
 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
 
 
ΘΕΜΑ : Απάντηση   στην  από  05-11-2019  με   αριθμό   1706   ερώτηση   των   Βουλευτών 
           κ.κ. Γ. ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ, Χ. ΚΑΤΣΩΤΗ, Ν. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ και Θ. ΠΑΦΙΛΗ. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των 
διαλαμβανομένων στο υπ’ αριθ. 7017/4/23047-στ’ από 14-08-2019 (θ’ παράγραφος) έγγραφό 
μας, επί της υπ’ αριθ. 31/ 26-07-2019 ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι, διαρκή επιδίωξη του 
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αποτελεί η διαμόρφωση ικανών στελεχών, προκειμένου 
να εκπληρώνουν με επάρκεια τα καθήκοντά τους και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις 
σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλείας. 

Για το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου, στο πλαίσιο της 
αποστολής της, μεριμνά για τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην επιμόρφωση και 
επαγγελματική κατάρτιση όλων των κατηγοριών του προσωπικού του Πυροσβεστικού 
Σώματος. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων δράσεων, εκπονούνται νέα, βελτιωμένα και 
επικαιροποιημένα προγράμματα, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, βάσει 
της πάγιας εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, επιστημονικών συγγραμμάτων και επαγγελματικής 
εμπειρίας, ακολουθώντας τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις. Βραχίονα υλοποίησης 
των προαναφερόμενων προγραμμάτων αποτελεί η Πυροσβεστική Ακαδημία του Σώματος, 
μέσω των υπαγόμενων σε αυτή Σχολών. 

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι, η Πυροσβεστική Ακαδημία στο πλαίσιο της αποστολής 
της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 4249/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 73), 
δύναται, μεταξύ άλλων, να συνεργάζεται και να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες, 
μνημόνια ή συμβάσεις με Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα και Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, με το 
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με φορείς του δημόσιου και του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα,  
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ερευνητικά ή άλλα ινστιτούτα, καθώς και με φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, εκπονούν 
μελέτες, διενεργούν έρευνες, υλοποιούν προγράμματα και ανήκουν στο Δημόσιο ή τον 
ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή με άλλους φορείς εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή 
με κοινωνικούς ή συλλογικούς φορείς ή με διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς ή με 
πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους.  

Επίσης, στις διατάξεις σχετικής Εγκυκλίου (υπ’ αριθ. 11) του Πυροσβεστικού Σώματος 
αναφορικά με την εκπαίδευση του προσωπικού, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, κατά τη μηνιαία 
και ετήσια εκπαίδευση αυτού μπορούν να διδάξουν υπάλληλοι του Σώματος Ιατροί, δασικοί, 
στρατιωτικοί, διευθυντές επιχειρήσεων, τεχνικοί εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων και 
επιστήμονες με αντικείμενο συναφές με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος, σε 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Σταθμούς.  

Τέλος, καθίσταται γνωστό ότι, την 01-11 τ.ε., ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας 
Διανομής Φυσικού Αερίου (Ε.Δ.Α.) Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. επισκέφθηκε τις 
εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Θεσσαλίας όπου, με 
το Διοικητή αυτής, συζητήθηκε η προσφορά ενημέρωσης των πυροσβεστικών υπαλλήλων 
από στελέχη της ανωτέρω εταιρίας σε θέματα που αφορούν τις υποδομές δικτύων 19 και 4 
bar, σταθμούς πίεσης και εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, καθώς και επισκέψεις 
στο πεδίο εγκατάστασης της Ε.Δ.Α. Θεσσαλίας, με σκοπό την παρουσίαση της λειτουργίας και 
συντήρησης του δικτύου φυσικού αερίου.  
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