
 
 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
 
 
ΘΕΜΑ : Απάντηση  στην  από  24-09-2018  με   αριθμό   1810  ερώτηση   των   Βουλευτών    

κ.κ. Σ. ΒΑΡΔΑΛΗ, Γ. ΔΕΛΗ και Χ. ΚΑΤΣΩΤΗ. 
 
 

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 αφενός μεν του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης και 
αποτελεσματικότητας των πυροσβεστικών Υπηρεσιών, αφετέρου δε της πλέον βέλτιστης 
διαχείρισης κάθε ζητήματος σχετικού με την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού.  

Παράλληλα, καταβάλλονται ουσιαστικές προσπάθειες για την εξεύρεση εφικτών 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, καθώς και για την 
επισκευή-συντήρηση, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του τακτικού προϋπολογισμού του 
Σώματος, των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών αυτού. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στα θέματα σχετικά με την πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων 
Πυροσβεστών, σχετικές τυγχάνουν οι διατάξεις του π. δ/τος  174/1983 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 68), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ για τα αντίστοιχα περί της ημερήσιας δαπάνης τροφοδοσίας 
αυτών κατά την εκπαίδευσή τους στις Σχολές και τα Κέντρα Εκπαίδευσης, εκείνες της 
υπ΄αριθ. 2079923/11735/0022/24-12-1996 (Φ.Ε.Κ. Β΄- 3/1997) Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4472/2017 
(Φ.Ε.Κ. Α΄- 74). 

Επιπρόσθετα, αξίζει να τονιστεί τόσο το άμεσο και ουσιαστικό ενδιαφέρον της πολιτικής 
και φυσικής Ηγεσίας του Σώματος, όσο και η συνέχιση των ήδη καταβαλλόμενων 
συστηματικών προσπαθειών, αναφορικά με την αποτελεσματική και ικανοποιητική επίλυση 
των όποιων υπηρεσιακών προβλημάτων και δυσκολιών. 

 

- // - 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 
Τ.Κ. 101 77   Α Θ Η Ν Α 

 213 15 20 829 - FAX: 210 69 94 841 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7017/4/22330-γ΄  

Σελίδες   απάντησης: 2 
Σελίδες συνημμένων: - 
Σ ύ ν ο λ ο    σελίδων: 2 

 
 
 

 
    Αθήνα,   17   Οκτωβρίου  2018 



- 2 - 
 

Τέλος, επισημαίνεται ότι, το όλο θέμα αποτελεί αντικείμενο ολιστικής προσέγγισης, ενώ 
μελετάται κάθε σημείο το οποίο θα έχρηζε της όποιας τυχόν βελτιωτικής παρέμβασης, ή θα 
προσδιόριζε τις διαθέσιμες εναλλακτικές με σκοπό την επιλογή της πλέον ενδεδειγμένης 
λύσης. 

 
 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ 
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