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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 73
24 Μαρτίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού 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.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Αναβάθμιση Επιτελικής Μονάδας
1. Η Επιτελική Μονάδα του π.δ. 79/2011 (Α΄ 196) αναβαθ−
μίζεται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και μετονομά−
ζεται σε Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού
Σχεδιασμού.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχε−
διασμού υποβοηθά το έργο του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, πέραν των τομέων
που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 79/
2011 και στους τομείς που αποτελούν την αρμοδιότητα
των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν και συντονίζει
το έργο τους.
3. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού
Σχεδιασμού διαρθρώνεται σε τρεις Διευθύνσεις ως
ακολούθως:
α. Τη Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης.
β. Τη Διεύθυνση Έρευνας και Υποδομών.
γ. Τη Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης.
4. Τη θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού κατέχει ανώ−
τατος αξιωματικός των Σωμάτων που υπάγονται στο
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
ή πολιτικός υπάλληλος του Υπουργείου με βαθμό του−
λάχιστον Β΄, ο οποίος επιλέγεται και τοποθετείται με
απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασί−
ας του Πολίτη μεταξύ των στελεχών του Υπουργείου, τα

οποία διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία
στα αντικείμενα της Γενικής Διεύθυνσης.
5. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι−
κών και Επιτελικού Σχεδιασμού ασκεί τις αρμοδιότητες
του άρθρου 7 του π.δ. 79/2011, όσον αφορά στις Διευ−
θύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία που υπάγονται σε
αυτήν, καθώς και αυτές του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995
(Α΄ 247), όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Σύσταση Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης
1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη συνιστάται Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης,
η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
και Επιτελικού Σχεδιασμού.
2. Τη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επι−
τελικής Υποστήριξης κατέχει ανώτερος ή ανώτατος
αξιωματικός των Σωμάτων που υπάγονται στο Υπουρ−
γείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Β΄, ο
οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
3. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ευθύνεται για την
ομαλή λειτουργία αυτής και την αποτελεσματική εκ−
πλήρωση της αποστολής της. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως:
α. Αξιολογεί τις ανάγκες των Τμημάτων και κατανέμει
το προσωπικό σε αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσε−
ων και ικανοτήτων του.
β. Ορίζει τους προϊσταμένους των Τμημάτων βάσει
των ισχυουσών διατάξεων, του βαθμού και των ειδικό−
τερων προσόντων τους.
γ. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τα αρμόδια όρ−
γανα και Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί−
τη, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία
ή Φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της
Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται.
δ. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένω−
ση επί θεμάτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας και συμ−
μετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτής.
ε. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης, ορ−
γανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει
στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευ−
θύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του.
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7.α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 27
του ν. 4029/2013 (Α΄ 245) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Κάθε Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός δύναται
να στελεχώνεται με έναν (1) Ανθυποπυραγό−Υποπυραγό
Γενικών Καθηκόντων, που τοποθετείται ως Διοικητής,
έναν (1) Πυρονόμο Γενικών Καθηκόντων, που τοποθε−
τείται ως αναπληρωτής αυτού και έναν (1) Πυροσβέστη
Γενικών Καθηκόντων με την ειδικότητα του οδηγού».
β) Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 5
του ν. 4029/2013 (Α΄ 245) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο τουλάχιστον
ένα (1) πυροσβεστικό όχημα και δώδεκα (12) εθελοντές
πυροσβέστες, από τους οποίους τέσσερις (4) τουλάχι−
στον να είναι οδηγοί με άδεια Γ΄ κατηγορίας και άνω.»
Άρθρο 100
Επιμέρους ζητήματα πυροπροστασίας, υγείας
και ασφάλειας προσωπικού Π.Σ.
1. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και
την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κα−
τασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε
όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχει ο ιδιοκτήτης ή ο
εκμεταλλευτής ή ο εργοδότης.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι διαδικασίες
και ο τρόπος συνεργασίας, σε κεντρικό και περιφε−
ρειακό επίπεδο, μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και
Ειδικής Γραμματείας Δασών που αφορούν: α) στις δρά−
σεις πρόληψης και προστασίας των δασικών εκτάσεων
από δασικές πυρκαγιές και στην εκπόνηση σχεδίων που
υποστηρίζουν αυτές, β) στην παροχή υποστήριξης και
στη διασφάλιση άμεσης συνδρομής στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους από την οικεία Δασική Υπηρεσία
προς το Πυροσβεστικό Σώμα κατά την αντιμετώπιση
των δασικών πυρκαγιών.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, ρυθμίζονται θέματα προστασίας της υγείας
και ασφάλειας του προσωπικού του Πυροσβεστικού
Σώματος.
4. Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3511/2006 αντικαθί−
στανται ως εξής:
«4. Ο έλεγχος για την εφαρμογή των πυροσβεστικών
διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά
της νομοθεσίας πυρασφάλειας ανήκει στα πυροσβεστι−
κά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύνουν
οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενοι τις επιχειρήσεις ή
εγκαταστάσεις ή οι εργοδότες κατά την έννοια της παρ.
1β του ν. 3850/2010 (Α΄ 84) όπως κάθε φορά ισχύει, σε
όλες τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις
και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που
αφορούν. Για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και εγκα−
ταστάσεων, που αφορούν δημόσια θεάματα, η είσοδος
των πυροσβεστικών οργάνων είναι ελεύθερη.»
Άρθρο 100A
Συνήγορος του Πυροσβέστη
1.α. Στο πυροσβεστικό προσωπικό και στους Πυρο−
σβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, κατά των οποίων
ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδί−
δονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης

υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, παρέχεται η δυνατότητα
υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από
λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με
απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, μετά από προηγού−
μενη έγκριση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη, εφόσον:
αα. μετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν
διαπιστώνεται από τον αρμόδιο να αποφασίσει επ’ αυ−
τής, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99)
η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με
την πράξη για την οποία διώκεται και
ββ. δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο κατά την
ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία.
β. Οι παραπάνω στερούνται της νομικής κάλυψης,
στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης ενα−
ντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους
της υπηρεσίας.
2. α. Στους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 δύνα−
ται να χορηγείται από το Δημόσιο, προκαταβολή των
εξόδων στα οποία υποβάλλονται προς υπεράσπισή τους
στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστη−
ρίων, εφόσον:
αα. έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για
ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών και
ββ. μετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν
διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος
σχετικού με την πράξη για την οποία διώκονται.
β. Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου
της επιλογής του κατηγορουμένου για την παράσταση
αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον
των Δικαστηρίων όλων των βαθμών, η οποία σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του
καθοριζομένου κάθε φορά ελαχίστου ορίου.
γ. Η προκαταβολή των εξόδων γίνεται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 247).
δ. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστι−
κής απόφασης σε βάρος του ως άνω προσωπικού, τα
έξοδα που τυχόν έχουν κατά τα ανωτέρω προκατα−
βληθεί, αποδίδονται στο Δημόσιο είτε εφάπαξ είτε με
τμηματική παρακράτηση από το μισθό του.
ε. Με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τους
Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία, οι προ−
ϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό
θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
στ. Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι
ρυθμίσεις του π.δ. 15/2007 (Α΄ 11).
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΟ−
ΡΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.)
Άρθρο 101
Αρμοδιότητες Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.
Το άρθρο 27 του ν. 4058/2012, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 9 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 27
Αρμοδιότητα
1. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και
Ελέγχου των Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.) μετονομάζεται σε
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Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετα−
νάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) και ασκεί τις ακό−
λουθες ιδίως αρμοδιότητες:
α. το συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας
μεταξύ των συναρμόδιων, σε εθνικό επίπεδο, φορέων
και υπηρεσιών, για τα θέματα της μετανάστευσης και
του ασύλου και ιδίως μεταξύ της Ελληνικής Αστυνο−
μίας, του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής,
της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υπο−
δοχής και των συναρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου,
με γνώμονα την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
περιστατικών αρμοδιότητάς του, τόσο σε προληπτικό
όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο, χωρίς να θίγεται η
αυτοτέλειά τους,
β. το συντονισμό και παρακολούθηση των δράσεων και
μέτρων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εθνικής και
ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς ελέγχου συνόρων,
μετανάστευσης και ασύλου,
γ. τη διατύπωση και υποβολή προτάσεων για θέματα
μεταναστευτικής πολιτικής και ιδίως βελτίωσης του
συντονισμού και της συνεργασίας των εμπλεκόμενων
φορέων,
δ. τη μέριμνα για την εκπόνηση του Εθνικού Στρατη−
γικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου αντιμετώπισης του
μεταναστευτικού ζητήματος, την παρακολούθηση της
εφαρμογής του και την προσαρμογή του στις σύγχρο−
νες απαιτήσεις της μετανάστευσης και του ασύλου,
ε. τη συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα στα κράτη−
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό Ορ−
γανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνερ−
γασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών−μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), καθώς και με αντίστοιχα
όργανα ή δομές που λειτουργούν σε τρίτες χώρες και
ιδίως με άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς
και υπηρεσίες με αντίστοιχες αρμοδιότητες,
στ. την εφαρμογή του ευρωπαϊκού μοντέλου ασφά−
λειας των εξωτερικών συνόρων και την ανάλυση των
κινδύνων,
ζ. την εξασφάλιση και διατήρηση περιβάλλοντος συ−
ναντίληψης και ενιαίας προσέγγισης και διαχείρισης
των θεμάτων της αρμοδιότητάς του,
η. τη συλλογή πληροφοριών και στατιστικών στοιχεί−
ων από όλους τους συναρμόδιους φορείς σχετικά με τα
θέματα της αρμοδιότητάς του και την ανάλυσή τους,
θ. την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της
έρευνας και της τεχνολογίας για την επιτήρηση των
εξωτερικών συνόρων,
ια. τη συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές για
την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων
με σκοπό την υποβολή ολοκληρωμένων και αλληλοσυ−
μπληρούμενων προτάσεων για την αποτελεσματικότερη
διαχείριση των θεμάτων της αρμοδιότητάς του,
ιβ. το συντονισμό και την εφαρμογή των σύγχρονων
εκπαιδευτικών προτύπων (εθνικών και ευρωπαϊκών), για
την αποτελεσματικότερη και ενιαία εφαρμογή των σχε−
τικών μέτρων, καθώς και τη συνεργασία με επιστημονι−
κούς φορείς και οργανισμούς ή πανεπιστημιακά ιδρύ−
ματα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, για την αναβάθμιση
του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης
του προσωπικού του, καθώς και του προσωπικού των
συνεργαζόμενων με αυτό φορέων και υπηρεσιών,
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ιγ. τη μέριμνα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από
αντίστοιχες αρχές κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης ή τρίτων χωρών,
ιδ. το συντονισμό της δράσης μεταξύ των αρμόδιων
Ελληνικών Αρχών στα εξωτερικά σύνορα,
ιε. τη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών και
τους διεθνείς οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη
διαχείριση των συνόρων και
ιστ. την εποπτεία της εφαρμογής των κοινοτικών και
εθνικών μέτρων σχετικά με τη διαχείριση των εξωτε−
ρικών συνόρων της Χώρας.
2. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. λειτουργεί ως ενιαία εθνική μονάδα
πληροφοριών και δεδομένων σε θέματα μετανάστευ−
σης και ασύλου. Στο πλαίσιο αυτό επικοινωνεί και συ−
νεργάζεται ιδίως με όλα τα επιχειρησιακά κέντρα και
βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στο πλαίσιο των
φορέων και υπηρεσιών της περίπτωσης α΄ της προηγού−
μενης παραγράφου, καθώς και με τα αντίστοιχα κέντρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
«Frontex», με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανι−
σμούς και υπηρεσίες με αντίστοιχες αρμοδιότητες. Για
το σκοπό αυτόν, το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. συνάπτει μνημόνια
συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς ή υπηρεσίες της
ημεδαπής ή αλλοδαπής.
3. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία που
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη. Επίσης αποτελεί «Εθνικό Κέ−
ντρο Συντονισμού», κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση
του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων
(EUROSUR), το οποίο υλοποιεί το «εθνικό σύστημα επι−
τήρησης των συνόρων» και ανταλλάσσει πληροφορίες
με τα αντίστοιχα κέντρα των άλλων κρατών − μελών,
καθώς και με τον Frontex.
4. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των
εμπλεκόμενων Σωμάτων, φορέων και υπηρεσιών με τη
διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στον έλεγχο των
συνόρων, στη μετανάστευση και το άσυλο δεν θίγονται.
5. Στις διεθνείς σχέσεις του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. χρησιμοποι−
είται ο αγγλικός όρος National Coordination Center for
Border Control, Immigration and Asylum.
6. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου κα−
θορίζεται η έδρα του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..»
Άρθρο 102
Διάρθρωση Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.
Μετά το άρθρο 27 του ν. 4058/2012, όπως αντικαθί−
σταται με το άρθρο 101 του παρόντος, προστίθεται
άρθρο 27Α ως εξής:
«Άρθρο 27Α
Διάρθρωση
1. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμή−
ματα:
α. Τμήμα Συντονισμού και Διαχείρισης.
β. Τμήμα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης.
γ. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.
δ. Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας.
ε. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού.
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2. Το Τμήμα Συντονισμού και Διαχείρισης ασκεί τις
ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες:
α. Μεριμνά για τη σύνταξη από τα αρμόδια Σώματα
του πλαισίου των αρχών σχεδιασμού και διεξαγωγής
των επιχειρήσεων.
β. Μεριμνά για τον καθορισμό από τα Σώματα των
κανόνων εμπλοκής των υπηρεσιών ελέγχου και επιτή−
ρησης των συνόρων.
γ. Παρακολουθεί την εφαρμογή των διενεργούμενων
από τα αρμόδια Σώματα και τις Υπηρεσίες επιχειρήσε−
ων, και, σε συνεργασία με αυτά, αξιολογεί την αποτελε−
σματικότητά τους, εκτιμά τυχόν ανάγκη τροποποίησής
τους και μελετά το κόστος των μελλοντικών δράσεων.
δ. Παρακολουθεί τις ροές των μεταναστών μετά την
είσοδό τους στη χώρα και, σε συνεργασία με τις αρ−
μόδιες υπηρεσίες, καθορίζει σε επιτελικό επίπεδο τους
χώρους υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησής τους.
ε. Προωθεί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρε−
σίες του Υπουργείου Εξωτερικών, και υποστηρίζει τα
αιτήματα των συναρμόδιων αρχών για επιχειρησιακή
συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, με γνώμονα την
προαγωγή των εθνικών συμφερόντων και σε συνεργα−
σία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς.
στ. Πραγματοποιεί επισκέψεις στους τόπους και υπη−
ρεσίες διεξαγωγής των επιχειρήσεων.
ζ. Παρακολουθεί και συμμετέχει σε ευρωπαϊκές ή δι−
εθνείς συνεδριάσεις για τα θέματα της αρμοδιότητας
του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και
η. Διαχειρίζεται το Κέντρο Επιτήρησης Συνόρων του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και τοποθετεί σε αυτό το κατάλληλο
προσωπικό, ιδίως από την Ελληνική Αστυνομία και το
Λιμενικό Σώμα−Ελληνική Ακτοφυλακή.
3. Το Τμήμα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης ασκεί τις
ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες:
α. συγκεντρώνει, αναλύει και ερμηνεύει πληροφορίες
για θέματα αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.,
β. εκτιμά, υπό την καθοδήγηση των αρμόδιων υπη−
ρεσιών των Σωμάτων, ανάλογα με το αν πρόκειται για
χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, το επίπεδο των κινδύνων
σε αυτά,
γ. αναλύει τις αιτίες της παράνομης μετανάστευσης
και καταρτίζει ειδικές εκθέσεις σχετικά με τα χαρακτη−
ριστικά, τις μεταβολές και τις μεθόδους της παράνομης
μετανάστευσης, ιδίως όταν αυτή φέρει το χαρακτήρα
οργανωμένου εγκλήματος,
δ. μεριμνά για την εφαρμογή από όλους τους φο−
ρείς ενός κοινού ολοκληρωμένου μοντέλου Ανάλυσης
Κινδύνων, παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του και
προβαίνει στις αναγκαίες επικαιροποιήσεις,
ε. συλλέγει και αναλύει πληροφορίες που αναφέρονται
στις τάσεις της διασυνοριακής εγκληματικότητας και
διαβιβάζει τα σχετικά πορίσματα προς τις αρμόδιες
Υπηρεσίες και φορείς,
στ. καταγράφει στοιχεία για την πληρότητα και τη
χωρητικότητα των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής, των Κέ−
ντρων φιλοξενίας και των χώρων κράτησης και γενικά
των ροών των μεταναστών σε κάθε φάση της διαδι−
κασίας χορήγησης ασύλου, φιλοξενίας, κράτησης και
επιστροφής και
ζ. παρακολουθεί τη διαδικασία επιστροφής των με−
ταναστών.
4. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ασκεί τις ακόλουθες
ιδίως αρμοδιότητες:

α. συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών και τους
άλλους συναρμόδιους φορείς για θέματα της αρμοδιό−
τητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.,
β. παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης,
γ. εισηγείται σε θέματα διαχείρισης της μετανάστευ−
σης και συμβάλλει στην εφαρμογή ενιαίας στρατηγικής
διαπραγμάτευσης,
δ. μεριμνά, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές,
για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας στις
συνεδριάσεις που αφορούν θέματα της αρμοδιότητας
του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. σε σχέση με τα σύνορα, τη μετανά−
στευση και το άσυλο και
ε. παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες των συναρμόδιων
αρχών για τη σύναψη συμφωνιών αστυνομικής συνεργα−
σίας και συμφωνιών επανεισδοχής με τις αρμόδιες αρ−
χές άλλων κρατών και μεριμνά για την εφαρμογή τους.
5. Το Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας
ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες:
α. Διαμορφώνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την
εφαρμογή ενιαίου προγράμματος εκπαίδευσης σε όλους
τους αρμόδιους φορείς.
β. Αξιολογεί, στο πλαίσιο διμερών συνεργασιών, τις
ανάγκες για παροχή τεχνογνωσίας.
γ. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνο−
λογίας, υποβάλει προτάσεις και ενημερώνει σχετικά τις
αρμόδιες υπηρεσίες.
δ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές
για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πό−
ρων, με σκοπό την υποβολή αλληλοσυμπληρούμενων και
ολοκληρωμένων εθνικά προτάσεων, για την αποτελε−
σματικότερη διαχείριση των θεμάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
6. Το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού ασκεί τις ακό−
λουθες ιδίως αρμοδιότητες:
α. εκπονεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο αντιμετώπι−
σης του μεταναστευτικού προβλήματος και παρακο−
λουθεί την εφαρμογή του,
β. εξασφαλίζει τη διαρκή συμβατότητα της εθνικής
στρατηγικής με τις σύγχρονες απαιτήσεις αντιμετώπι−
σης των θεμάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.,
γ. συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις και ενέρ−
γειες που απαιτούνται για την εφαρμογή της εθνικής και
ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης,
δ. διατυπώνει και υποβάλει προτάσεις για θέματα με−
ταναστευτικής πολιτικής,
ε. διεκπεραιώνει ζητήματα επικοινωνίας, ενημέρωσης
του κοινού και δημοσίων σχέσεων και
στ. προετοιμάζει και εισηγείται το νομικό πλαίσιο για
την εφαρμογή της ως άνω πολιτικής.
7.α. Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. λειτουργεί Μικτό Δι−
ακλαδικό Συμβούλιο το οποίο γνωμοδοτεί επί θεμάτων
αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και απαρτίζεται από
πέντε (5) μέλη που ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές
τους, με διετή θητεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου από τους φορείς που συμμετέχουν
στο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
β. Το Μικτό Συμβούλιο συνεδριάζει, τακτικά κάθε
τρίμηνο, και εκτάκτως, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο,
κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Γενικού Συντονιστή
του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
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γ. Τα καθήκοντα του Προέδρου του Μικτού Διακλαδι−
κού Συμβουλίου ασκούνται εκ περιτροπής από τα μέλη
του.
δ. Η μέριμνα για την προπαρασκευή και την επιμέλεια
των συνεδριάσεων του Μικτού Συμβουλίου ανατίθεται
στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
ε. Στις συνεδριάσεις του Μικτού Διακλαδικού Συμ−
βουλίου μπορούν να παρίστανται, ύστερα από σχετική
πρόσκληση του Προέδρου του, εκπρόσωποι και άλλων
δημόσιων φορέων και αρχών, ανάλογα με το αντικείμενο
των συνεδριάσεων.
στ. Τα μέλη του Μικτού Διακλαδικού Συμβουλίου δεν
λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή για
τη συμμετοχή τους σε αυτό.
ζ. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθο−
ρίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τις επιμέρους
αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Μικτού Διακλαδικού
Συμβουλίου.
8. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση
των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται
να συστήνονται Τομείς Φορέων και Υπηρεσιών εντός
του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., να καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους
και να ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτημα.»
Άρθρο 103
Στελέχωση Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.
Μετά το άρθρο 27Α του ν. 4058/2012, όπως προστίθε−
ται με το άρθρο 102 του παρόντος, προστίθεται άρθρο
27Β ως εξής:
«Άρθρο 27Β
Στελέχωση
1. Τα Τμήματα του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. στελεχώνονται από
ένστολο ή πολιτικό προσωπικό που μετατάσσεται, μετα−
κινείται ή αποσπάται από τις υπαγόμενες στο Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπηρεσίες
ή εποπτευόμενους από αυτό φορείς, από το Λιμενικό
Σώμα−Ελληνική Ακτοφυλακή του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου, καθώς και από άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή φορείς του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
2. Οι αποσπάσεις του προσωπικού για τη στελέχωση
των Τμημάτων της παραγράφου 1 διενεργούνται και
ανανεώνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημό−
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του συναρ−
μόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου
του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή
ειδική διάταξη. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί
σε καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τα
Τμήματα της παραγράφου 1 διενεργούνται κατά προ−
τεραιότητα.
3. Αρμόδια για τα θέματα του πολιτικού προσωπικού
είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για
τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για την αξιολόγηση,
τον πειθαρχικό έλεγχο και όλα τα συναφή με την υπηρε−
σιακή κατάσταση του πολιτικού προσωπικού ζητήματα
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως
ισχύουν κάθε φορά.
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4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του ένστολου προσωπικού
του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων,
Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) συντάσσο−
νται και υπόκεινται σε γνωμάτευση από αξιωματικούς
του οικείου Σώματος ως εξής:
α. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού των Τμη−
μάτων συντάσσονται από τον οικείο Προϊστάμενο του
Τμήματος και ελλείψει ή κωλύματος αυτού από τον
ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωματικό του Τμήματος. Οι ως
άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωμάτευση από τον Γενικό
Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και, ελλείψει ή κωλύματος
αυτού, από τον ανώτερο η αρχαιότερο αξιωματικό του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
β. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Προϊσταμένων των
Τμημάτων συντάσσονται από τον Γενικό Συντονιστή του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και, ελλείψει ή κωλύματος αυτού, από τον
ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωματικό του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. Οι
ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωμάτευση από τον
αρμόδιο για θέματα προσωπικού Προϊστάμενο Κλάδου
ή Επιτελείου του οικείου Σώματος.
γ. Η έκθεση αξιολόγησης του Γενικού Συντονιστή του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. συντάσσεται από τον αρμόδιο για θέματα
προσωπικού Προϊστάμενο Κλάδου ή Επιτελείου του οι−
κείου Σώματος και υπόκειται σε γνωμάτευση από τον
άμεσο προϊστάμενο του συντάκτη.
δ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τις
εκθέσεις αξιολόγησης διατάξεις του οικείου Σώματος.
5. Ο πειθαρχικός έλεγχος του ένστολου προσωπικού
ασκείται από τους προερχόμενους από το ίδιο Σώμα
ιεραρχικά προϊσταμένους του, σύμφωνα με το ισχύον
για το κάθε Σώμα πειθαρχικό δίκαιο.
6. Tου Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. προΐσταται Γενικός Συντονιστής.
Ως Γενικός Συντονιστής ορίζεται, με απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί−
τη, ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας
ή πολιτικός υπάλληλος με βαθμό Α΄ του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με επαρκή
γνώση της αγγλικής γλώσσας. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
και Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί να τοποθετείται ως
Γενικός Συντονιστής ανώτατος Αξιωματικός του Λιμενι−
κού Σώματος, με επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
7. Ο Γενικός Συντονιστής, σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος, αναπληρώνεται από τον ανώτερο κατά βαθ−
μό ή αρχαιότερο ένστολο προϊστάμενο των Τμημάτων.
8. Ο Γενικός Συντονιστής ευθύνεται για την ομαλή
λειτουργία αυτού και την αποτελεσματική εκπλήρωση
της αποστολής του. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως:
α. Αξιολογεί τις ανάγκες των Τμημάτων και κατανέμει
το προσωπικό σε αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσε−
ων και ικανοτήτων του.
β. Επιλέγει και τοποθετεί τους προϊσταμένους των
Τμημάτων σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος.
γ. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα
και Υπηρεσίες των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με
το Λιμενικό Σώμα−Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και με
οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία ή φορέα στο
πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
δ. Παρακολουθεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις
σε θέματα αρμοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και συμμε−
τέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις.
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ε. Καθορίζει τις προτεραιότητες του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., ορ−
γανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει
στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευ−
θύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του.
στ. Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια,
επιτροπές και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιο−
τήτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
ζ. Εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται
από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
η. Αξιολογεί και αποφασίζει για τις πληροφορίες που
ανταλλάσσονται με τα κράτη−μέλη, σε περίπτωση που
αυτές αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας.
θ. Ενημερώνεται για τα θέματα που αφορούν την
εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής σε
θέματα επιτήρησης συνόρων και διασυνοριακού εγκλή−
ματος.
9. Προϊστάμενοι των Τμημάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. επι−
λέγονται και τοποθετούνται, με απόφαση του Γενικού
Συντονιστή, ανώτεροι ή ανώτατοι Αξιωματικοί της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας ή πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με
εμπειρία στα οικεία αντικείμενα. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να τοποθε−
τούνται προϊστάμενοι των Τμημάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.
ανώτεροι ή ανώτατοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώμα−
τος−Ελληνικής Ακτοφυλακής με συναφή εμπειρία στα
οικεία αντικείμενα.
10. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων διευθύνουν, επο−
πτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του
Τμήματός τους και παρέχουν τις αναγκαίες προς τούτο
εντολές και οδηγίες στο προσωπικό. Συνεργάζονται
μεταξύ τους, καθώς και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των
Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων αρμοδιότη−
τάς τους, εισηγούνται τρόπους βελτίωσης των διαδικα−
σιών υλοποίησης των δράσεων που αναπτύσσονται στο
πλαίσιο της αποστολής του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και ευθύνονται
για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Τμή−
ματός τους. Επίσης, συμμετέχουν ως εκπρόσωποι του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διεθνή ή
και σε εγχώρια συνέδρια, συναντήσεις, επιτροπές και
ομάδες εργασίας και εκτελούν κάθε άλλο έργο που
τους ανατίθεται από τον Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.
και ανάγεται στα καθήκοντά τους.
11. Οι Υπηρεσίες των Σωμάτων και των φορέων του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
συνεργάζονται άμεσα με τα Τμήματα της παραγράφου
1 του παρόντος, προς το σκοπό της πληρέστερης αξι−
οποίησης και αποτελεσματικότερης υλοποίησης του
σκοπού και των επιμέρους δράσεων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
Προς τούτο επικοινωνούν τακτικά με τα ως άνω Τμή−
ματα, αναφέρουν σε αυτά τυχόν δυσλειτουργίες και
προβλήματα που ανακύπτουν στην πορεία υλοποίησης
των διαφόρων προγραμμάτων και συμμορφώνονται στις
σχετικές υποδείξεις και κατευθύνσεις που δίδονται από
αυτά.
12. Στο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. συστήνονται έως πενήντα (50) θέ−
σεις, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων των προϊστα−
μένων των οργανικών του μονάδων. Με απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,

μετά από εισήγηση του Γενικού Συντονιστή, κατανέμο−
νται οι θέσεις αυτές στα τμήματα του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και
καθορίζονται ανά Τμήμα η κατηγορία, η ειδικότητα και
ο βαθμός του προσωπικού για την κάλυψή τους.
13. Οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 5 και 6
εδάφιο α΄ του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως ισχύει, έχουν
ανάλογη εφαρμογή και στο ανωτέρω προσωπικό.»
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 104
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που
συστήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2344/1995
(Α΄ 212) αποτελεί Γενική Γραμματεία του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Της Γενι−
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3013/2002 ( Α΄102)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει
ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνω−
ση και το συντονισμό της δράσης για την εκτίμηση
του κινδύνου, την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και
αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών
καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το
συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης, τον έλεγχο
της εφαρμογής των ανωτέρω, καθώς και την ενημέρω−
ση του κοινού για τα ζητήματα αυτά. Επίσης, οργανώ−
νει και εποπτεύει το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής
Προστασίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής στη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπάγεται το
Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο συνιστά τον επιχειρησι−
ακό της βραχίονα.»
Άρθρο 105
Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας− Σύσταση Συντονιστικής Αρχής
Πολιτικής Προστασίας
1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διαρ−
θρώνεται ως εξής:
Α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Β. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
Γ. Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, με την
ακόλουθη συγκρότηση:
1. Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρμογών, η οποία περι−
λαμβάνει:
α. Τμήμα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστρο−
φών.
β. Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών.
γ. Τμήμα Ερευνών και Τεκμηρίωσης και
δ. Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμογών.
2. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία πε−
ριλαμβάνει:
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.

