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Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης – Ημερήσια Διάταξη

Η Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) του Τομεακού Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, η 

οποία συγκροτήθηκε με την υπ.αρ. 100443/18.10.2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(ΦΕΚ Β/5444/21.10.2022), συνήλθε σε 1η Συνεδρίαση τη 10η Νοεμβρίου 2022, στην Αθήνα, κατόπιν της με αρ. πρ. 

ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 12647/02.11.2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής, Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, κ. Γεώργιου Ζερβού.

Ι. Εισαγωγικό Μέρος

1. Διαπίστωση Απαρτίας – Έναρξη Συνεδρίασης

Στη 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 

παρέστησαν 26 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 32 μελών. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ξεκίνησε η Συνεδρίαση. 

2-3. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής

Ο Πρόεδρος αιτήθηκε την έγκριση της προτεινόμενης Ημερήσιας Διάταξης και του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, όπως υποβλήθηκαν στα μέλη της Επιτροπής με το φάκελο της 



συνεδρίασης. Η Ημερήσια Διάταξη και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής εγκρίθηκαν 

ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής.

4. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ, κ. Γ. Ζερβού

Ο Ειδικός Γραμματέας ενημέρωσε για τον θάνατο του Κου Μπαλαντινάκη (ΔΑ ΠΕΠ Κρήτης) και ζήτησε 

την τήρηση ενός λεπτού σιγής.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αύξηση συμβάντων μεγάλων καταστροφών λόγω της κλιματικής 

αλλαγής. Στην ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι, αν δε ληφθούν δράσεις περιορισμού, το κόστος θα ανέλθει σε 

700 δις ευρώ.

Η Πολιτική Προστασία αποτελεί σαφή πολιτική προτεραιότητα και για το λόγο αυτό πρώτη φορά δημιουργείται 

διακριτό τομεακό πρόγραμμα 713 εκ ευρώ αφιερωμένο στην Πολιτική Προστασία. Επιπλέον, ενημέρωσε την 

ΕπΠα ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι θεσμικές ενέργειες και έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες στελέχωσης και 

στέγασης. Τέλος, δήλωσε ότι η ΕπΠα αποτελεί σημαντικό οργανο για την έγκριση των κριτηριων, της 

μεθοδολογίας και της εξειδίκευσης Δρασεων. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και Πολιτική Προστασία», Κο 

Μαμαλούγκα.

Ο Κος Μαμαλούγκας ανέφερε ότι η παρούσα αποτελεί μια κρίσιμη στιγμή για τα δύο Προγραμματα, ΠεΚΑ 

και ΠολΠροκαθώς είναι απολύτως αλληλοσυμπληρούμενα και αλληλοτροφοδοτούμενα. Βρίσκονται κάτω από τη 

σκέπη μιας ενιαίας ΔΑ με μεγάλη εμπειρία, γεγονός που εξασφαλίζει την άμεση ενεργοποίηση του 

Προγράμματος  «Πολιτική Προστασία».

Στη συνέχεια ακολούθησε εισήγηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Τσακίρη. 

Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» αποτελεί  ένα καινούργιο Πρόγραμμα και 

αυτό καταδεικνύει τη σημαντικότητα της πολιτικής προστασίας για τη χώρα και για το ΥπΑνΕπ. Η κλιματική 

αλλαγή είναι εδώ και άρα η πρόληψη είναι κρίσιμη αυτή τη στιγμή. Ανέφερε, δε, ότι αποτελεί προτεραιότητακαι 

ευχήθηκε καλή επιτυχία στις δράσεις του Προγράμματος.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η εισήγηση του Υπουργύ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κο 

Στυλιανίδη.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε την ΕΕ για την αρωγή. Έκανε αναφορά στο Εθνικό Σχεδίου «ΑΙΓΙΣ» που έχει ως 

στόχο να αναβαθμίσει το σύστημα/μηχανισμό πολιτικής προστασίας της χώρας. Περιλαμβάνει σημαντικούς 

εταίρους: την τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, εθελοντές και όλα τα υπόλοιπα συναρμόδια Υπουργεία και 

δηλωσε ότι είναι πολύ σημαντικό να εντοπιστούν οι συνέργειες μεταξύ Υπουργείων. Ανέφερε ότι, μαζί με την 

Ιταλία, η Ελλάδα είναι η χώρα που υφίσταται όλων των ειδών τις προκλήσεις ως προς την πολιτική προστασία. 



Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να δράσουμε άμεσα, αφού η κλιματική αλλαγή είναι ραγδαία. Ευχαρίστησε τους κ.κ. 

Τσακίρη και Σκάλκο για τη βοήθειά τους. 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν ο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, κος Παπαγεωργίου, ο οποίος ευχήθηκε καλή 

επιτυχία στο νέο Πρόγραμμα και ο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κος Σκάλκος, ο οποίος δήλωσε ότι είναι 

αυτονόητη η αναγκαιότητα για πολιτική προστασία, ειδικά για την Ελλάδα αλλά και όλες τις χώρες της Νότιας 

Ευρώπης. Ευχαρίστησε την ΕΕ για την άμεση αποδοχή του Τομεακού Προγράμματος. Τόνισε ότι η βαρύτητα 

δίνεται στην πρόληψη και μαζί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το δάνειο από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διατεθούν πάνω από 2 δις για δράσεις πολιτικής προστασίας καθώς ο 

στόχος είναι ενιαίος και οι πόροι συμπληρωματικοί. Τέλος, αναφέρθηκε περιληπτικά στις δράσεις του 

Προγράμματος  «Πολιτική Προστασία».

Το τμήμα των χαιρετισμών ολοκληρώθηκε με τις δηλώσεις του Κου Rasmussen από την πλευρά της DG-

REGIO της Ε.Ε. Ο κος Rasmussen ανέφερε ότι αυτό αποτελεί ένα από τα πρώτα προγράμματα στην Ευρώπη που 

εγκρίθηκαν. Δηλωσε ότι είναι καλά δομημένο και είναι ικανοποιημένος με το βαθμό εξειδίκευσης για αυτή τη 

φάση (14% του π/υ Προγράμματος). 

ΙΙ. Παρουσίαση του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021- 2027

5. Παρουσίαση του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027

Η παρουσίαση του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» πραγματοποιήθηκε από το στέλεχος της ΕΥΔ 

Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», κ. Πέτρο Ευγενικό. Ο κος 

Ευγενικός ανέφερε πως είναι η πρώτη φορά που καταρτίζεται Τομεακό Πρόγραμμα με αποκλειστικό στόχο την 

Πολιτική Προστασία, δεδομένης της σημαντικής αύξησης των συμβάντων φυσικών καταστροφών. Το πρόγραμμα 

έχει π/υ 713,7 εκ. ευρώ και αποτέλεσε το δεύτερο εγκεκριμένο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027. Στη συνέχεια, 

επεσήμανε τους στρατηγικούς στόχους του Προγράμματος, που αφορούν στη δημιουργία ενός σύγχρονου και 

αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, στην πρόληψη των κινδύνων και στην ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας στις καταστροφές, στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, του 

περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των υποδομών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των υπηρεσιών 

ζωτικής σημασίας. Ανέλυσε τις 4 βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος: 

 Την Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών 

 Τον Εξοπλισμό και τις συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 

 Την Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας

 Την Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 

Επίσης, έκανε αναφορά σε ενδεικτικές δράσεις Τεχνικής Βοήθειας. Τέλος, παρουσίασε συνοπτικά τα έργα 

στρατηγικής σημασίας και αναφέρθηκε στη συμπληρωματικότητα των δράσεων με άλλα Προγράμματα.



6. Παρουσίαση Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ»

Η παρουσίαση του Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» πραγματοποιήθηκε από τον Προϊστάμενο της Επιτελικής Δομής 

του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Π. Κοροσιάδη. Ο κος Κοροσιάδης αναφέρθηκε

στην ανάγκη για ανασυγκρότηση της πολιτικής προστασίας. Δήλωσε πως το ΑΙΓΙΣ λαμβάνει υπόψη όλους τους 

κινδύνους και όλα τα στάδια διαχείρισης κινδύνων καταστροφών: πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση, 

αποκατάσταση. Χρηματοδοτείται από 3 πηγές: ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα και Δάνειο από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ανέλυσε τη δομή και λειτουργία του Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και 

Αντιμετώπισης Κινδύνων. Επιπλέον, προβλέπει τη σύσταση περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας. Το 

ΑΙΓΙΣ δίνει επίσης βαρύτητα στην εκπαίδευση. Περιλαμβάνει, δε, την ίδρυση της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και 

της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας. Ενημέρωσε για τα νέα μέσα αντιμετώπισης καταστροφών και δήλωσε πως, 

ελλείψει του Τομεακου Προγράμματος, οι δράσεις από τα ΠΕΠ ήταν στο παρελθόν αποσπασματικές.

Ο Προεδρος της Επιτροπής έδωσε τη δυνατότητα παρεμβάσεων από μελη της Επιτροπής. 

Τοποθετήσεις μελών ΕπΠα:

Ο Κος Γεωργαλάς από την Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέφρασε 

την πρόθεση για υποστήριξη των δράσεων του Προγράμματος  «Πολιτική Προστασία». Ενημέρωσε για την 

υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης πλημμύρας και επεσήμανε ότι λόγω της αύξησης φαινομένων ραγδαίων 

βροχοπτώσεων, είναι σημαντικό να συλλέγονται τα νερά και να διοχετεύονται με ασφάλεια σε αποδέκτες. 

Αναφέρθηκε στην χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ του Εθνικού Μητρώου Καταγραφής πλημμυρικών συμβάντων. 

Τέλος, ενημέρωσε για την υλοποίηση προγράμματος έγκαιρης ειδοποίησης για πλημμυρικά φαινόμενα στον 

Έβρο (έργο στο πλαίσιο του Προγράμματος Interegg) και για την πρόθεση για εφαρμογή αντίστοιχης δράσης για 

τον Αξιό Ποταμό.

Ο Κος Λέκκας ( εκπρόσωπος του ΟΑΣΠ) επεσήμανε ότι το Πρόγραμμα εγκρίθηκε και ενεργοποιείται σε μία 

κρίσιμη συγκυρία. Υπάρχουν εργαλεία αντιμετώπισης αλλά τα φαινόμενα εμφανίζονται με μεγαλύτερη 

συχνότητα, εξελίσσονται εντονότερα και οι επιπτώσεις είναι δυσανάλογες με αυτά. Εξέφρασε την ικανοποίηση 

του για το γεγονός ότι το Πρόγραμμα βρίσκεται σε πολύ καλή κατεύθυνση και αναφέρθηκε στα θέματα ανάλυσης 

διακινδύνευσης, στην ανάλυση κινδύνων και σε χωρικό επίπεδο. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια καταγραφής 

ενεργών σεισμικών ρηγμάτων και δήλωσε ότι στα θέματα εκπαίδευσης ο ΟΑΣΠ έχει μεγάλη εμπειρία.

Η κα Φωκά, από την Επιτελική Δομή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφέρθηκε στην 

παρέμβαση του Κου Γεωργαλά και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα πλημμυρικά φαινόμενα στα νησιά, τονίζοντας 

ότι η Γ.Γ. Νησιωτικής Πολιτικής επιθυμεί να είναι δικαιούχος του Προγράμματος.



Ο κος Σιώμος, εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ ζήτησε να προστεθούν και οι Σύνδεσμοι Δήμων ως δικαιούχοι του ΑΙΓΙΣ.

Ο κος Διαμαντόπουλος, εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, παρατήρησε ότι απαιτείται η 

επικαιροποίηση του χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιών.

Ο Προϊστάμενος του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027, κος Δρόσης, δήλωσε ότι θα πρέπει η διαβούλευση 

για αυτό το πρόγραμμα να είναι ενεργή και ότι οι ΟΤΑ θα πρέπει να είναι σε θέση να καταρτίζουν τα σχετικά 

σχέδιά τους. Εξέφρασε την πρόθεση για συνεργασία και αναγνώρισε τις δυσκολίες του Προγράμματος.

Ο κος Καλλιαμπέτσος  από Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων, επεσήμανε την ανάγκη εκκένωσης του 

Λεκανοπεδίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δεδομένης της ιδιαιτερότητάς του (Τόνισε ότι είναι απαραίτητο 

να διατηρούνται οι διάδρομοι προς χρήση για έκτακτη περίπτωσηκαι ζήτησε, αν υπάρχει ακόμη χρόνος, να 

ενσωματωθεί αυτή η πρόνοια στην επένδυση του Ελληνικού.

Τέλος, η κα Μπακάλη, εκπρόσωπος του Προγράμματος Αγροτικής Αναπτυξης, επεσήμανε τη σημασία της 

συμπληρωματικότητας στην πρόληψη και ενημέρωσε για τη χρηματοδότηση δράσεων ταμίευσης υδάτων  από 

το ΤΑΑ. 

7. Ενεργοποίηση Προγράμματος και Μεθοδολογία Επιλογής Πράξεων

7.1 Ενημέρωση για την Εξειδίκευση του Προγράμματος και το Χρονοπρογραμματισμό των

Προσκλήσεων

Η ενημέρωση για την εξειδίκευση και τον χρονοπρογραμματισμό των προσκλήσεων έγινε από τον κ. 

Ευγενικό. Ο κ. Ευγενικός ενημέρωσε για την εξειδίκευση της δράσης 2.1. με τίτλο «Εξοπλισμός Αντιμετώπισης 

Φυσικών Καταστροφών» (Προτεραιότητα 2), η οποία αφορά στον Στόχο Πολιτικής 2 και στον Ειδικό Στόχο 2.4. Η 

δράση περιλαμβάνει αναβάθμιση και αντικατάσταση των υφιστάμενων οχημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος 

με νέα, για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών και την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων στον τομέα 

της πολιτικής προστασίας. Η Συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 100 εκ. ευρώ, με ενωσιακή 

συνεισφορά 79,88 εκ. ευρώ και η εξειδίκευσή της αποτελεί το  21,6% της Προτεραιότητας και το 14% του π/υ του 

Προγράμματος. Στη συνέχεια, παρουσίασε τα στοιχεία προγραμματισμού έκδοσης 8 προσκλήσεων για τα 

διαστήματα Q4/2022 έως Q1/2023.

7.2 Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων

Η Μεθοδολογία Αξιολόγησης και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 

2021-2027 παρουσιάστηκαν από το στέλεχος της ΕΥΔ  κ. Αικατερίνη Βουλοδήμου. Η κα Βουλοδήμου αναφέρθηκε 



στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στα κριτήρια, στη μέθοδο και τη διαδικασία αξιολόγησης που θα ακολουθηθεί για 

τις πράξεις του Προγράμματος.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία», λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω:

ενέκρινε ομόφωνα

τη Μεθοδολογία Αξιολόγησης και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων.

Τα εγκεκριμένα έγγραφα επισυνάπτονται στο παρόν και αναρτώνται στο ΔΙΑΥΛΟ και στον διαδικτυακό τόπο του 

Προγράμματος (www.civilprotection-program.gr).

8. Ενημέρωση για θέματα Επικοινωνίας και Προβολής του Προγράμματος

Η ενημέρωση για τα θέματα Επικοινωνίας και Προβολής του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε από την 

Υπεύθυνη Δημοσιότητας του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», της ΕΥΔ Προγραμμάτων 

«Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», Μαίρη Σκαλτσά. Η κα Σκαλτσά παρουσίασε το 

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης. Αναφέρθηκε στους επικοινωνιακούς στόχους, περιέγραψε τα κοινά -στόχους και 

τους διαύλους/μέσα επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν, αναφέρθηκε στον π/υ του καθώς επίσης στην 

παρακολούθηση και αξιολόγησή του μέσω κατάλληλων δεικτών. Περαιτέρω, ενημέρωσε για την κατοχύρωση 

domain για το Πρόγραμμα www.civilprotection-program.gr και ανέφερε ότι οι διαδικασίες ανάθεσης της 

ανάπτυξης του διαδικτυακού τόπου θα ολοκληρωθούν άμεσα. Τέλος, περιέγραψε ενδεικτικά το περιεχόμενο του 

ιστοτόπου και τις υποχρεώσεις της ΔΑ αναφορικά με την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα του Προγράμματος. 

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΠ 2021-2027

9. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων

9.1 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της ΠΠ 2021-2027 (ΕΥΘΥ)

Η κα Τσώνη ενημέρωσε για θέματα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

9.2 Αναγκαίοι Όροι (ΕΥΣΣΑΕ)

Η Κα Πουρνάρα παρουσίασε την πρόοδο υλοποίησης των αναγκαίων πρόσφορων όρων που σχετίζονται με 

την υλοποίηση του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή».

9.3 Αξιολόγηση και σχέδια αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑΕ)

Η Κα Πουρνάρα παρουσίασε τις υποχρεώσεις σχετικά με την αξιολόγηση και την κατάρτιση σχεδίου 

αξιολόγησης των Προγραμμάτων 2021-2027 και τις διαφορές μεταξύ των ΠΠ 2014-2020 και ΠΠ 2021-2027.

http://www.civilprotection-program.gr/
http://www.civilprotection-program.gr/


9.4 Υποστήριξη Δικαιούχων (ΕΥΣΣΑ)

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑΕ, κα Πουρνάρα  για το 

πρόγραμμα υποστήριξης δικαιούχων μέσω δύο Αξόνων προτεραιότητας στο Πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια και 

Υποστήριξη Δικαιούχων 2021-2027 με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, με συνολικό προϋπολογισμό 

100 εκ. ευρώ Δημόσια Δαπάνη. Ανέλυσε τις 4 βασικές Ομάδες Εργασιών: Ευνοϊκότερο Θεσμικό περιβάλλον, 

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Συντονισμός, Οργάνωση και Ανθρώπινο Δυναμικό.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο εκπρόσωπος της Ε.Ε. (DG-REGIO) κος Νιάφας, ο οποίος αναφέρθηκε στον 

απαραίτητο συντονισμό Διασυνοριακών Δράσεων και ενημέρωσε για τη μελέτη χαρτογράφησης κινδύνων σε 

επίπεδο NUTS 3 που πρόκειται να εκπονηθεί από την DG-ECHO. Αιτήθηκε τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων 

και των Προγραμμάτων «Πολιτική προστασία» και «INTERREG». 

Τέλος, ο κος Αβαρκιώτης, εκπρόσωπος της ΕΑΔ και προϊστάμενος του Γραφείου AFCOS, συστήθηκε και 

ευχήθηκε καλή επιτυχία στο Πρόγραμμα. Η έτερη εκπρόσωπος της ΕΑΔ, κα Γαβαλά, στέλεχος AFCOS, παρουσίασε 

τις αρμοδιότητες και τις δράσεις της Ελληνικής Υπηρεσίας AFCOS και ανέλυσε το σύστημα διαχείρισης 

καταγγελιών.

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων και εισηγήσεων ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης κήρυξε 

την λήξη της 1ης Συνεδρίασής της. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 

«Πολιτική Προστασία»

Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, 

Γεώργιος Ζερβός

Συνημμένα

1. Τεύχος Μεθοδολογίας Αξιολόγησης Πράξεων Προγράμματος «Πολιτική Προστασία»

2. Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 
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