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κ.κ.  Σ.  ΒΑΡΔΑΛΗ,  Γ. ΔΕΛΗ  και  Θ. ΠΑΦΙΛΗ. 
 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι, 
διαρκής επιδίωξη του Υπουργείου και του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αποτελεί η 
επίλυση του θέματος της στέγασης των περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού 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. 

Αναφορικά με την επίλυση των στεγαστικών ζητημάτων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
σημειώνεται ότι, από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος εκδηλώνονται όλες οι 
επιβαλλόμενες, για το σκοπό αυτό, ενέργειες αρμοδιότητάς του αναφορικά με την εξέταση 
κάθε υφιστάμενης δυνατότητας διευθέτησης των ανακυπτόντων ζητημάτων, με παράλληλη, 
σε συντρέχουσα περίπτωση, αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, πάντοτε σε συνεργασία και με 
τις/τους συναρμόδιες/ιους, κατά περίπτωση, Υπηρεσίες/Φορείς. 

Ειδικότερα και όσον αφορά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής, καθίσταται 
γνωστό ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αναζήτηση διαθέσιμου οικοπέδου κατάλληλου 
για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, κατά προτεραιότητα μέσω Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ενώ όσον αφορά στην κτιριακή εγκατάσταση της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ορεστιάδας τονίζεται ότι, την παρούσα χρονική στιγμή βρίσκεται 
σε εξέλιξη η διαδικασία αναμίσθωσης ή μίσθωσης νέου ακινήτου, με την επισήμανση ότι, αυτή 
εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Έβρου. 

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι το ύψος των κρατικών δαπανών για όλους τους Φορείς 
του Δημοσίου καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και απεικονίζεται στους ετήσιους 
προϋπολογισμούς οι οποίοι θέτουν και  τα  όρια  αυτών,  ενώ  οι  Οικονομικές  Υπηρεσίες  του  
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Πυροσβεστικού Σώματος μεριμνούν για την ικανοποίηση των υποβαλλόμενων αιτημάτων των 
Υπηρεσιών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, πάντοτε 
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του εν λόγω Σώματος. 

 

 
  
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
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