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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αθήνα, 
         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       

           ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
           ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Αυτοτελής Διεύθυνση Εθελοντισμού & 
Εκπαίδευσης   
Ταχ.Δ/νση: Κηφισίας 37-39
Τ.Κ.: 151 23 - Μαρούσι                 
Πληροφορίες: Ζέφη Κόλλια
                          Νέλλη Γκαγκάρη    
Τηλ.: 213 1510132, 213 1510 197
Email: ethelontismos@gscp.gr

   

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση κατάθεσης αίτησης ένταξης στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. – Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης   
και φακέλου δικαιολογητικών.

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

β) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 16126/20-09-2022 (ΦΕΚ 5087Β΄/2022) Απόφαση Γενικού Γραμματέα 
              Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών 
              Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού 
              Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)».

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι:

Α. Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό φύλλου ΦΕΚ  5087Β΄/2022, σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4662/2020 (σχετ. α΄), η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής των Εθελοντικών 
Οργανώσεων και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού 
Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)» (σχετ. β΄), με την οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής, τόσο των ενταγμένων μέχρι τη δημοσίευση του ν. 
4662/2020 στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
(Γ.Γ.Π.Π.) εθελοντικών οργανώσεων όσο και νέων, στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων 
Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.) καθώς και των μελών αυτών, τα οποία πληρούν τις 
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προϋποθέσεις των α΄ και β΄ σχετικών, στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Π.Π.) 
του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.).

Β. Προσκαλούνται, σε εφαρμογή του άρθρου 71, παρ. 2 του ν. 4662/2020 οι, προ της έναρξης 

ισχύος του, ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) εθελοντικές οργανώσεις (Ε.Ο.) να καταθέσουν αίτηση ένταξης στο 

Μ.Ε.Ο.Π.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση και στο παρόν.

Γ. Για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης και του φακέλου δικαιολογητικών και την κατάθεσή τους  

παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες εθελοντικές οργανώσεις του, προγενέστερου του ν. 

4662/2020, Μητρώου της Γ.Γ.Π.Π. όπως ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες:

Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:

 Η προς συμπλήρωση αίτηση βρίσκεται στο Παράρτημα της Απόφασης και τα στοιχεία της 

συμπληρώνονται ως εξής:

Α. Επωνυμία Εθελοντικής Οργάνωσης: Αναγράφεται η επωνυμία του νομικού προσώπου όπως 

ακριβώς αναγράφεται στο καταστατικό ίδρυσής του.

Β. Αριθμός Μητρώου Γ.Γ.Π.Π.: Αναγράφεται ο αριθμός που έχει αποδοθεί στην απόφαση 

ένταξης κάθε ομάδας στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π., π.χ. 115/2019 και δεν συμπίπτει με τον αριθμό 

πρωτοκόλλου της απόφασης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, παρακαλούνται οι Ε.Ο. να 

επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εθελοντισμού στα τηλέφωνα 213 1510 950, 213 1510 926 και 213 

1510 924, 213 1331 069.

Γ. Είδος δράσης (μεμονωμένης ή συνδυαστικής): Αναγράφονται μία ή περισσότερες δράσεις 

του άρθρου 57 του ν. 4662/2020  αποκλειστικά. Οι δράσεις πρέπει να συμπίπτουν με αυτές του 

καταλόγου του στοιχείου Η΄ της αίτησης.

Δ. Γεωγραφικό εύρος δράσης (Δήμος ή Περιφερειακή Ενότητα): Αναγράφεται στην απόφαση 

ένταξης των Ε.Ο. Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας 

www.civilprotection.gr στο μενού Εθελοντισμός/Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων, βρίσκονται 

όλες οι Ε.Ο. του Μητρώου ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με το εύρος 

δράσης τους. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητες σχετικές διευκρινίσεις παρακαλούνται οι 

http://www.civilprotection.gr/
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Ε.Ο. να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εθελοντισμού στα τηλέφωνα 213 1510 197, 213 1510 950, 

213 1510 926 και 213 1510 924, 213 1331 069.

Ε. Στοιχεία επικοινωνίας νόμιμου εκπροσώπου εθελοντικής οργάνωσης: Συμπληρώνονται 

απαραίτητα όλα τα στοιχεία του πίνακα Ε΄ της αίτησης.

ΣΤ. Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου επικοινωνίας: Συμπληρώνονται απαραίτητα όλα τα 

στοιχεία του πίνακα ΣΤ΄ της αίτησης.

Ζ. Στοιχεία έδρας της εθελοντικής οργάνωσης: Πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της έδρας 

όπως αυτή έχει καθοριστεί στο καταστατικό ίδρυσης καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της 

Ε.Ο. Επισημαίνεται, ότι η διεύθυνση ηλεκτρ/κού ταχ/μείου (email) που συμπληρώνεται σε 

αυτόν τον πίνακα, πρέπει να είναι αυτή από την οποία θα αποσταλεί προς κατάθεση η αίτηση 

ένταξης με τον φάκελο δικαιολογητικών και θα είναι αποκλειστικά αυτή με την οποία θα 

διεξάγεται οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ της Ε.Ο. και της Αυτοτελούς 

Διεύθυνσης Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης για τα θέματα που αφορούν στο Ε.Μ.Ε.Π.Π.

Η. Αριθμός Μελών που επιθυμούν να λάβουν την ιδιότητα του εθελοντή Πολιτικής 

Προστασίας ανά είδος δράσης: Στον κατάλογο αυτό δηλώνονται αποκλειστικά δράσεις οι 

οποίες προσδιορίζονται στο άρθρο 57 του ν. 4662/2020 και ο αριθμός των μελών (αριθμητικά) 

που επιθυμούν να εγγραφούν στην κάθε δράση αντίστοιχα έστω και εάν δεν έχουν λάβει 

σχετική εκπαίδευση έως σήμερα. Ο κατάλογος επισυνάπτεται στο παρόν, σε δύο αντίγραφα, το 

ένα αρχείο excel και το άλλο αρχείο pdf και πρέπει να συμπληρωθούν και να υποβληθούν στην 

Γ.Γ.Π.Π. και τα δύο αρχεία (excel και pdf) οπωσδήποτε. Οποιαδήποτε άλλη μορφή 

ηλεκτρονικού αρχείου δεν δύναται να γίνει δεκτή.

Θ. Η αίτηση επισυνάπτεται στο παρόν σε δύο αντίγραφα, το ένα σε αρχείο word και το άλλο σε 

αρχείο pdf και πρέπει να συμπληρωθούν και να υποβληθούν στην Γ.Γ.Π.Π. και τα δύο αρχεία 

(word και pdf)   οπωσδήποτε. Το αρχείο pdf της αίτησης πρέπει να φέρει και την υπογραφή του 

νόμιμου εκπροσώπου και την σφραγίδα της οργάνωσης.
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ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

i. Το αντίγραφο του καταστατικού ίδρυσης  πρέπει να είναι ευκρινές και αποκλειστικά σε 

μορφή αρχείου pdf. Επισημαίνεται ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 58 του ν. 4662/2020, θα 

πρέπει να φαίνεται σαφώς ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της οργάνωσης καθώς και η 

επιδίωξη δράσεων πολιτικής προστασίας. Τονίζουμε ότι, οι δράσεις πολιτικής προστασίας 

καθορίζονται αποκλειστικά στο άρθρο 57 του Νόμου. 

ii. Το αντίγραφο της Πράξης συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου, με τα στοιχεία των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση ύπαρξης άλλου οργάνου διοίκησης η σχετική 

πράξη ορισμού του με τα στοιχεία των μελών του, πρέπει να είναι ευκρινές και αποκλειστικά σε 

μορφή αρχείου pdf.

iii. Για την συμπλήρωση του καταλόγου με τα στοιχεία μελών (τουλάχιστον δώδεκα) της ομάδας 

επισυνάπτεται, στο παρόν, σχετικός κατάλογος σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (αρχείο 

excel) και σε αρχείο pdf προς συμπλήρωση από τις Ε.Ο.. Ο κατάλογος θα πρέπει να 

συμπληρωθεί και στα δύο αρχεία και να υποβληθούν στην Γ.Γ.Π.Π. και τα δύο αρχεία (excel και 

pdf) οπωσδήποτε. Οποιαδήποτε άλλη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου δεν δύναται να γίνει δεκτή.

Διευκρινίζεται ότι:

α. για συμμετοχή των μελών σε επιχειρησιακές δράσεις το έτος γέννησης πρέπει να είναι μεταξύ 

των ετών 1957 και 2004,

β. για συμμετοχή των μελών σε υποστηρικτικές δράσεις το έτος γέννησης πρέπει να είναι 

μεταξύ των ετών 1952 και 2004.

iv. Τα στοιχεία του άρθρου 1, παρ. 2ε της Απόφασης κατατίθενται αποκλειστικά σε μορφή 

αρχείου pdf. Η απολογιστική έκθεση αφορά σε δράσεις της τελευταίας πενταετίας. Τονίζεται 

ότι, η κατάθεση των στοιχείων αυτών είναι προαιρετική.

v. Για κάθε μέλος του καταλόγου του άρθρου 1, παρ. 2δ της Απόφασης (παρ. Ι. Η΄ του παρόντος) 

κατατίθενται όλα τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του ιδίου άρθρου. Τα δικαιολογητικά αυτά θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται όλα αποκλειστικά σε ένα και μόνο αρχείο pdf για κάθε μέλος, με 

όνομα αρχείου το ονοματεπώνυμο του συγκεκριμένου μέλους που αφορούν.
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ΙII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

i. Εθελοντικές οργανώσεις που αποτελούν παραρτήματα μιας κεντρικής οργάνωσης αλλά   

διαθέτουν ξεχωριστό καταστατικό από αυτό της κεντρικής οργάνωσης (παρ. 1, άρθρο 6 της 

Απόφασης) καταθέτουν τα δικαιολογητικά των στοιχείων Ι. και ΙΙ. του παρόντος απευθείας στην 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και όλα τα στοιχεία της αίτησης αφορούν στα στοιχεία 

του παραρτήματος.

ii. Για τις περιπτώσεις των εθελοντικών οργανώσεων, που διαθέτουν παραρτήματα (εφόσον αυτό 

προβλέπεται στο καταστατικό τους), τα οποία δεν έχουν ξεχωριστό καταστατικό από αυτό της 

κεντρικής οργάνωσης (παρ. 2, άρθρο 6 της Απόφασης), ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Η κεντρική οργάνωση καταθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για κάθε παράρτημά της, σε 

ξεχωριστή υποβολή (ξεχωριστό μήνυμα ηλ/κού ταχ/μείου για κάθε παράρτημα) από την δ/νση 

ηλ/κού ταχ/μείου της κεντρικής οργάνωσης που δηλώνεται στον πίνακα Ζ΄ της αίτησης.

β. Στην παρ. Α της αίτησης αναγράφεται η επωνυμία της κεντρικής οργάνωσης όπως αυτή 

αναφέρεται στο καταστατικό ίδρυσής της και ο διακριτικός τίτλος του παραρτήματος όπως αυτός 

αναφέρεται στην απόφαση σύστασής του.

γ. Τα στοιχεία Β, Ε, ΣΤ, Ζ της αίτησης αφορούν σε στοιχεία της κεντρικής οργάνωσης. 

δ. Τα στοιχεία Γ, Δ, Η της αίτησης αφορούν σε στοιχεία του παραρτήματος.

ε. Η κεντρική οργάνωση υποβάλλει επιπλέον της αίτησης εγγραφής και του φακέλου 

δικαιολογητικών: 

- απόφαση ίδρυσης του παραρτήματος, 

- απόφαση σύστασης του οργάνου διοίκησης με τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του 

-  τα στοιχεία του πίνακα Ε της αίτησης για τον επικεφαλής του παραρτήματος.

στ. Για την συμπλήρωση και υποβολή, κατά τα λοιπά, των απαραίτητων στοιχείων ακολουθούνται 

οι οδηγίες του μέρους Γ Ι. και του μέρους Γ ΙΙ. του παρόντος.

Νοείται και επισημαίνεται ότι, δεν είναι δυνατή η εγγραφή παραρτημάτων της περίπτωσης της 

παρ. 2, του άρθρου 6 της Απόφασης εάν δεν εγγραφεί η κεντρική οργάνωση.
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ΙV. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

i. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ταυτόχρονα και άπαξ στο ίδιο μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο αποστέλλεται απευθείας μόνο από την δηλωμένη στον 

πίνακα Ζ΄ της αίτησης ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Ο. και αποκλειστικά στην δ/νση ηλ/κού 

ταχ/μείου:

grammateia@civilprotection.gr   (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ)

Στο θέμα του μηνύματος να αναγράφεται η επωνυμία της εθελοντικής οργάνωσης και ο Αριθμός 

Μητρώου Γ.Γ.Π.Π. (π.χ. Εθελοντική Ομάδα Δρυοδάσους ΑΜ 98_2000).

ii. Η προθεσμία κατάθεσης ορίζεται αποκλειστικά από 29/09/2022 έως και 29/03/2023 

(ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται ημερολογιακά έξι (6) μήνες από την δημοσίευση 

της Απόφασης). Εκπρόθεσμες καταθέσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

iii. Επισημαίνουμε ότι, τόσο η τήρηση των διαλαμβανόμενων στην Απόφαση σχετικά με την 

διαδικασία και τα δικαιολογητικά εγγραφής στα Μ.Ε.Ο.Π.Π. και Μ.Ε.Π.Π. όσο και των οδηγιών του 

παρόντος είναι καθοριστική καθώς η έλλειψη δικαιολογητικών ή ανακρίβεια των δηλούμενων 

στοιχείων επισύρει τον αποκλεισμό των Ε.Ο. από τη διαδικασία.

iv. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν 

στα τηλέφωνα 213 1510 197 και 213 1510 132 και στην δ/νση ηλ/κού ταχ/μείου (email):

ethelontismos@civilprotection.gr    (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ)

Δ. Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στις οποίες 

αποστέλλεται το παρόν και τα συνημμένα σε αυτό, να τα κοινοποιήσουν άμεσα μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  στις εθελοντικές οργανώσεις της περιοχής ευθύνης τους, οι οποίες 

είναι ενταγμένες στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π. και να μεριμνήσουν για την ενημέρωσή τους.

Ε. Τα νομικά πρόσωπα/ενώσεις/ομάδες προσώπων που δεν είναι ενταγμένες προ της 

δημοσίευσης του ν. 4662/2020 στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γ.Γ.Π.Π., δεν δύνανται 

να καταθέσουν αίτηση ένταξης έως την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση της 

προβλεπόμενης πιστοποιημένης εκπαίδευσης στην Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών 

mailto:grammateia@civilprotection.gr
mailto:ethelontismos@civilprotection.gr
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Οργανώσεων της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας. Θα ακολουθήσουν σχετικές αναλυτικές 

οδηγίες μετά την έναρξη λειτουργίας της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας.

ΣΤ. Η Απόφαση και το παρόν με τα συνημμένα σε αυτό βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα 

της υπηρεσίας  www.civilprotection.gr.

Συνημμένα:
1. Η υπ’ αριθμ. 16126/20-09-2022 Απόφαση (ΦΕΚ 5087Β΄/2022).
2. Το πρότυπο αίτησης σε pdf 
3. Το πρότυπο αίτησης σε word
4. Ο κατάλογος της παρ. Η΄ της αίτησης σε pdf
5. Ο κατάλογος της παρ. Η΄ της αίτησης σε excel
6. Ο κατάλογος μελών της παρ. 2δ, του άρθρου 1 της Απόφασης, σε pdf
7. Ο κατάλογος μελών της παρ. 2δ, του άρθρου 1 της Απόφασης, σε excel

                                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Email: grppna@patt.gov.gr; 
Τηλ: 2106121736

2. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Email: civilprotection@pamth.gov.gr; chouvi@gmail.com;
Τηλ: 251353910-11

3. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

http://www.civilprotection.gr/
mailto:grppna@patt.gov.gr
mailto:civilprotection@pamth.gov.gr
mailto:chouvi@gmail.com
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Email: civilprot@pvaigaiou.gov.gr; 
Τηλ: 2251047450

4. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
email:  dpp@pde.gov.gr;  n.gyftakis@pde.gov.gr; 
Τηλ: 2613613118

5. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
email: d.pp@pdm.gov.gr; n.silliris@pdm.gov.gr;
Τηλ: 2461351366

6. Περιφέρεια Ηπείρου
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
email: prostasia@php.gov.gr;  d.mavrogiorgos@php.gov.gr;
Τηλ: 2651364313

7. Περιφέρεια Θεσσαλίας
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 
email: polprost@thessaly.gov.gr; 
Τηλ: 2413506188 

8. Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
email: pol_prostasia.ker@pin.gov.gr;
Τηλ: 2661362199, 2661362198

9. Περιφέρεια Κρήτης
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 
email: politiki.prostasia@crete.gov.gr; 
Τηλ: 2813410201

10. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 
email: dpp@1730.syzefxis.gov.gr; dpp@cycl.pnai.gov.gr; 
Τηλ: 2281362723 

11. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 
email: politikiprostasiapel@yahoo.gr; epantazopoulos@gmail.com;
Τηλ: 27136011180,  6987899399

12. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
email: p.zois@pste.gov.gr;
Τηλ: 2231351292

13. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
email: ppro@pkm.gov.gr;
Τηλ: 2313319884, - 855, - 732, - 628

mailto:civilprot@pvaigaiou.gov.gr
mailto:dpp@pde.gov.gr
mailto:n.gyftakis@pde.gov.gr
mailto:d.pp@pdm.gov.gr
mailto:n.silliris@pdm.gov.gr
mailto:prostasia@php.gov.gr
mailto:polprost@thessaly.gov.gr
mailto:pol_prostasia.ker@pin.gov.gr
mailto:politiki.prostasia@crete.gov.gr
mailto:dpp@1730.syzefxis.gov.gr
mailto:dpp@cycl.pnai.gov.gr
mailto:politikiprostasiapel@yahoo.gr
mailto:epantazopoulos@gmail.com
mailto:p.zois@pste.gov.gr
mailto:ppro@pkm.gov.gr
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