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ΘΕΜΑ : Οργάνωση θεμάτων για πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών και 

καταστάσεων  εκτάκτων αναγκών – Τήρηση σκηνικού υλικού.  
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 

ειδικότερα τις διατάξεις άρθρου 186 ΚΕΦ.Θ «Τομέας Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής 
Μέριμνας» κατά το μέρος που αφορά το συντονισμό και την οργάνωση θεμάτων πρόληψης 
και αντιμετώπισης  καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ο συντονισμός της 
δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή .  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.4623/2019 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σχετικά 
με τον ορισμό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας στις Περιφέρειες. 

3. Τις διατάξεις της αριθμ. 249700/2016 ΦΕΚ 4345/Β/2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία 
εγκρίθηκε ο Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου .  

4. Την αριθμ.53596/24-8-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία 
αποσπάστηκε και τοποθετήθηκε Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια. 

5. Το σκηνικό υλικό που τηρείται ανά περιφερειακή ενότητα για την αντιμετώπιση 
καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης  

6. Την ανάγκη συντονισμού της οργάνωσης και ασφαλούς φύλαξης του σκηνικού υλικού ώστε 
να είναι διαθέσιμο για την προσωρινή στέγαση πληγέντων από φυσικές καταστροφές.  
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
Ορίζουμε ότι η οργάνωσης και τήρηση του σκηνικού υλικού που διαθέτει η Περιφέρεια ανά 

περιφερειακή ενότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
περιέρχεται στην ευθύνη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και ο συντονισμός στον  
Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας. 

 Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας προς τους οποίους κοινοποιείται η 
παρούσα δια του γραφείου του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, παρακαλούνται, όπως, εντός δέκα 
(10) ημερών από την παραλαβή της, να: 
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 α) διενεργήσουν έλεγχο (ποσότητα, αξιολόγηση) που είναι αποθηκευμένο (σκηνές κλπ) στην 
οικεία περιφερειακή ενότητα 

 β) προτείνουν κατάλληλο χώρο αποθήκευσης, κατά προτεραιότητα ιδιοκτησίας της 
περιφέρειας ή του δημοσίου  

γ) υποβάλλουν έκθεση στο Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ο οποίος εν συνεχεία θα 
ενημερώσει τον Περιφερειάρχη για ανακατανομή υπάρχοντος υλικού, καταστροφή υλικού που 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αγορά συμπληρωματικού υλικού όπου απαιτηθεί .  

Η παρούσα  αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια και στον ιστότοπο    www.ppel.gov.gr .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. Γραφεία χωρικών Αντιπεριφερειαρχών 
2. Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας 
3. Προϊστάμενο Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 
4. Προϊσταμένους Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας 

Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και 
Μεσσηνίας.  

5. Αν. Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας  

6. Προϊστάμενο Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας έδρας 
 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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