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 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 Αριθμ.    256 / 7 / 2022 

Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 

Προστασίας «Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης 

“Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος” και διατάξεις για τη λειτουργία του 

Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας» 

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόμου, αποσκοπείται η δημιουργία ενός εθνικού 

μηχανισμού εναέριας έρευνας και διάσωσης και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με 

τη λειτουργία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. 

Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α’, Β’ 

1.α. Θεσπίζεται ο Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης

«Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος» (ΕΜΕΕΔ), για την υποστήριξη και ενίσχυση

του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, υποδομές και

προσωπικό, σε συμβάντα και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αρμοδιότητάς

του, εντός του χερσαίου χώρου της ελληνικής επικράτειας.

   β. Στο προαναφερόμενο πλαίσιο δεν εμπίπτουν η διεξαγωγή επιχειρήσεων 

ναυτικής και αεροπορικής έρευνας διάσωσης (Ε-Δ) στην περιοχή ευθύνης της 

Ελλάδας καθώς και η παροχή συνδρομής στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 

εκτός και αν υποβληθούν σχετικά αιτήματα συνδρομής.                (άρθρα 1, 2) 

2.α. Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.),

στο πλαίσιο λειτουργίας του ανωτέρω Εθνικού Μηχανισμού, στις οποίες

περιλαμβάνεται και η παροχή πρώτων βοηθειών από πιστοποιημένο προσωπικό.
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   β. Ορίζεται ότι, ο ΕΜΕΕΔ λειτουργεί με βάση το Εθνικό Σχέδιο Εναέριας 

Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΕΕΔ), το οποίο εγκρίνεται και επικαιροποιείται με 

κ.υ.α., καθορίζεται δε κατ’ ελάχιστον το περιεχόμενο αυτού. 

   γ. Για τις ανάγκες σχεδίασης και υλοποίησης του ΕΣΕΕΔ συστήνονται, ως 

ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), έξι (6) 

Βάσεις Ετοιμότητας/Επιφυλακής (ΒΕΕ) σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, ο 

αριθμός των οποίων μπορεί να τροποποιείται στο πλαίσιο επικαιροποίησης του 

ΕΣΕΕΔ. Σε καθεμία από τις ΒΕΕ διατίθενται εναέρια μέσα (ελικόπτερα) καθώς και 

το αναγκαίο προσωπικό.                    (άρθρα 3 - 6)  

 

3.α. Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για την εφαρμογή των 

προτεινομένων διατάξεων και συγκεκριμένα, σχετικά με:  

   - τη σύσταση των αναγκαίων οργανικών θέσεων προσωπικού, για τη 

στελέχωση των ΒΕΕ, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης του 

προσωπικού αυτών,  

   - θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών 

εκπαίδευσης, συντήρησης και επιφυλακής του προσωπικού των ΒΕΕ, τα 

χρησιμοποιούμενα μέσα και τον σχετικό εξοπλισμό τους κ.λπ.,  

   - θέματα ελέγχου της πιστοποίησης μέσων και προσωπικού, επιχειρησιακής 

εμπλοκής, ελέγχου, εποπτείας και συντονισμού των επιχειρήσεων έρευνας και 

διάσωσης από το Π.Σ., διοικητικής υποστήριξης, αποζημίωσης και ασφάλισης του 

προσωπικού και των εναερίων μέσων που επικουρούν την αποστολή αυτού, κατά 

την εκτέλεση επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης,  

   - τον καθορισμό των αποδοχών του πιστοποιημένου προσωπικού έρευνας 

και διάσωσης, που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος. 

   β.  Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες 

παρέχεται η δυνατότητα, μέχρι την πλήρη υλοποίηση του ΕΣΕΕΔ και για χρονικό 

διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη από την έναρξη ισχύος των προτεινομένων, για την 

έγκριση, με κ.υ.α:  

   - της σύναψης συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης 

με εναέρια ιδιωτικά μέσα και προσωπικό (μέλη πληρώματος, χειριστές, τεχνικοί, 

διασώστες, ορειβάτες και υγειονομικό προσωπικό) καθώς και για τη μίσθωση των 

αναγκαίων εναέριων μέσων έρευνας και διάσωσης,  

   - της πρόσληψης πιστοποιημένου προσωπικού έρευνας και διάσωσης, με 

συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (12 μηνών, με δυνατότητα 

παράτασης μέχρι 3 φορές κατ’ ανώτατο όριο), σε περίπτωση υφιστάμενων 

υπηρεσιακών αναγκών και εφόσον δεν επαρκεί το υπάρχον μόνιμο προσωπικό,   

   - του απαιτούμενου αριθμού χειριστών, του αριθμού των αναγκαίων 

εναέριων μέσων, του χρόνου διάρκειας κάθε επιμέρους σύμβασης, καθώς και κάθε 

άλλης σχετικής λεπτομέρειας.                              (άρθρα 7 - 9)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.1349/1983 σχετικά με τη 

λειτουργία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) 

και συγκεκριμένα: 

1. Επαναπροσδιορίζεται ο σκοπός του ΟΑΣΠ, στον οποίο περιλαμβάνεται,

μεταξύ άλλων και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων για την εκτίμηση του

ηφαιστειακού κινδύνου και της ηφαιστειακής διακινδύνευσης.                (άρθρο 10)

2. Συστήνεται στον Οργανισμό θέση με τον τίτλο του Γενικού Διευθυντή,

μετακλητού υπαλλήλου της κατηγορίας ειδικών θέσεων με βαθμό 2ο (αντί

Διευθυντή ίδιας κατηγορίας, που προβλέπεται κατά τα ισχύοντα) και καθορίζονται

τα συναφή με την ιδιότητά του θέματα.         (άρθρο 11)

3. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την επαρκή στελέχωση του ΟΑΣΠ με το

αναγκαίο προσωπικό, μέχρι την πλήρη στελέχωσή του και καθορίζεται ο φορέας

που επιβαρύνεται με την καταβολή των αποδοχών των υπαλλήλων που διατίθενται

στον Οργανισμό από τα μνημονευόμενα Υπουργεία.                                (άρθρο 12)

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά 

αποτελέσματα: 

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού 

Δαπάνη από την αντιμετώπιση του κόστους δημιουργίας του Εθνικού 

Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος» 

(ΕΜΕΕΔ) για: i) την υποστήριξη και ενίσχυση του έργου του Πυροσβεστικού 

Σώματος (Π.Σ.) με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, υποδομές και προσωπικό, 

ii) τη λειτουργία, τον εξοπλισμό και τη στελέχωση των συνιστώμενων έξι (6)

Βάσεων Ετοιμότητας/Επιφυλακής (ΒΕΕ), ως ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών 

του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.). (άρθρα 1 - 9) 

Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός 

προσωπικού, αριθμός και είδος των υποδομών, του εξοπλισμού και των μέσων 

κ.λπ.), από τους όρους των συναπτόμενων συμβάσεων μίσθωσης εναερίων μέσων 

και παροχής υπηρεσιών καθώς και από την έκδοση των κατά περίπτωση 

προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων.  
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ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού 

και Προστασίας (ΟΑΣΠ / φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) 

Ετήσια δαπάνη, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, από την 

αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστους μισθοδοσίας για τη συνιστώμενη θέση με 

τίτλο Γενικού Διευθυντή (διαφορά αποδοχών από εκείνες του Διευθυντή). (άρθρο 

11) Η εν λόγω δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 15,3 χιλ. ευρώ, περίπου.

        Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2022 

ΕΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Η Γενική Διευθύντρια 

    ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ    Α. ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ    Ιουλία Γ. Αρμάγου 
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