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Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, 
αναγνωρίζοντας την ουσιαστική και επίπονη προσπάθεια που καταβάλλει το προσωπικό, κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του, αναλαμβάνουν κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, εντός του 
πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους για την προστασία των εργασιακών και λοιπών δικαιωμάτων 
του, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους 
πολίτες, καθώς και την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Σώματος. 

Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι, ο εν λόγω Πυροσβεστικός Σταθμός διαθέτει ικανό αριθμό 
οχημάτων διαφόρων κατηγοριών, ενώ καθίσταται σαφές ότι, ως προς το ζήτημα των 
οχημάτων που δεν είναι επιχειρησιακά ενεργά, λόγω τακτικών συντηρήσεων, επιδιόρθωσης 
βλαβών, αντικατάστασης ελαστικών επισώτρων κ.α., από το Αρχηγείο καταβάλλονται, κάθε 
φορά, ουσιαστικές και συστηματικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της λειτουργίας 
τους, στο πλαίσιο των διατιθέμενων πιστώσεων.  

Στο σημείο αυτό δεν πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι, η προετοιμασία και -κατά 
περίπτωση- υποβολή προτάσεων προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού 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, αποτελεί αφενός μεν διαρκή και ουσιαστική διαδικασία, αφετέρου δε 
πρωταρχικό μέλημα του Υπουργείου και του Αρχηγείου. Ταυτόχρονα, καταγράφονται, 
επεξεργάζονται, ιεραρχούνται και προωθούνται προς υλοποίηση τόσο οι εργασίες 
συντηρήσεων και επισκευών των διαθέσιμων οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, 
όσο και οι υπόλοιπες ανάγκες των Υπηρεσιών, εν γένει, του Πυροσβεστικού Σώματος σε υλικά 
και μέσα, προκειμένου να επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα κατά το 
μέγιστο βαθμό. 
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Πέραν αυτού, αξίζει να σημειωθεί ότι, το σύνολο των μέσων ατομικής προστασίας που 
προμηθεύεται το Πυροσβεστικό Σώμα προδιαγράφεται να είναι σύμφωνο με το, περί αυτών, 
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τα, κατά περίπτωση, ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά τεχνικά 
πρότυπα, φέροντας τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις. Τα προλεχθέντα ισχύουν και για τις 
αναφερόμενες ως «επιχειρησιακές στολές», οι προδιαγραφές των οποίων σε πολλές 
περιπτώσεις είναι αυστηρότερες των προβλεπομένων από τα ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα, 
ενώ σημειώνεται ότι κατά το στάδιο της παραλαβής των στολών, προβλέπεται και 
πραγματοποιείται εργαστηριακός έλεγχος επιβεβαίωσης των απαιτούμενων αντοχών σε 
διαπιστευμένα εργαστήρια. 

Τέλος, καθίσταται γνωστό ότι, την παρούσα χρονική στιγμή, δεν εξετάζεται από το 
Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, η, αυτοτελώς, αναβάθμιση του εν λόγω Σταθμού, ο 
οποίος, δυνάμει του υπ’ αριθ. 759/1981 π.δ/τος (Φ.Ε.Κ. Α’ – 196), είναι Σταθμός Β’ Τάξης, 
ενώ επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μελλοντικής αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών, το όλο ζήτημα 
θα αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης, υπό το πρίσμα τόσο του ισχύοντος νομικού πλαισίου, 
όσο και των εκάστοτε επιχειρησιακών αναγκών. 
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