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Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι τόσο το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, όσο και το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος κινούνται με γνώμονα 
τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης και αποτελεσματικότητας των 
πυροσβεστικών Υπηρεσιών, την προστασία του προσωπικού, καθώς και την εξυπηρέτηση και 
επίλυση των όποιων ανακυπτόντων δυσκολιών και προβλημάτων αυτού. Παράλληλα, 
καταβάλλονται ουσιαστικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσεων αναφορικά με τη στέγαση 
των περιφερειακών Υπηρεσιών σε κατάλληλες κτιριακές υποδομές με σύγχρονους, άνετους 
και υγιεινούς χώρους εργασίας και διαμονής για το προσωπικό, αλλά και εξυπηρέτησης, 
αντίστοιχα, για τους προσερχόμενους σε αυτές πολίτες. 

Ως προς δε τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Σπάρτης, Αρεόπολης και Γυθείου τονίζεται ότι 
οι ανάγκες στέγασής τους καλύπτονται πλήρως από τα υφιστάμενα, προς χρήση, δημόσια 
ακίνητα, ενώ αναφορικά με αυτή των Μολάων σημειώνεται ότι, στεγάζεται σε ιδιωτικό 
ακίνητο που μισθώνεται μέσω της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Οικονομικών, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3130/2003 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 76). 

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι, η μέριμνα για τη στέγαση των Πυροσβεστικών 
Κλιμακίων, όπως το περί ου ο λόγος, αποτελεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. Α’ - 87) και ν. 2612/1998 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 112), αρμοδιότητα των, κατά τόπους, 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με τους οποίους αναπτύσσεται σχετική 
συνεργασία για την επίλυση των τυχόν αναφυόμενων προβλημάτων και τη βελτίωση των 
συνθηκών στέγασης σε αυτά. 

Η αναβάθμιση των Υπηρεσιών και του Κλιμακίου του Νομού Λακωνίας θα εξεταστεί από 
το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο μελλοντικής αναδιάρθρωσης 
Υπηρεσιών, υπό το πρίσμα τόσο του ισχύοντος νομικού πλαισίου, όσο και των εκάστοτε 
επιχειρησιακών αναγκών. 
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Πέραν τούτων, επισημαίνεται ότι, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, ανά την επικράτεια, 
διαθέτουν ικανό αριθμό οχημάτων διαφόρων κατηγοριών, ενώ στο πλαίσιο του 
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), 
περιόδου 2014-2020, προετοιμάζονται και υποβάλλονται, κατά περίπτωση, προτάσεις 
προμήθειας οχημάτων και συναφούς εξοπλισμού, με σκοπό την ανανέωση -στο βέλτιστο 
βαθμό- αυτών σε όλη την επικράτεια. Γνωρίζεται δε ότι, αναμένεται η ένταξη πράξης από την 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος περιόδου 2014-2020) για την προκήρυξη 
διαγωνισμού συγχρηματοδοτούμενου έργου (Ε.Σ.Π.Α. περιόδου 2014-2020), αναφορικά με 
τον εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος στην εν λόγω Περιφέρεια. Καθίσταται δε γνωστή 
η υπογραφή διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια 
πυροσβεστικών οχημάτων, γεγονός για το οποίο σχετικό τυγχάνει το από 11-10 τ.ε. Δελτίο 
Τύπου του Υπουργείου (www.mopocp.gov.gr). Επίσης, επιδιώκοντας τη διατήρηση της 
επιχειρησιακής ετοιμότητας των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, οι εργασίες συντηρήσεων-επισκευών εξοπλισμού, καθώς και οι 
λοιπές ανάγκες των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος σε υλικά και μέσα 
καταγράφονται, επεξεργάζονται, ιεραρχούνται και προωθούνται προς υλοποίηση, σύμφωνα 
πάντα με τις προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες του Κανονισμού Προμηθειών 
Δημοσίου. 

Γνωρίζεται, ακόμα, ότι, το Πυροσβεστικό Σώμα προβαίνει κάθε έτος στη σύνταξη και 
επικαιροποίηση επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, σε Περιφερειακό, 
ανά την επικράτεια, επίπεδο. Στο εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες που 
απαιτούνται για την οργάνωση, τη διαχείριση και το συντονισμό των δυνάμεων πυρόσβεσης, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση τους, σε 
περίπτωση πυρκαγιάς, όσο και η έγκαιρη επισήμανση - αναγγελία αυτής.  

Ειδικότερα, ως προς το βαθμό ετοιμότητας αντιμετώπισης πυρκαγιών στη Περιφερειακή 
Ενότητα Λακωνίας, γνωρίζεται ότι το σύνολο των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών αυτής βρίσκεται 
στο απαιτούμενο επίπεδο επιχειρησιακής ανταπόκρισης, η οποία περιλαμβάνει τη γεωγραφική 
διασπορά περιπολικών πυροσβεστικών οχημάτων, την εκπομπή μοτοσυκλετών επιτήρησης 
της ομάδας «ΘΗΣΕΑΣ», καθώς και τη στελέχωση πυροφυλακίων, που εποπτεύουν επικίνδυνες 
δασικές περιοχές. 

Επιπρόσθετα, καθίσταται γνωστό ότι, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού 
Σώματος, κατόπιν σχετικής διαταγής του Αρχηγείου, προβαίνουν, κατ’ έτος, τόσο στον έλεγχο 
των υπαρχόντων, στις περιοχές ευθύνης τους, πυροσβεστικών υδροστομίων, όσο και στη 
σύνταξη εμπεριστατωμένων προτάσεων τοποθέτησης (πύκνωσης), μεταφοράς, συντήρησης, 
επισκευής ή αντικατάστασης αυτών, όπου κρίνεται αναγκαίο, κοινοποιώντας τα αποτελέσματα 
στους αρμόδιους Φορείς δικτύων ύδρευσης. 

Επιπλέον, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κατανομή για το έτος 2018, κατ’ άρθρο 11 
του π.δ/τος 170/1996 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 131), στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια της 
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, πλέον του ήδη υπάρχοντος αξιόμαχου προσωπικού, 
προστίθεται, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 4894 από 16-03-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης  
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(Φ.Ε.Κ. Β’- 1125/28-03-2018), σημαντικός αριθμός Πυροσβεστών, πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης, οι οποίοι μέχρι τώρα υπηρετούσαν ως πενταετούς υποχρέωσης, ενισχύοντας 
σημαντικά το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό αυτών. Παράλληλα, η εισαγωγή Δοκίμων 
Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα 
των πανελλαδικών εξετάσεων, εξασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την προσθήκη υπαλλήλων 
στο ανθρώπινο δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος με μόνιμες και σταθερές εργασιακές 
σχέσεις, ενώ υπενθυμίζεται η πρόσφατη ανανέωση της θητείας 1.500 πυροσβεστών εποχικής 
απασχόλησης για δύο έτη και με εξάμηνες - αντί πεντάμηνες συμβάσεις. 

Γνωρίζεται δε ότι, για τη διασφάλιση και λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος είναι σε ισχύ προβλέψεις που 
εμπεριέχονται σε σχετικούς Κανονισμούς, Διαταγές και Οδηγίες του, ενώ έχει εκπονηθεί και 
τελεί υπό επεξεργασία Σχέδιο π.δ/τος, με το οποίο ρυθμίζονται τα εν λόγω θέματα, όπως 
προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 3144/2003 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 111). 

Ως προς το ζήτημα των ημερησίων αναπαύσεων και αδειών του προσωπικού, οι 
Υπηρεσίες αυτού προγραμματίζουν και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη 
χορήγησή τους, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, κατ’ επιταγήν της ισχύουσας 
νομοθεσίας και πάντα στο πλαίσιο των υπηρεσιακών αναγκών. 

Τέλος, τονίζεται ότι το ζήτημα της χορήγησης μέσων ατομικής προστασίας στο 
πυροσβεστικό προσωπικό αντιμετωπίζεται, σε συνεχή βάση, τόσο μέσω των διαθέσιμων 
αποθεμάτων, όσο και μέσω των εν εξελίξει αλλά και των ολοκληρωθεισών διαγωνιστικών 
διαδικασιών. 

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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