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Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ’ αριθ. 1999/19-
11-2019 Αναφορά των Βουλευτών κ.κ. Μ.ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ, Ν.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ και 
Θ.ΠΑΦΙΛΗ, σας γνωρίζουμε αναφορικά με τα θιγόμενα σε αυτήν ζητήματα που αποτελούν 
αντικείμενο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας τα ακόλουθα: 
1. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού (Π/Υ) εξόδων του Πυροσβεστικού Σώματος (όρια 

πιστώσεων ανά μείζονα κατηγορία), καθορίζονται κάθε έτος από τις αρμόδιες 
οικονομικές Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) και 
αποστέλλονται στη συνέχεια προς κατανομή σε Α.Λ.Ε. στους Ειδικούς Φορείς των 
Υπουργείων. Ο καθορισμός ή και η οποιαδήποτε μεταβολή των εφαρμοζόμενων κάθε 
φορά δημοσιονομικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης και της αιτούμενης στην 
ερώτηση πρόσθετης αμοιβής, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας. 

2. Μετά την παραχώρηση προς αξιοποίηση των Αεροδρομίων στην εταιρεία Fraport, αυτή 
έχει αναλάβει πλέον την ευθύνη της εξασφάλισης των απαιτούμενων κτιριακών 
εγκαταστάσεων για τη στέγαση των εκάστοτε Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των 
Αερολιμένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση παραχώρησης. 

3. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος καταβάλει κάθε προσπάθεια σε συνεργασία με 
την εταιρεία Fraport για διερεύνηση βέλτιστης λύσης σχετικά με προβλήματα που 
αφορούν τη στέγαση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών μας στους Αερολιμένες. 
Ειδικότερα το Α.Π.Σ. με το υπ΄αριθμ 32906 οικ.Φ.531.37 από 15/5/2017 έγγραφο Α.Π.Σ. 
αιτήθηκε έλεγχο των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Υ. Αερολιμένα Σαντορίνης από την 
εταιρία Fraport προκειμένου να αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση αυτών και επίσης 
ζήτησε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή στέγαση της Υπηρεσίας 
μας εφόσον αυτό απαιτείται. Η εταιρία Fraport με το από 23-5-2017 μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Fraport Greece, ενημέρωσε ότι στο πρόγραμμα 
αναβάθμισης των υποδομών του Α/Δ Σαντορίνης προβλέπονταν η κατεδάφιση του 
υπάρχοντος κτηρίου το Νοέμβριο του 2017 καθώς και η αντικατάσταση αυτού με 
σύγχρονο Πυροσβεστικό σταθμό εντός του 2018. Για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την 
ανέγερση του νέου κτηρίου εγκαταστάθηκαν από την εταιρία Fraport προσωρινοί 
οικίσκοι στέγασης της Υπηρεσίας. Ωστόσο μέχρι την παρούσα χρονική στιγμή το 
υπάρχον κτήριο δεν έχει κατεδαφιστεί και δεν έχει υλοποιηθεί η ανέγερση νέου κτηρίου. 
Μάλιστα με το από 18-11-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Fraport Greece, η 
εταιρία Fraport ενημέρωσε ότι άμεσα θα μεταφερθούν οι οικίσκοι στέγασης της 
Υπηρεσίας σε άλλη θέση του ακινήτου. Κατόπιν, το Α.Π.Σ. με το υπ΄αριθμ 77435 
οικ.Φ.531.37 από 25/11/2019 έγγραφο Α.Π.Σ.,  ζήτησε από την εταιρία Fraport τη 
χορήγηση επιπλέον οικίσκων λόγω προβλημάτων ανεπάρκειας χώρων καθώς και την 
υλοποίηση εργασιών επισκευής και συντήρησης των οικίσκων όπου αυτό απαιτείται.  

4. Επιπλέον επισημαίνεται ότι το Α.Π.Σ., προς επίλυση των προβλημάτων στέγασης των 
Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Αερολιμένα Σαντορίνης, απευθύνθηκε: 

  στο Γ.Ε.Α., με τα υπ αριθμ: 



–  58314 οικ.Φ.531.35 από 13/9/2019 και  
–  22561 οικ.Φ.531.35 από 10/4/2019, έγγραφα Α.Π.Σ. και  

 στην  Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. (Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας), με το υπ’ αριθ. 27685 
οικ.Φ.531.35 από 28/4/2017 έγγραφο Α.Π.Σ. 

Το Γ.Ε.Α. εξέφρασε τη θετική διάθεση περί προσωρινής παραχώρησης χώρων εντός 
του Α/Δ Σαντορίνης ενώ εκκρεμεί η οριστική απάντηση περί του θέματος.  

 
     

  Ο Αρχηγός 
      Βασίλειος Κων. Ματθαιόπουλος 
  Αντιστράτηγος Π.Σ. 
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