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ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ : Απάντηση  στην  από  21-09-2018  με   αριθμό   1765  ερώτηση   των   Βουλευτών    

κ.κ. Χ. ΚΑΤΣΩΤΗ, Θ. ΠΑΦΙΛΗ και Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 
 

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. 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται 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. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 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 
προκειμένου να υποστηριχθεί η πλέον κατάλληλη ανανέωσή τους σε όλη την επικράτεια. 
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  
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Σώματος σε υλικά και μέσα καταγράφονται, επεξεργάζονται, ιεραρχούνται και προωθούνται 
προς υλοποίηση, σύμφωνα πάντα με τις προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες του 
Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ 
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