..................................................................... 30
8.2 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ Π.Σ. ................................................................... 30

9.

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ...................................................................... 31

10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ........ 31

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1. Νομικό Πλαίσιο Π.Σ. ............................................................. 4
Πίνακας 2. Συγκριτικός Πίνακας Συμβάντων Π.Σ. ....................................... 12
Πίνακας 3. Συμβάντα 2020 Π.Σ. ............................................................ 13
Πίνακας 4. Ανάλυση S.O.W.T. Π.Σ. ........................................................ 14
Πίνακας 5. Αναπτυξιακοί Στόχοι Π.Σ. ..................................................... 16
Πίνακας 6. Κατάταξη Στόχων Π.Σ. ......................................................... 18
Πίνακας 7. Αντιστοίχιση Στόχων Π.Σ. με Στόχους ΤΠΑ ................................. 19
Πίνακας 8. Συσχέτιση Στόχων Π.Σ. με Προτεραιότητες ................................. 19
Πίνακας 9. Δείκτες Εκροών Π.Σ. ........................................................... 20
Πίνακας 10. Χρονοδιάγραμμα Δράσεων Π.Σ. ............................................ 21
Πίνακας 11. Προϋπολογισμός Δράσεων ΤΠΑ ............................................. 23
Πίνακας 12. Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Στόχο ΤΠΑ ............................... 23
Πίνακας 13. Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Προτεραιότητα ......................... 24
Πίνακας 14. Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Έτος ...................................... 24
Πίνακας 15. Ιεράρχηση Δράσεων Π.Σ. .................................................... 30

ΣΧΗΜΑΤΑ
Σχήμα 1. Οργανόγραμμα Υ.Κ.Κ.Π.Π. _____________________________________________ 2
Σχήμα 2. Στρατηγικοί Άξονες Σ.Ε.Π.Α.Λ. _________________________________________ 10
Σχήμα 3. Οργανόγραμμα Π.Σ. __________________________________________________ 12
Σχήμα 4. Συμβάντα 2020 Π.Σ. __________________________________________________ 13
Σχήμα 5. Στρατηγικός Χάρτης Π.Σ. _____________________________________________ 17

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ
Α.Π.Σ.
ΑΠ

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Άξονας Προτεραιότητας

Γ.Γ.Π.Π.

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Γ.Δ.Ο.Υ.

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΙ.Π.Υ.Ν.

Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών

Ε.Π.Δ.

Ετήσια Προγράμματα Δράσης

ΕΠΑ

Εθνικό Προγράμματος Ανάπτυξης

ΕΠΜ

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Μ.Π.Δ.Σ.

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Π.Σ.

Πυροσβεστικό Σώμα

ΠΔΕ

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Σ.Ε.Π.Α.Λ.

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας

ΣΒΑ

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΤΠΑ

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Υ.Κ.Κ.Π.Π.

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τον ν. 4635/2019 (Α'167), θεσμοθετήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα για το σχεδιασμό,
τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται
από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), όπου
εισήχθησαν η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε
στρατηγικούς στόχους και ιεραρχημένες αναπτυξιακές προτεραιότητες.
Οι προγραμματικές περίοδοι του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) έχουν πενταετή
διάρκεια, με ορίζοντα έναρξης της πρώτης προγραμματικής περιόδου την 1η Ιανουαρίου
2021, όπου και καθορίζονται οι προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών
αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, το συνολικό και ανά Πρόγραμμα
προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.
Στο πλαίσιο αυτό, καταρτίζεται το παρόν Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του
Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Υ.Κ.Κ.Π.Π.) με την επιμέλεια της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, η οποία συνέθεσε τις συνεισφορές του υπαγόμενου Φορέα που θα
χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΑ και συγκεκριμένα του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.).
Το παρόν ΤΠΑ καταρτίζεται επί τη βάσει της σύστασης του νέου Υπουργείου στο πλαίσιο
διαχωρισμού αυτού από το ΤΠΑ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Υ.ΠΡΟ.ΠΟ.), όπου
υπαγόταν οργανωτικά και διοικητικά μέχρι πρότινος, και το οποίο, με την υπ’ αριθ.: 95189
Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 3961/Β/16-9-2020) για την
Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025, προβλέπεται
ποσό 50 εκ.€ για το ΤΠΑ του Υ.ΠΡΟ.ΠΟ., από το οποίο, ποσό 22 εκ.€ αναλογεί σε δράσεις
του Π.Σ. Το περιεχόμενο του Προγράμματος συμμορφώνεται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
και συγκεκριμένα με την Πράξη 38 από 31-8-2020 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 174
/Α/10-9-2020) για την Έγκριση και προσδιορισμό των πόρων υλοποίησης του Εθνικού
Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025.

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.1 Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονιστική Αρμοδιότητα – Τομείς Παρέμβασης
1.1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πηγάζει από
τα παρακάτω:
ΝΟΜΟΣ 4249/2014 (Α’ 73) για την ‘Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Ν.4662/2020 (A’ 27) ‘Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και
άλλες διατάξεις’.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 8778/14-3-2020 (ΑΔΑ:
ΩΑΨΝ46ΜΤΛΒ-ΛΧΦ) για την «αναβίωση ή εξακολούθηση λειτουργίας επιχειρησιακών και
διοικητικών δομών, λειτουργιών και οργάνων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας και άλλων οργάνων, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους προ
της δημοσίευσης του ν. 4662/2020, και μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων της
διοίκησης του ως άνω νόμου».
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 70/2021 ΦΕΚ 161/Α/9-9-2021 για τη ‘Σύσταση Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων’.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 71/2021 ΦΕΚ 162/Α/9-9-2021 για το ‘Διορισμό Υπουργού και
Υφυπουργού’ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Το οργανόγραμμα του Υ.Κ.Κ.Π.Π. παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 1. Οργανόγραμμα Υ.Κ.Κ.Π.Π.
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1.1.2 Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονιστική Αρμοδιότητα – Τομείς Παρέμβασης Π.Σ.
Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.), ύστερα από μακρά διαδρομή που έχει τις ρίζες της στο
Μηχανικό του Ελληνικού Στρατού, ιδρύθηκε ως ανεξάρτητος και αυτοτελής οργανισμός το
1930 με το ν. 4661/1930 «Περί διοργανώσεως Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εν τω Κράτει»
(Α΄153), ως συνέπεια της τότε διαπιστωμένης ανάγκης να διασφαλισθεί, σε σταθερή και
επαγγελματική βάση, η πυροπροστασία - πυρόσβεση της χώρας και η εναρμόνιση της
κρατικής λειτουργίας στο συγκεκριμένο τομέα σε σχέση με άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες.
Στη μακρόχρονη ιστορική πορεία αναγράφονται πολλαπλές επιτυχίες στον τομέα της
προστασίας των πολιτών και του Κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών και τις
διάφορες φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, όπως προκύπτει και από το γεγονός ότι
χαίρει υψηλού βαθμού αποδοχής και εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Ωστόσο, οι κίνδυνοι
από τις παραπάνω πηγές και αιτίες παραμένουν ενεργοί, ιδίως στο μέτρο που μεταβάλλονται,
εξελίσσονται, γίνονται πιο σύνθετοι και δημιουργούν νέες καταστάσεις, τις οποίες το
Πυροσβεστικό Σώμα καλείται να παρακολουθεί διαρκώς και να εντοπίζει, προκειμένου να
σχεδιάζει και να διαμορφώνει τους τρόπους και τις διαδικασίες δυναμικής και
αποτελεσματικής διαχείρισης τους.
Το Π.Σ. υπάγεται στο Υ.Κ.Κ.Π.Π., με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την
επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν
αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών.
Η λειτουργία του διέπεται από μεγάλο αριθμό Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και
Υπουργικών Αποφάσεων, με τον παρακάτω πίνακα να παρουσιάζει το κυρίως νομικό πλαίσιο
που διέπει την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Π.Σ..
ΝΟΜΟΙ, Π.Δ. & ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΨΗ

N.4662/2020 (Α’ 27): «Εθνικός
Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και
Αντιμετώπισης Κινδύνων,
αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής
προστασίας, αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».

Αναφέρεται στον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης
Κρίσεων και Αντιμετώπισης κινδύνων, την
αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής
Προστασίας,
αναβάθμιση
συστήματος
εθελοντισμού
πολιτικής
προστασίας,
την
αναδιοργάνωση
του
Πυροσβεστικού Σώματος.

3

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021 -2025

ΝΟΜΟΙ, Π.Δ. & ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΨΗ

Ν. 2612/1998 (Α΄ 112): «Ανάθεση της Αναφέρεται στην ανάθεση στο Π.Σ. της ευθύνης
δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό και του Επιχειρησιακού σχεδιασμού της
καταστολής των πυρκαγιών στα δάση και τις
Σώμα»
δασικές εκτάσεις εν γένει. Στα πλαίσιο αυτού
παραδόθηκαν όλα τα μέσα που διαθέτει το
Υπουργείο Γεωργίας για το σκοπό αυτό,
αυξήθηκε η οργανική δύναμη του Π.Σ,
αναδιαρθρώθηκαν
οι
Περιφερειακές
Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες,
εκδόθηκαν
πυροσβεστικοί κανονισμοί και διατάξεις για την
πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε
δασικές και αγροτικές εκτάσεις.
Π.Δ. 210/1992 (Α΄99): «Κωδικοποίηση
διατάξεων Π.Δ του κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Π.Σ»

Πρόκειται για τον
Κανονισμό
Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Π.Σ. που ορίζει τα σχετικά με:
την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών
του Π.Σ και τις αρμοδιότητες των οργάνων του,
το πειθαρχικό δίκαιο του πυροσβεστικού
προσωπικού, τις ηθικές και υλικές αμοιβές των
υπαλλήλων,
τις
άδειες
πυροσβεστικού
προσωπικού του Π.Σ, την Υγειονομική
Υπηρεσία και την Οικονομική και Λογιστική
Υπηρεσία Π.Σ

Απόφαση Αριθ.29190 οικ.Φ.109.1/2020
(Β’ 3005/20-07-2020):«Κανονισμός
Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων
και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.),
ρύθμιση θεμάτων διάρθρωσης,
στελέχωσης και λοιπές διατάξεις».

Καθορίζει τον τρόπο Οργάνωσης και
Λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού
Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.).

Απόφαση Αριθ.65150 οικ. Φ.109.1/2020
(Β΄5052/Β/17-11-2020): Μεταβίβαση της
άσκησης αρμοδιοτήτων για θέματα
διοικητικού χαρακτήρα του
Πυροσβεστικού Σώματος από τον
Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη στον
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
και σε υπηρεσιακά όργανα του
Πυροσβεστικού Σώματος.

Καθορίζει τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται
από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
για θέματα διοικητικού χαρακτήρα του
Πυροσβεστικού Σώματος.

Πίνακας 1. Νομικό Πλαίσιο Π.Σ.
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Το Π.Σ. έχει ως αποστολή:
α. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους,
καθώς και του δασικού πλούτου και φυσικού περιβάλλοντος της χώρας από τους κινδύνους
των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών.
β. Την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πάσης φύσεως
πυρκαγιών και την παροχή κάθε είδους δυνατής συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και
υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές. Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός της
καταστολής», νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων
δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων και
περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση,
ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των
κινδύνων, που απορρέουν από αυτές.
Το Π.Σ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης
ανάγκης που προκαλείται σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου και σε συνεργασία με τις
συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, συμβάλλει στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας και
της πολιτικής άμυνας της χώρας.
Αρμοδιότητες του Π.Σ.
Το Π.Σ., προς εκπλήρωση της αποστολής του, ασκεί δια των Υπηρεσιών του τις ακόλουθες
ιδίως αρμοδιότητες:
α. Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές,
όπως σεισμοί, πλημμύρες, χημικές – βιολογικές – ραδιολογικές – πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.)
απειλές, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτές.
Για το σκοπό αυτό, αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες,
προετοιμάζει, οργανώνει και κινητοποιεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μέσα και εξοπλισμό
και ζητά τη συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων.
β. Τη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή
τίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους ατυχήματα, όπως
αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες ή ποταμούς, εγκλωβισμός
σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές,
σπήλαια καθώς και την ειδοποίηση των αρμοδίων Υπηρεσιών για τη μεταφορά τους σε
ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης.
γ. Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από
πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, μέχρι την παράδοση της σε αστυνομικά όργανα ή στους
κατόχους της.
δ. Τη διατήρηση και προστασία της κοινωνικής ασφάλειας από τα εγκλήματα εμπρησμού
(άρθρα 264, 265, 266, 267 Π.Κ.).
ε. Τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας πυροπροστασίας.
στ. Την πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στην υπό στοιχεία
δ' και ε' αποστολή του.
ζ. Τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών στο
πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της Χώρας σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
η. Την παροχή ειδικών υπηρεσιών πυροπροστασίας και πυροσβεστικής συνεργασίας, μέσω
της σύναψης συμβάσεων και προγραμματικών συμφωνιών με φορείς του δημόσιου και του
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ευρύτερου δημόσιου τομέα, ερευνητικά ή άλλα ινστιτούτα, φορείς, εταιρείες και
οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα της Χώρας ή της αλλοδαπής.
θ. Την επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους επιβαρύνουν την υπηρεσία
μέσω της άσκοπης κινητοποίησης ή κλήσης για επέμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος για
περιστατικά που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια ή μη τήρηση των σχετικών διατάξεων
ασφαλείας, ιδίως για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και
σε όσους παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν για οποιονδήποτε λόγο ή αναίτια το πυροσβεστικό
έργο.
ι. Την πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν.
4029/2011 (Α΄ 245)και των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων, που δραστηριοποιούνται
στα πλαίσια της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά δεν έχουν οργανωθεί
σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, καθώς και του προσωπικού πυρασφαλείας
επιχειρήσεων και άλλων φορέων, που προβλέπεται από τη νομοθεσία πυροπροστασίας.
ια. Την παρακολούθηση, διαχείριση και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων
και πόρων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
ιβ. Την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση, με ίδιες δυνάμεις ή σε συνεργασία με άλλους
φορείς, ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων.
ιγ. Την αντισταθμιστική παροχή υπηρεσιών και διάθεση μέσων προς τρίτους (δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα) με καταβολή ανταλλάγματος και παροχή σε
είδος.
Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Π.Σ. ευαισθητοποιεί και ενημερώνει το κοινό με
διαλέξεις, έκδοση φυλλαδίων, συμμετοχή σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές,
καθώς και με την προβολή, μέσω των Μ.Μ.Ε. και του διαδικτύου, κατάλληλων ενημερωτικών
μηνυμάτων για θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών.
Το Π.Σ., στο πνεύμα της διεθνούς αλληλεγγύης, παρέχει επίσης συνδρομή προς άλλες χώρες,
στο πλαίσιο των ισχυουσών διακρατικών συμφωνιών, καθώς και των υποχρεώσεων που
απορρέουν από το Κοινοτικό και Διεθνές Δίκαιο.
Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) έχει την έδρα του στην Αθήνα και είναι η
ανώτατη επιτελική Υπηρεσία με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος.
Το Πυροσβεστικό Σώμα συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες:
➢ Κεντρικές Υπηρεσίες, των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την Επικράτεια,
είναι οι εξής:
Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο διαρθρώνεται ως εξής:
αα. Επιτελείο,
ββ. Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, και
γγ. Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης.
α. Η Πυροσβεστική Ακαδημία.
β. Η Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.).
γ. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).
δ. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.).
ε. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.).
στ.
Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.).
ζ. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (Υ.ΔΙ.Π.ΥΛ.).
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➢ Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με τοπική αρμοδιότητα
που εκτείνεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή και είναι οι εξής:
α. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ. ΠΥ.Δ.).
β. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.).
γ. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.).
δ. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμοί πόλεων, αεροδρομίων, λιμένων και
βιομηχανικών περιοχών (Π.Υ. ή Π.Σ.).
ε. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια (Π.Κ.).
στ. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία.
ζ. Οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί.
η. Τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια.
Οι ΔΙ.ΠΥ.Ν. λειτουργούν σε κάθε Νομό, με έδρα την πρωτεύουσα αυτών. Στις ΔΙ.ΠΥ.Ν.
υπάγονται οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμοί που λειτουργούν στον εκάστοτε νομό.
Στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμούς υπάγονται τα Π.Κ., οι Εθελοντικοί
Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια. Τα Πυροσβεστικά
Κλιμάκια, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια δεν έχουν
διοικητική αυτοτέλεια, εξυπηρετούν μόνον επιχειρησιακές ανάγκες και υπάγονται στις
αρμόδιες κατά τόπον Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμούς.
Το Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος χειρίζεται θέματα προσλήψεων, προσδιορισμού των
αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού κατά ειδικότητα ή τομέα
δραστηριότητας, ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής
κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης, λειτουργίας και καθορισμού των αρμοδιοτήτων
των οργάνων και των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, κατάρτισης, ερμηνείας και
παρακολούθησης της νομοθεσίας, εξυπηρέτησης δημοσίων σχέσεων, προϋπολογισμού,
αποδοχών και γενικά οικονομικών και ασφαλιστικών θεμάτων του προσωπικού του
Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και τα θέματα υλικοτεχνικού εξοπλισμού, πληροφορικής
και στέγασης των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προτάσεις των Διευθύνσεων των Κλάδων και
προγραμματίζει, κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των υπηρεσιών στα θέματα αυτά.
Στο Επιτελείο υπάγονται ο Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων και ο Κλάδος Διοικητικής
Υποστήριξης, οι οποίοι κατευθύνονται, συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον
Επιτελάρχη. Οι Κλάδοι μεταξύ τους είναι ισότιμοι, διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις και οι
Διευθύνσεις σε Τμήματα και Γραφεία, ως ακολούθως:
Ο Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Πυρόσβεσης.
β. Διεύθυνση Δασοπυρόσβεσης.
γ. Διεύθυνση Αντιμετώπισης Καταστροφών.
δ. Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών προς Τρίτους.
ε. Διεύθυνση Οργάνωσης και Ασφάλειας.
Ο Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
β. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.
γ. Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων.
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δ.
ε.
στ.
ζ.

Διεύθυνση Υποστήριξης.
Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών.
Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης.
Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

1.2 Στρατηγικά Κείμενα
1.2.1 Εθνικά Στρατηγικά Κείμενα
Για την κατάρτιση της πρότασης με τις προς χρηματοδότηση δράσεις λήφθηκαν υπόψη τα
ακόλουθα εθνικά στρατηγικά κείμενα:
•
•

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2020
Έκθεση Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) 2020 αποτελεί ένα συνεκτικό κείμενο
στρατηγικών επιδιώξεων και μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης με γνώμονα τις ισχύουσες
ευρωπαϊκές πολιτικές, τις επικρατούσες μακροοικονομικές συνθήκες και ανάγκες σε εθνικό
επίπεδο, αλλά και την τρέχουσα πρόκληση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.
Αναφορικά με τα πεδία ευθύνης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, το ΕΠΜ 2020 δεν περιλαμβάνει ενέργειες και δράσεις στις προγραμματισμένες
μεταρρυθμίσεις για το 2020. Ωστόσο, παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες προτεραιότητες του
ΕΠΜ, οι οποίες επηρεάζουν τις δράσεις του Υπουργείου:
•

Κλιματική Αλλαγή: Προώθηση μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σύμφωνα
και με την Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, όπως θεσπίστηκε
με το Ν. 4416/2016

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο παρέχει το πλαίσιο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Δίνει τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να συζητούν
τον οικονομικό και δημοσιονομικό τους σχεδιασμό και να παρακολουθούν την πρόοδο σε
συγκεκριμένες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια του έτους.
Η τελευταία Έκθεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δημοσιεύθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2020. Οι
αρμοδιότητες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν αναφέρονται
άμεσα, αλλά στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων των βασικών μεταρρυθμίσεων θίγονται
ορισμένα θέματα τα οποία σταχυολογούνται στη συνέχεια:
•

Φυσικές καταστροφές και κλιματική αλλαγή: Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη
με πολλαπλούς και σοβαρούς φυσικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, ιδίως
πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές. Η αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων
συχνά παρεμποδίζεται από την έλλειψη δομών, συντονισμού, σχεδιασμού και
ιεράρχησης προτεραιοτήτων, καθώς και από την απουσία συστημάτων έγκαιρης
προειδοποίησης.

1.2.2 Στρατηγικά Κείμενα Π.Σ.
Το πενταετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας
(Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του Π.Σ. για τα έτη 2018-2022, εγκρίθηκε με απόφαση του Συμβουλίου
Επιτελικού Σχεδιασμού όπως προβλέπεται στο άρθρο 85 ν. 4662/2020 «Αναδιοργάνωση της
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Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
Ειδικότερα, στο Σ.Ε.Π.Α.Λ. προβλέπονται δράσεις και υποδράσεις που αναλαμβάνονται από
τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Σώματος στο πλαίσιο των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης στα
κάτωθι Τομεακά Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια:
α. Προϋπολογισμού λειτουργίας, συνολικά και ανά οργανωτική δομή.
β.

Επενδύσεων, συνολικά και ανά οργανωτική δομή.

γ.

Ανθρωπίνων Πόρων - Προσλήψεων,
επιμόρφωσης ανά ειδικότητα.

δ.

Χωροθέτησης οργανωτικών δομών, εξοπλισμού και ανθρωπίνων πόρων.

ε.

Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.

εξέλιξης,

αναγκών

εκπαίδευσης

και

στ. Ανάπτυξης Εθελοντισμού και συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
ζ.

Αρμοδιότητες και άλλες δράσεις Π.Σ.

Στο Σ.Ε.Π.Α.Λ. προβλέπεται μεταξύ άλλων η δημιουργία Τράπεζας Ιδεών Πυροσβεστικού
Σώματος (Τ.Ι.Π.Σ.), με όρους ανοιχτούς, διαφάνειας και δημοσιότητας.
Στην Τ.Ι.Π.Σ. συλλέγονται προτάσεις υποβαλλόμενες είτε από κάποια Υπηρεσία είτε
απευθείας από υπαλλήλους του Σώματος, εθελοντές ή ιδιώτες.
Το προγενέστερο και διαθέσιμο αυτή τη στιγμή δημοσιοποιημένο Σ.Ε.Π.Α.Λ. – ‘Στρατηγικό
Σχέδιο 2015-2019’ εκδόθηκε από το Π.Σ. και τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού &
Επικοινωνίας.
Στα πλαίσια του Σ.Ε.Π.Α.Λ. καθορίστηκαν 3 Στρατηγικοί Άξονες, ήτοι:
•
•
•

Το Π.Σ. στην υπηρεσία του Πολίτη.
Το Π.Σ. ως Αξιόπιστος Εταίρος.
Το Π.Σ. ως Κέντρο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
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Σχήμα 2. Στρατηγικοί Άξονες Σ.Ε.Π.Α.Λ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Α – ΤΟ Π.Σ. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

∟ Στρατηγικός Στόχος 1 – Συνεισφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της
ευημερίας των Πολιτών

∟

Στρατηγική 1.1 – Ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα (Εθνικό,
Περιφερειακό, Τοπικό) και για όλες τις κατηγορίες απειλών

∟

Στρατηγική 1.2 - Συστηματική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών

∟

∟

Άξονας Πολιτικής 1.2.1 - Μετασχηματισμός σε οργανισμό προσανατολισμένο
προς τον πολίτη

∟

Άξονας Πολιτικής 1.2.2 - Διασφάλιση της ποιότητας της αλυσίδας παροχής
υπηρεσιών

Στρατηγική 1.3 - Παροχή αξιόπιστης ενημέρωσης στον πολίτη και αμφίδρομη
επικοινωνία.
∟

Άξονας Πολιτικής 1.3.1 - Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου
στρατηγικού προγράμματος επικοινωνίας
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Β - ΤΟ Π.Σ. ΩΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

∟ Στρατηγικός Στόχος 2 - Διαχείριση των σχέσεων του Π.Σ. με όλους τους εταίρους του
και σε όλα τα επίπεδα

∟

Στρατηγική 2.1 - Προώθηση κι εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής στη
βάση της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων

∟

Στρατηγική 2.2 - Διαχείριση της θέσης του Π.Σ. στο πλαίσιο του ευρύτερου
ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος
∟

Άξονας Πολιτικής 2.2.1 - Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του ευρύτερου
διεθνούς περιβάλλοντος

∟

Άξονας Πολιτικής 2.2.2 - Εντοπισμός και αξιοποίηση των ευκαιριών του
ευρύτερου διεθνούς περιβάλλοντος

∟

Άξονας Πολιτικής 2.2.3 - Ενίσχυση του κύρους του Π.Σ.

Στρατηγική 2.3 - Χαρτογράφηση του πλέγματος σχέσεων του Π.Σ. με όλους τους
εταίρους του και διαχείριση του ολικού αντίκτυπου της δράσης του σε τοπικό,
περιφερειακό εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
Στρατηγικός Στόχος 3 – Υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και της
προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης

∟
∟

∟

Στρατηγική 3.1 - Διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης,
της περιβαλλοντικής ποιότητας και της κοινωνικής ευημερίας του πολίτη

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Γ - ΤΟ Π.Σ. ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

∟ Στρατηγικός Στόχος 4 - Υιοθέτηση σύγχρονων μορφών αποτελεσματικής, αποδοτικής
και ανοιχτής δημόσιας διακυβέρνησης

∟

∟

Στρατηγική 4.1 - Βελτίωση στο τομέα της στρατηγικής διοίκησης
∟

Άξονας Πολιτικής 4.1.1 - Αποτελεσματική λειτουργία ενός Τομέα Στρατηγικής
σε επίπεδο Π.Σ.

∟

Άξονας Πολιτικής 4.1.2 - Καθορισμός δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας
και αποδοτικότητας

Στρατηγική 4.2 - Αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων
πόρων
∟

Άξονας Πολιτικής 4.2.1 - Διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου

∟

Άξονας Πολιτικής 4.2.2 - Διαχείριση οικονομικών πόρων

∟

Άξονας Πολιτικής 4.2.3 - Διαχείριση τεχνολογίας

∟

Άξονας Πολιτικής 4.2.4 - Διαχείριση πληροφοριών και γνώσης

∟

Άξονας Πολιτικής 4.2.5 - Διαχείριση υποδομών και εγκαταστάσεων

∟

Στρατηγική 4.3 - Προώθηση της εσωτερικής αναδιοργάνωσης του Π.Σ.

∟

Στρατηγική 4.4 - Δημιουργία πλαισίου ελέγχου υλοποίησης της στρατηγικής
δράσης του Π.Σ.
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1.3 Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
Στο παρακάτω διάγραμμα παρατίθεται το Οργανόγραμμα του Πυροσβεστικού Σώματος:

Σχήμα 3. Οργανόγραμμα Π.Σ.

Επιπλέον, από την αναφορά συμβάντων του έτους 2020 προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία,
ενδεικτικά του Έργου που προσφέρει το Πυροσβεστικό Σώμα:
ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
2019
2020

Πυροσβεστικές έξοδοι

72.545

76.305

Ημερήσιος μέσος όρος

199

209

65.097

66.974

178

183

Πυροσβεστικές έξοδοι χωρίς τα
"Προ Αφίξεως"
Ημερήσιος μέσος όρος

5%

3%

Πίνακας 2. Συγκριτικός Πίνακας Συμβάντων Π.Σ.
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Αστικές

Δασικές

Παροχές

Επεμβάσεις σε

Ψευδείς

Προ

Πυρκαγιές

Πυρκαγιές

Βοήθειας

Ανελκυστήρες

Αναγγελίες

Αφίξεως

Αριθμός
Συμβάντων

18.284

9.500

19.809

10.695

6.809

7.448

72.545

Ποσοστό
επί
συνόλου
συμβάντων

25,20%

13,10%

27,31%

14,74%

9,39%

10,27%

100,00%

Σύνολο

Πίνακας 3. Συμβάντα 2020 Π.Σ.

Σχήμα 4. Συμβάντα 2020 Π.Σ.
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1.4 Ανάλυση S.W.O.T.
Στον κάτωθι πίνακα παρατίθενται τα Δυνατά και Αδύνατα σημεία του Π.Σ., καθώς και οι
Ευκαιρίες και Απειλές:

Πίνακας 4. Ανάλυση S.O.W.T. Π.Σ.
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1.5 Αποτίμηση αναμενόμενων αποτελεσμάτων από ήδη υλοποιημένα και σε
εξέλιξη έργα Π.Σ.
Τα υλοποιημένα και εν εξελίξει έργα του Α.Π.Σ. αφορούν κυρίως ανέγερση και συντήρηση
Πυροσβεστικών Σταθμών μέσω Συμπράξεων Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα. Τα έργα αυτά
έχουν διττό θετικό αποτέλεσμα στην κοινωνία, καθώς προσφέρουν όφελος τόσο στο Π.Σ. και
στο ευρύτερο σύνολο των πολιτών όσο και στην τόνωση της οικονομίας της χώρας. Οι
ανακαινισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις διευκολύνουν την καθημερινότητα του
πυροσβεστικού προσωπικού της υπηρεσίας, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση, καθώς και
τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Π.Σ. Επίσης, αποτελούν καλύτερα εχέγγυα συνέχισης
της πυροσβεστική παράδοσης, αυτοθυσίας και γενναιότητας, εδραιώνοντας την πολιτική
προστασία της χώρας και τονώνοντας το αίσθημα ασφάλειας του κάθε πολίτη. Από την άλλη
πλευρά, η ολοκλήρωση και η συνέχιση τέτοιων έργων με τη συνεργασία του δημόσιου τομέα
με τον ιδιωτικό προς όφελος του Π.Σ. προσδίδει κέρδη σε ελληνικές κατασκευαστικές
εταιρίες, τονίζοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Τα έργα
αυτά, τα οποία είναι σε εξέλιξη, έχουν περιληφθεί στο έργο 4.2 «Ανέγερση Πυροσβεστικών
Σταθμών μέσω ΣΔΙΤ» και η συνέχιση αυτών στο ΕΠΑ αναμένεται να επιφέρει παρόμοια θετικά
αποτελέσματα.
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2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2025
2.1 Ανάλυση Στρατηγικής Π.Σ. για την Περίοδο 2021 - 2025
Για τη νέα προγραμματική περίοδο το Π.Σ. έχει θέσει ως στρατηγική του τη συνεισφορά στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των πολιτών, μέσω της ενίσχυσης της
εσωτερικής ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα (Εθνικό, Περιφερειακό, Τοπικό) και για όλες τις
κατηγορίες απειλών που συνδέονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με την αποστολή και τις
αρμοδιότητες του. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της κάλυψης των
υλικών αναγκών και μέσων του Π.Σ. για την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και της ανάπτυξης
δράσεων παρακολούθησης καταστροφών, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης.
Παράλληλα, το Π.Σ. έχει ως στρατηγική την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της
χώρας και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, μέσω της διασφάλισης της ισορροπίας
μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής ποιότητας και της κοινωνικής
ευημερίας του πολίτη. Η ανωτέρω στρατηγική αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της κάλυψης
των αναγκών υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής του Π.Σ. για τη βελτίωση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών που απορρέουν από όλο το φάσμα των θεσμοθετημένων
αρμοδιοτήτων του, μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου εξειδικευμένου μηχανισμού
(σχεδιασμός – υποδομή – εξοπλισμός – τηλεπικοινωνίες – πληροφορική) για τη διαχείριση των
φυσικών και άλλων καταστροφών.

2.2 Προσδιορισμός Ειδικών Αναπτυξιακών Στόχων Π.Σ.
Οι Ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι για το Π.Σ., σε σχέση με το ΤΠΑ 2021-2025, παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα, ενώ ακολουθεί και η αποτύπωση σε μία συνολική μορφή
Στρατηγικού Χάρτη (Strategy Map) βασισμένο στη Μεθοδολογία των Kaplan and Norton.
Α/Α

Αναπτυξιακοί Στόχοι

1

Βελτίωση Αποτελεσματικότητας στη Διαχείριση Συμβάντων

2

Βελτίωση Υποδομών Πυροσβεστικών Σταθμών

Πίνακας 5. Αναπτυξιακοί Στόχοι Π.Σ.
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Σχήμα 5. Στρατηγικός Χάρτης Π.Σ.

2.3 Ιεράρχηση Αναπτυξιακών Στόχων Π.Σ.
Η ιεράρχηση των Αναπτυξιακών Στόχων έγινε με Εργαλείο Λήψης Αποφάσεων (Decisionmaking Tool), με το οποίο αξιολογήθηκαν οι Στόχοι του Προγράμματος χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένα κριτήρια. Η αξιολόγηση ανά κριτήριο έγινε με κλίμακα 1 (ελάχιστο) – 5
(μέγιστο).
Τα αποτελέσματα της Ιεράρχησης των Στόχων του Π.Σ., με βάση τα κριτήρια που επέλεξε ο
ίδιος ο φορέας, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα με σειρά κατάταξης:

ΚΟΣΤΟΣ

Αποτελεσματικότητας

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Βελτίωση

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

1

ΣΤΟΧΟΙ

ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΟΦΕΛΟΣ

Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Κριτήριο 3 Κριτήριο 4 Κριτήριο 5

M.O.

5

5

5

5

3

4,6
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ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ

ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΟΦΕΛΟΣ

Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Κριτήριο 3 Κριτήριο 4 Κριτήριο 5

M.O.

5

3

3

5

2

3,6

στη Διαχείριση
Συμβάντων
Βελτίωση Υποδομών
2 Πυροσβεστικών
Σταθμών
Πίνακας 6. Κατάταξη Στόχων Π.Σ.

2.4 Αντιστοίχιση στόχων Π.Σ. με στόχους και ειδικούς στόχους ΤΠΑ
Στον παρακάτω πίνακα γίνεται η αντιστοίχιση Αναπτυξιακών Στόχων του Π.Σ. με τους
Στόχους και Ειδικούς Στόχους του ΤΠΑ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΦΟΡΕΑ / Π.Σ.

1. ΕΞΥΠΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1. Βελτίωση

Αποτελεσματικότητας
στη Διαχείριση
Συμβάντων

2. Βελτίωση Υποδομών
Πυροσβεστικών
Σταθμών

Έρευνα και
Ανάπτυξη
Ψηφιακός
Μετασχηματισμός
Καινοτομία και
Επιχειρηματικότητα
Κυκλική Οικονομία

2. ΠΡΑΣΙΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Προστασία
Περιβάλλοντος

X

Κλιματική Αλλαγή

X

Δίκτυα

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

X

Μεταφορές
Εφοδιαστική
Αλυσίδα
Υγεία

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Απασχόληση
"Παιδεία /
Αθλητισμός"
Κοινωνική Συνοχή

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Πολιτισμός

18

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021 -2025

Τουρισμός
Αγροδιατροφικός
Τομέας
Βιομηχανία
Πίνακας 7. Αντιστοίχιση Στόχων Π.Σ. με Στόχους ΤΠΑ

2.5 Συσχέτιση Στόχων Π.Σ. με τις Προτεραιότητες του ΤΠΑ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συσχέτιση των ανωτέρω καταγεγραμμένων Στόχων
του Π.Σ., με τις αντίστοιχες προτεραιότητες:
Α/Α

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ Π.Σ.

ΤΠΑ

Βελτίωση

1

2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αποτελεσματικότητας στη
Διαχείριση Συμβάντων

2

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
2.4 Πρόληψη & διαχείριση
κινδύνων

Βελτίωση Υποδομών

4.2 Ενεργειακά δίκτυα και

Πυροσβεστικών Σταθμών

υποδομές

Πίνακας 8. Συσχέτιση Στόχων Π.Σ. με Προτεραιότητες

2.6 Περιγραφή κατηγοριών Έργων και Δράσεων Π.Σ. ανά Άξονα
Προτεραιότητας (ΑΠ) ΤΠΑ
Παρατίθεται περιληπτικά η σκοπιμότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων:
➢ 2.4 Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων
Δράσεις παρακολούθησης καταστροφών, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται έργα παροχής Ψηφιακής Υπηρεσίας Ειδοποίησης και
Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς (Engage), έργο κάλυψης των τηλεπικοινωνιών των
Πυροσβεστικών Δυνάμεων στην περιοχή της Αττικής για την επόμενη περίοδο.
➢ 4.2 Ενεργειακά Δίκτυα και Υποδομές
Οι εκτιμώμενες ανάγκες για την Περίοδο 2021 – 2025 αφορούν στη συντήρηση και ανέγερση
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Π.Σ., όπως ενδεικτικά συντήρηση των ιδιόκτητων
εγκαταστάσεων του Π.Σ., ανέγερση νέων Πυροσβεστικών Εγκαταστάσεων (Πυροσβεστικών
Σταθμών) σε διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του
Π.Σ.
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2.7 Ανάγκη Χρηματοδότησης Π.Σ. από τους Πόρους του ΤΠΑ
Για τις ανωτέρω δράσεις της πρότασης κρίνεται αναγκαία η χρηματοδότηση τους από το τους
πόρους του ΕΠΑ λόγω μη επιλεξιμότητας τους από συγχρηματοδοτούμενα έργα, όπως τα
προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία συνήθως αφορούν προμήθειες οχημάτων και εξοπλισμού.

2.8 Δείκτες Εκροών Π.Σ.
Οι Δείκτες Εκροών για το Πυροσβεστικό Σώμα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα ανά
προτεραιότητα:
Α/Α Προτεραιότητα

Δείκτες Εκροών
Χρόνος απόκρισης των πυροσβεστικών
δυνάμεων μετά την αναγγελία του

1

2.4 Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων

συμβάντος
8706: Ενέργειες αναβάθμισης δομών
πολιτικής προστασίας
Πληθυσμιακή κάλυψη πυροσβεστικών

2

4.2 Ενεργειακά Δίκτυα και Υποδομές

σταθμών ανά 1.000 κάτοικους
8706: Ενέργειες αναβάθμισης δομών
πολιτικής προστασίας

Πίνακας 9. Δείκτες Εκροών Π.Σ.

2.9 Συμβολή του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) στην επίτευξη των Στόχων του
ΤΠΑ του Π.Σ.
Ειδικοί Στόχοι ΤΠΑ: Βελτίωση Αποτελεσματικότητας στη Διαχείριση Συμβάντων,
Βελτίωση Υποδομών Πυροσβεστικών Σταθμών
Στόχοι ΤΠΑ που εξυπηρετούνται: Πράσινη Ανάπτυξη
Συμβολή στους Άξονες Προτεραιότητας:
•

2.4 Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων

•

4.2 Ενεργειακά δίκτυα και υποδομές

Το Π.Σ. έχει ως αποστολή την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των
πολιτών και του κράτους, καθώς και του δασικού πλούτου και φυσικού περιβάλλοντος της
χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών. Επιπλέον,
έχει την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πάσης φύσεως
πυρκαγιών και την παροχή κάθε είδους δυνατής συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και
υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές. Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός της
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καταστολής», νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων
δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων και
περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση,
ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των
κινδύνων, που απορρέουν από αυτές. Συνεπώς, η Βελτίωση Αποτελεσματικότητας στη
Διαχείριση Συμβάντων και η Βελτίωση των Υποδομών Πυροσβεστικών Σταθμών για το Π.Σ.
θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη της αποστολής της, συμμετέχοντας ενεργά στην
επίτευξη και των στόχων του ΤΠΑ.

2.10 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης νέων δράσεων
Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η χρονική εκτίμηση υλοποίησης των προς
χρηματοδότηση Δράσεων:

Πίνακας 10. Χρονοδιάγραμμα Δράσεων Π.Σ.
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3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Για το ΤΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει προϋπολογιστεί
συγκεκριμένο ποσό για την περίοδο 2021-2025, το οποίο αντιστοιχεί στον Άξονα
Προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια». Το προϋπολογισθέν ποσό ανέρχεται σε €200.000
(διακόσιες χιλιάδες ευρώ), έχοντας λάβει υπόψη τις απαιτούμενες ενέργειες Τεχνικής
Βοήθειας που κρίνονται επιλέξιμες για την υποστήριξη των προτεινόμενων Δράσεων, καθώς
και τα όρια επί του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠΑ που έχουν τεθεί σύμφωνα με το
Άρθρο 134 του ν. 4635/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4849/2021.
Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την
προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιότητα, την
εφαρμογή και τον έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Υπηρεσίας Συντονισμού, των Υπηρεσιών Διαχείρισης
και των δικαιούχων για την υλοποίηση των προγραμμάτων.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται ενδεικτικές ενέργειες τεχνικής βοήθειας και
υποστήριξης:
• Άρτια και αποτελεσματική υλοποίηση των παρεμβάσεων του συνόλου
του ΤΠΑ, παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς τους εμπλεκόμενους
φορείς και υποστήριξη και υποβοήθηση της διοικητικής δομής που
διαχειρίζεται το ΤΠΑ.
Επιδιωκόμενα
• Αναβάθμιση των συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της διαχείρισης
και παρακολούθησης του ΤΠΑ.
οφέλη:
• Πρόσθετη τεχνική συνδρομή (μελέτες/εμπειρογνωμοσύνες, τεχνικοί
σύμβουλοι) που ενδέχεται να προκύψει για τη βελτιστοποίηση της
υλοποίησης και την υποστήριξη της διαχείρισης και της παρακολούθησης
των παρεμβάσεων.
• Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση/διαχείριση που
Δείκτες
δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται.
εκροών:
• Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις.
• Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου
Δυνητικοί
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ως Υπηρεσία Διαχείρισης
Δικαιούχοι:
του ΤΠΑ, εποπτευόμενοι και λοιποί φορείς.
• Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων σε νομικά, τεχνικά, οικονομικά θέματα.
• Υποστήριξη της διοικητικής ικανότητας της Υπηρεσίας Διαχείρισης και
των Δικαιούχων του ΤΠΑ.
•
Αναβάθμιση συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της διαχείρισης και
Προτεινόμενα
παρακολούθησης του ΤΠΑ.
ενδεικτικά
• Παροχή εξειδικευμένων μελετών, παροχή υπηρεσιών τεχνικών
συμβούλων για την υλοποίηση έργων τεχνικής υποστήριξης, μελετών
έργα:
και εμπειρογνωμοσύνων ή και αξιολογήσεων.
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των φορέων υλοποίησης από
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
• Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων του ΤΠΑ.
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4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4.1 Κατανομή Προϋπολογισμού
Ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του ΤΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας ανέρχεται για την περίοδο 2021-2025 στα €22.000.000 (είκοσι δύο εκατομμύρια
ευρώ).
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση του Προϋπολογισμού του ΤΠΑ για το
Πρόγραμμα του Π.Σ.:
ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ /
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΑ /
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΠΑ /
ΔΡΑΣΕΙΣ

Α/Α

ΕΤΗ

Α.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

2.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2021
700.000,00 €

2022
700.000,00 €

2023
500.000,00 €

2024
500.000,00 €

2025
500.000,00 €

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ
2.900.000,00 €

2.4

Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων

700.000,00 €

700.000,00 €

500.000,00 €

500.000,00 €

500.000,00 €

2.900.000,00 €

2.4.1

Δράσεις παρακολούθησης καταστροφών,
ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης

4.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

10.000.000,00 €

1.400.000,00 €

2.500.000,00 €

2.500.000,00 €

2.500.000,00 €

18.900.000,00 €

4.2.

Ενεργειακά Δίκτυα και Υποδομές

10.000.000,00 €

1.400.000,00 €

2.500.000,00 €

2.500.000,00 €

2.500.000,00 €

18.900.000,00 €

4.2.1

Συντήρηση και ανέγερση εγκαταστάσεων του Π.Σ.

6.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

25.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

25.000,00 €

200.000,00 €

6.2

Τεχνική Βοήθεια

25.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

25.000,00 €

200.000,00 €

6.2.1

Υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Σ.

22.000.000,00 €

Πίνακας 11. Προϋπολογισμός Δράσεων ΤΠΑ

4.2 Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Αναπτυξιακό Στόχο ΤΠΑ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή του Προϋπολογισμού ανά Αναπτυξιακό
Στόχο του ΤΠΑ:
Α/Α ΣΤΟΧΟΣ ΤΠΑ
1

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

3

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Π/Υ ΤΠΑ

% Π/Υ

2.900.000 €

13,2 %

18.900.000 €

85,9 %

200.000 €

0,9 %

22.000.000 €

100,0 %

Πίνακας 12. Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Στόχο ΤΠΑ
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4.3 Κατανομή Προϋπολογισμού ανά ΑΠ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή του Προϋπολογισμού ανά Προτεραιότητα:
Α/Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Π/Υ ΤΠΑ

1

2.4 Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων

2

4.2 Ενεργειακά Δίκτυα και Υποδομές

3

6.2 Τεχνική Βοήθεια

ΣΥΝΟΛΟ

% Π/Υ

2.900.000 €

13,2 %

18.900.000 €

85,9 %

200.000 €

0,9 %

22.000.000 €

100,0 %

Πίνακας 13. Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Προτεραιότητα

4.3 Κατανομή Προϋπολογισμού ανά έτος
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ
2021
2022
2023
2024
2025
ΥΠΟΣΥΝΟΛ
Ο ΑΝΑ
ΑΠ

2.4 Πρόληψη και
Διαχείριση
Κινδύνων
Π/Υ ΤΠΑ % Π/Υ
700,000
700,000
500,000
500,000
500,000

€
€
€
€
€

24,2
24,2
17,2
17,2
17,2

%
%
%
%
%

2.900.000 €

4.2 Ενεργειακά
Δίκτυα και
Υποδομές
Π/Υ ΤΠΑ
% Π/Υ
10.000.000
1.400.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000

€
€
€
€
€

52,9
7,5
13,2
13,2
13,2

%
%
%
%
%

18.900.000 €

6.1 Τεχνική
Βοήθεια

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Π/Υ ΤΠΑ

% Π/Υ

25,000
50,000
50,000
50,000
25,000

0,05
0,3
0,3
0,3
0,05

€
€
€
€
€

%
%
%
%
%

200.000 €

10.725.000 €
2.150.000 €
3.050.000 €
3.050.000 €
3.025.000 €

48,7 %
9,7 %
13,9%
13,9 %
13,8%

22.000.000 €

Πίνακας 14. Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Έτος
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5. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΠΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Το παρόν ΤΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι απολύτως
συμβατό με το ΕΠΑ, καθώς όπως έχει παρουσιαστεί στις προηγούμενες ενότητες, κάθε Στόχος
και Προτεραιότητα αντιστοιχίζονται πλήρως με τους Στόχους, Ειδικούς Στόχους, Δείκτες και
Προτεραιότητες του ΕΠΑ.

5.1 Συμβατότητα Στρατηγικής με άλλες Στρατηγικές του τομέα – Π.Σ
Το Π.Σ. συνιστώντας επιχειρησιακή δομή υπαγόμενη στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), η οποία αποτελεί υπερκείμενη Επιχειρησιακή Δομή του Εθνικού
Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και έχει ως αποστολή τη
μελέτη, την επεξεργασία, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τον συντονισμό του συνόλου
των δράσεων πολιτικής προστασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών, τεχνολογικών καταστροφών και
λοιπών απειλών, που δύναται να προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη
διάρκεια ειρηνικής περιόδου, με στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας, της περιουσίας
των πολιτών, του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, τον έλεγχο
εφαρμογής των ανωτέρω, καθώς και την ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά,
λαμβάνει υπόψη τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τις οριζόντιες πολιτικές της. Στο σχέδιο
«Ξενοκράτης», που συντάχθηκε από τη Γ.Γ.Π.Π. με την Υ.Α. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β΄/10-42003) και αναθεωρήθηκε με συμπληρωματική Υ.Α. 3384/2006 (ΦΕΚ 776/28-606)προσδιορίζονται:
•
•

Εμπλεκόμενες υπηρεσίες & φορείς.
Όργανα που διευθύνουν και συντονίζουν τις επιχειρησιακές δυνάμεις σε όλα τα
επίπεδα.

Παρέχονται ουσιώδη στοιχεία για την:
•
•
•
•

Αξιολόγηση κινδύνων.
Επισήμανση ευπαθών χώρων.
Εκπόνηση ειδικών σχεδίων για κάθε κίνδυνο.
Κατευθυντήριες γραμμές για την:
o Χάραξη στρατηγικών και τακτικών.
o Ορθή οργάνωση και εξοπλισμό των υπηρεσιών και διαμόρφωση επιχειρησιακής
φιλοσοφίας.
o Έγκαιρη κινητοποίηση, δραστηριοποίηση, διεύθυνση και συντονισμό του
ανθρωπίνου δυναμικού και μέσων.
o Δημιουργία δυνατοτήτων διοικητικής μέριμνας για την αντιμετώπιση προβλημάτων
τόσο των επιχειρησιακών δυνάμεων, όσο και των πληγέντων πολιτών.

Επίσης, προβλέπει τη δημιουργία συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών μεταξύ
όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και παραγόντων στη διαχείριση των κρίσεων. Το εν
λόγω σχέδιο αποτελεί ένα βασικό πλαίσιο σχεδιασμού, βάσει του οποίου ανατίθεται η
κατάρτιση των ειδικών, ανά κίνδυνο, σχεδίων στα καθ’ ύλη αρμόδια Υπουργεία και το Α.Π.Σ.
λαμβάνει υπόψη του τέτοιες πληροφορίες για τη σύνταξη στρατηγικών κειμένων και τον
σχεδιασμό δράσεων.

25

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021 -2025

6. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η επίτευξη των δεκαεπτά (17) Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals)
μέχρι το 2030, που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (09.2015), απαιτεί
μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης από τη χώρα μας. Οι νέοι αυτοί
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) είναι παγκόσμιοι/οικουμενικοί, καθώς όλες οι χώρες,
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, υποχρεούνται να τους υλοποιήσουν.
Οι ΣΒΑ ορίζουν ευρέως τη βιώσιμη ανάπτυξη καλύπτοντας θέματα όπως η φτώχεια, η ισότητα
των φύλων, η υγεία, η εκπαίδευση, η χρηστή διακυβέρνηση, η μετανάστευση, η κλιματική
αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, στη διαδικασία υλοποίησης των
Στόχων συμμετέχουν και συντονίζονται μεταξύ τους πολλοί διαφορετικοί τομείς της Δημόσιας
Διοίκησης, καθώς και άλλοι Φορείς. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας δεν θα μπορούσε να μην μετέχει ενεργά και σε αυτήν τη θεματική,
μέσα και από τις Δράσεις του ΤΠΑ.

6.1 Συμβολή του ΤΠΑ στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Εξειδικεύοντας όμως την ενεργή αυτή συμμετοχή του Υπουργείου και πιο συγκεκριμένα
αναφορικά με το ΤΠΑ, υπάρχει άμεση σύνδεση ορισμένων εκ των επιλεγέντων δράσεων του
παρόντος Προγράμματος στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των ΣΒΑ.
Η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των τεχνολογιών αιχμής για τη βελτίωση των ενεργειών
παρακολούθησης καταστροφών, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης και, κατά
συνέπεια, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, αποτελεί βασικό στόχο των
δράσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η αναβάθμιση κτιριακών υποδομών με βάση τα προβλεπόμενα για την ενεργειακή απόδοση
κριτήρια εμφανίζεται ως πρώτη προτεραιότητα, γεγονός που υποδεικνύει την
ευαισθητοποίηση όλου του δημόσιου τομέα για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και κατά
συνέπεια τον καθορισμό στόχων ύπαρξης βιώσιμων πόλεων και κοινωνιών.

6.2 Συμβολή του ΤΠΑ στην Ισότητα Ευκαιριών και Κατάργηση Διακρίσεων
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων του ΤΠΑ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας ενσωματώνει την αρχή της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ατόμων και
της κατάργησης των διακρίσεων, είτε εμμέσως, στηρίζοντας τη φύση των παρεχόμενων
υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος προς τον πολίτη, είτε με άμεση συσχέτιση δράσεων
ενταγμένων στο Πρόγραμμα.
Η προώθηση ίσων ευκαιριών σε διάφορους τομείς, όπως στη χρηματοδότηση, στην
απρόσκοπτη πρόσβαση των υπηρεσιών και αγαθών από άτομα προερχόμενα από
διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον καθώς και η άμβλυνση των κοινωνικών
ανισοτήτων αποτελούν αξίες που μπορεί να μην εμφανίζονται ως άμεσοι στόχοι των
επιλεγμένων δράσεων αλλά διατρέχουν τη δομή των φορέων του Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και κατ’ επέκταση καλύπτονται με έμμεσο τρόπο.
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Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ακόμη και δράσεις αναβάθμισης υποδομών και δικτύων για το
Πυροσβεστικό Σώμα, καλύπτουν ανάγκες του πολίτη ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα μέρη
της χώρας καταργώντας χωροταξικές διακρίσεις, δημιουργώντας αίσθημα ασφάλειας και
θέτοντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στο κοινωνικό σύνολο.

6.3 Συμβολή του ΤΠΑ στην Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
H προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί βασική θεσμική μέριμνα σε
όλους τους φορείς του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αποτελεί
έμμεσο στόχο της λειτουργίας των Σωμάτων και υπάρχουν θεσπισμένοι κανόνες για την
ενσωμάτωση και πρόσληψη ατόμων βασισμένοι στην ισότητα των φύλων σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο.
Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατά την υλοποίηση δράσεων και
προγραμμάτων είναι σταθερά δεσμευμένο στο να συμβάλει στην ισότητα ευκαιριών και
δυνατοτήτων μεταξύ των δύο φύλων. Η αξία της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών
καθώς και η εξάλειψη πάσης φύσεως διακρίσεων διατρέχει όλες τις επιλεγείσες δράσεις του
παρόντος ΤΠΑ.

6.4 Αναμενόμενη Επίπτωση στο Περιβάλλον
H επίδραση των ενεργειών στο περιβάλλον είναι εξ’ ορισμού άμεσα συνυφασμένη με τις
αρμοδιότητες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνεται
υπόψη σε πολλά επίπεδα κατά την δράση και λειτουργία των φορέων του.
Η ύπαρξη δράσεων εντός του Στόχου «Πράσινη Ανάπτυξη» που περιλαμβάνουν ενέργειες
παρακολούθησης καταστροφών, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης των
πυροσβεστικών δυνάμεων για τον περιορισμό καταστροφικών συνεπειών, με απώτερο σκοπό
την προστασία του περιβάλλοντος, αποτελούν από τις πρώτες προτεραιότητες των
επιλεγμένων δράσεων και συνεπώς προσδίδουν θετικό πρόσημο στα αναμενόμενα
αποτελέσματα αναφορικά με το περιβάλλον.
Σημειώνεται ότι, σχετικά με την αναγκαιότητα στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ή
περιβαλλοντικού προελέγχου για το παρόν ΤΠΑ, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης/Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, με το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/3061/202 από 20/01/2021, ενημέρωσε ότι το ΤΠΑ
2021-2025 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου και υπαγόταν το Υπουργείο
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προ συστάσεώς του και μεταφοράς των δομών
και αρμοδιοτήτων του, δεν υπάγεται στην υποχρέωση στρατηγικής περιβαλλοντικής
εκτίμησης ή περιβαλλοντικού προελέγχου της ΚΥΑ με α.π.ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006
(Β΄ 1225) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ», όπως
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 40238/2017 (Β΄ 3759).
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7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
7.1 Διοικητική Διάρθρωση
Δυνάμει του Άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 62564 (ΦΕΚ 2442/Β/7-6-2021)
ορίζεται Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων και Αποθεματικών, οι οποίες αναλαμβάνουν
τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου για κάθε Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Τομεακό ή
Περιφερειακό), και οι οποίες αναλαμβάνουν τη διαχείριση του συνόλου ή μέρους του
προγράμματος και των σχετικών πόρων. Οι ΥΔ υποδεικνύονται ειδικά για τον σκοπό αυτόν
από το αρμόδιο Υπουργείο ή Περιφέρεια κατά την υποβολή του οικείου Προγράμματος.
Σύμφωνα με το άρθρα 44 και 46 του Ν. 4662/2020, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας συστήνεται Γ.Δ.Ο.Υ., ο προϊστάμενος της οποίας έχει όλες τις αρμοδιότητες και
υποχρεώσεις των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων, υπάγεται απευθείας
στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και διαρθρώνεται στις Διευθύνσεις
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Οικονομικής Διαχείρισης, Προμηθειών και
στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης. Σημειώνεται ότι η εν λόγω Υπηρεσία θα αναλάβει τις
αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4635/2019, με την
ανάλογη/κατάλληλη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που τη διέπει.

7.2 Αρμοδιότητες
Η Γ.Δ.Ο.Υ. έχει ως αποστολή, μεταξύ άλλων, για:
α. Την εφαρμογή των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης κατά
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της οικονομικής στρατηγικής των Φορέων (Π.Σ. και
Γ.Γ.Π.Π.), του Ειδικού Φορέα (Ε.Φ.) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
όπως αυτή αποτυπώνεται στο εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), καθώς και στον ετήσιο Προϋπολογισμό της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
β. Τον συντονισμό, την καθοδήγηση και εποπτεία όλων των φορέων του Ε.Φ. της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με την ορθή και ενιαία
οικονομική λειτουργία και διαχείριση, καθώς και τον έλεγχο των οικονομικών
υποθέσεων και λειτουργιών, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής
δημοσιονομικής διακυβέρνησης και ευθύνης.
Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι αρμόδια για την υποβολή
προτάσεων για την κατάρτιση και αναθεώρηση του Μ.Π.Δ.Σ., καθώς και για τον συντονισμό
των ενεργειών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την αποτελεσματική εκτέλεση και
διαχείρισή του, στο πλαίσιο που τίθεται από το Μ.Π.Δ.Σ., τη διαχείριση και τον συντονισμό
των ενεργειών για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Άμεσα
υπαγόμενο σε αυτήν είναι το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για:
α. Τη συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων και την επεξεργασία τους για την κατάρτιση
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.Π.Π. και τυχόν τροποποιήσεις
αυτού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
β. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του ΠΔΕ της Γ.Γ.Π.Π.
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γ. Τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την
παρακολούθηση έργων χρηματοδοτούμενων από αναπτυξιακά προγράμματα.
Ως Υπηρεσία διαχείρισης για το ΤΠΑ, ορίζεται η Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, η οποία θα αναλάβει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην
παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4635/2019, με ανάλογη / κατάλληλη τροποποίηση του
θεσμικού πλαισίου που τη διέπει.
Η Γ.Δ.Ο.Υ. καλύπτει πλήρως τις απαραίτητες προϋποθέσεις διαθέτοντας:
•
•

•

Τις απαραίτητες οργανωτικές μονάδες (υπάρχουσες ή νέες).
Το στελεχιακό δυναμικό που απασχολείται ή θα απασχοληθεί στις εμπλεκόμενες
μονάδες και έχει την αρμόδια ειδικότητα και εμπειρία στη διαχείριση του
προγράμματος.
Σαφή καθορισμό των κύριων αρμοδιοτήτων των τμημάτων/μονάδων, όπως και των
λοιπών εσωτερικών ή και εξωτερικών υπηρεσιών/τμημάτων που θα εμπλακούν στην
υλοποίηση έργων του προγράμματος του ρόλου τους καθώς και του τρόπου
συντονισμού τους.

Οι εν λόγω Υπηρεσίες δεσμεύονται ότι θα συνεργαστούν με τις αρμόδιες διευθύνσεις του
Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο υποβολής και έγκρισης του ΤΠΑ και θα συνεργαστούν
και θα συντονίσουν όλους τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να λάβουν χώρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την
υλοποίηση και τη χρηματοδότηση των έργων.
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8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
8.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των Δράσεων του προγράμματος έγινε με βάση τα κριτήρια επιλογής, όπως
αναφέρονται στο άρθρο 129 του Ν. 4635/2019 (Α΄167) και επιπλέον το κόστος ως
προσέγγιση. Συγκεκριμένα τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:
α) Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης και Τήρηση του Θεσμικού
Πλαισίου.
β) Σκοπιμότητα του Έργου.
γ) Ωριμότητα του Έργου.
δ) Επιχειρησιακή Ικανότητα του Δικαιούχου.
ε) Κόστος.

8.2 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ Π.Σ.
Σε αυτή την ενότητα γίνεται η αξιολόγηση και ιεράρχηση των Δράσεων, με βάση σχετικό
Εργαλείο και Κλίμακα Αξιολόγησης 1 (ελάχιστο) – 5 (μέγιστο) ανά τομέα. Ακολούθως,
παρουσιάζεται η αξιολόγηση και ιεράρχηση των Δράσεων για το Π.Σ., με σειρά κατάταξης:

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1.

2.
3.
4.
5.

Πληρότητα και
σαφήνεια του
περιεχομένου της
πρότασης και τήρηση
του νομικού πλαισίου
Σκοπιμότητα του έργου
Ωριμότητα του έργου
Επιχειρησιακή
ικανότητα δικαιούχου
Κόστος

Μ.Ο.

2.4.1

4.2.1

4.2.1

Δράσεις
παρακολούθησης
καταστροφών,
ετοιμότητας,
προειδοποίησης
και ανταπόκρισης

Συντήρηση και
ανέγερση
εγκαταστάσεων
για τις ανάγκες
του Π.Σ.
(Συντήρηση)

Συντήρηση και
ανέγερση
εγκαταστάσεων για
τις ανάγκες του
Π.Σ.
(Ανέγερση,
Συμβασιοποιημένα
Έργα)

4.2.1

5

5

5

2

5
5

5
5

5
4

5
1

5

5

5

3

4

4

2

3

4,8

4,8

4,2

2,8

Συντήρηση και
ανέγερση
εγκαταστάσεων
για τις ανάγκες
του Π.Σ.
(Ανέγερση)

Πίνακας 15. Ιεράρχηση Δράσεων Π.Σ.
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9. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Δεν αναφέρονται ειδικά και άλλα θέματα.

10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται συνοπτικά τα βασικά στάδια σχεδιασμού που
ακολουθήθηκαν από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη
σύνταξη του παρόντος Τομεακού Προγράμματος:
•

Εξέταση και διερεύνηση των αναπτυξιακών και θεσμικών πλαισίων που επηρεάζουν τις
σχεδιαζόμενες πολιτικές του τομέα με γνώμονα την μεγαλύτερη δυνατή συμβολή στους
Αναπτυξιακούς Στόχους της χώρας.

•

Διενέργεια μιας εκτενούς και λεπτομερούς διάγνωσης των αναγκών και των
προκλήσεων, όπως και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τομέα, ώστε να καταλήξει
σε μια συνεκτική επικαιροποιημένη ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, λαμβάνοντας
ιδιαίτερα υπόψη της οικονομικές, κοινωνικές και χωρικές ανισότητες, όπως και την
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID19.

•

Προσδιορισμός των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του τομέα για την αξιοποίηση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων, για την αντιμετώπιση των αναγκών, εξάγοντας τους
βασικούς Άξονες παρέμβασης, βάσει και των αναπτυξιακών Πυλώνων του EΠΑ 20212025.
Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας σε Ειδικούς Αναπτυξιακούς Στόχους και στις επιμέρους προτεραιότητες, σε
συνέχεια του προσδιορισμού των Αξόνων Προτεραιότητας.

•

•

Κατάρτιση ρεαλιστικού και αντικειμενικού σχεδίου Χρηματοδοτικού Πίνακα για τους
επιμέρους Άξονες και Ειδικούς Στόχους.

•

Σταχυολόγηση και επιλογή των κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης των
επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, για τη βέλτιστη παρακολούθηση και αξιολόγηση της
υλοποίησης του ΤΠΑ.

•

Επιλογή του κατάλληλου και βέλτιστου συστήματος διαχείρισης και προώθησης του
προγράμματος, προκρίνοντας τις υπηρεσίες του Υπουργείου που θα φέρουν το πιο
αποδοτικό αποτέλεσμα.
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