
 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
 
ΘΕΜΑ : Απάντηση    στην   από   07-10-2019   με   αριθμό   1132   ερώτηση   των   Βουλευτών 
             κ.κ.  Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,  Ν. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  και  Θ. ΠΑΦΙΛΗ. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των 
διαλαμβανομένων στo υπ’ αριθ. 7017/4/23200-γ’ από 31-10-2019 έγγραφό μας, επί της με 
αριθμό 1141/ 08-10-2019 ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι, στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου 
και Κεφαλληνίας λειτουργούν μία (1) Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Ζάκυνθο και ένα (1) 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στις Ελατιές καθώς και μία (1) Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Αργοστόλι 
και τρία (3) Πυροσβεστικά Κλιμάκια στη Σάμη, στην Ιθάκη και στο Ληξούρι, αντίστοιχα, που 
επεμβαίνουν με τα διαθέσιμα οχήματά τους σε οποιαδήποτε πυρκαγιά λάβει χώρα στην περιοχή 
ευθύνης τους, ενώ σε φυσιολογικές συνθήκες ετοιμότητας, πέραν της εκπομπής ικανού αριθμού 
περιπολικών πυροσβεστικών οχημάτων, στελεχώνονται πυροφυλάκια για την εποπτεία των 
επικίνδυνων δασικών περιοχών. 

Σε ό,τι αφορά την από αέρος πυρόσβεση, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό 
σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, οι εν λόγω 
Περιφερειακές Ενότητες καλύπτονται από κλιμάκια αεροσκαφών του Εθνικού Εναέριου Στόλου, 
τα οποία σταθμεύουν στις Κύριες Επιχειρησιακές Βάσεις της Ανδραβίδας και της Κεφαλλονιάς 
καθώς και από εκμισθωμένο πυροσβεστικό ελικόπτερο. Παράλληλα, οι αρμόδιες Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ υφίσταται επιχειρησιακός σχεδιασμός για ενίσχυση των 
εν λόγω Περιφερειακών Ενοτήτων με επιπλέον εναέρια μέσα, κάθε φορά που αυτό απαιτείται. 

Επιπλέον, σημειώνεται ότι, η μέριμνα για τη στέγαση των Πυροσβεστικών Κλιμακίων 
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.  

Περαιτέρω, καθίσταται γνωστό ότι, για την ενίσχυση του έργου όλων των εμπλεκομένων, 
με τη διαχείριση των συνεπειών και την αποκατάσταση των ζημιών, Φορέων, η Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αιτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συντονιστικό Κέντρο 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών την ενεργοποίηση του προγράμματος Copernicus/Emergency 
Management   Service – Mapping   της   Ευρωπαϊκής   Ένωσης,    με    σκοπό    την    παραγωγή 
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χαρτογραφικών προϊόντων από περιοχές που έχουν πληγεί από μεγάλες καταστροφές, όπως 
αυτή στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Τονίζεται δε ότι τα παραγόμενα χαρτογραφικά 
προϊόντα του προγράμματος απεστάλησαν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε 
λιγότερο από 48 ώρες και ακολούθως ενημερώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς για τη 
δυνατότητα αξιοποίησής τους. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι θέματα αποζημιώσεων στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, 
καθώς και στο φυτικό, ζωικό, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο από καταστροφές που 
προκλήθηκαν από πυρκαγιές ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων 
[Κ.Υ.Α. 281245/2008 (Φ.Ε.Κ. Β’ - 628)], όπως ισχύει, με αρμόδιο Φορέα υλοποίησης τον ΕΛ.Γ.Α.. 
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