
 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
 
ΘΕΜΑ :  Απάντηση   στην   από   14-11-2019  με   αριθμό  1952  ερώτηση  των   Βουλευτών 
             κ.κ.  Θ. ΠΑΦΙΛΗ  και  Ν. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των 
διαλαμβανομένων στο υπ’ αριθ. 7017/4/23255-δ’ από 15-11-2019 έγγραφό μας, επί της με 
αριθμό 1420/ 22-10-2019 ερώτησης των ιδίων, από κοινού, Βουλευτών, σας γνωρίζουμε ότι, 
τόσο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όσο και το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 
κινούνται με γνώμονα τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης και 
αποτελεσματικότητας των πυροσβεστικών Υπηρεσιών, την προστασία του προσωπικού, 
καθώς και την εξυπηρέτηση και επίλυση των όποιων ανακυπτουσών δυσκολιών και 
προβλημάτων αυτού. 

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας λειτουργούν τρείς 
(3) Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Λαμίας, Μακρακώμης και ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας), έξι (6) Πυροσβεστικά 
Κλιμάκια (Αταλάντης, Αμφίκλειας, Αργυροχωρίου, Αγ. Κων/νου, Δομοκού και Στυλίδας), δύο 
(2) Πυροσβεστικά Κλιμάκια Εθνικών Οδών (Κνημίδας και Ξυνιάδας), καθώς και η 7η Ε.Μ.Α.Κ., 
που επεμβαίνουν με τα διαθέσιμα οχήματά τους σε οποιαδήποτε πυρκαγιά λάβει χώρα στην 
περιοχή ευθύνης τους, ενώ συνδράμουν τις όμορες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε επίπεδο 
περιφερειακής ενότητας. Παράλληλα, σε φυσιολογικές συνθήκες ετοιμότητας, πέραν της 
εκπομπής αξιόλογου αριθμού περιπολικών πυροσβεστικών οχημάτων, στελεχώθηκε και ικανός 
αριθμός πυροφυλακίων για την εποπτεία των επικίνδυνων δασικών περιοχών. 

Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά την από αέρος πυρόσβεση, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με 
τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος, για το τρέχον έτος, η εν λόγω 
περιφερειακή ενότητα καλύφθηκε από κλιμάκια αεροσκαφών του Εθνικού Εναέριου Στόλου 
και από εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα, τα οποία στάθμευαν σε αεροδρόμια της 
Επικράτειας. 

Παράλληλα, καταβάλλονται ουσιαστικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσεων 
αναφορικά με τη στέγαση των περιφερειακών Υπηρεσιών 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.  
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Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 18383 οικ. Φ.109.1 από 30-03-2017 
(Φ.Ε.Κ. Β’- 1139) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών, αναδιαρθρώθηκε, στον Αυτοκινητόδρομο «Νέας Οδού», το Πυροσβεστικό 
Κλιμάκιο Αταλάντης το οποίο υπάγεται διοικητικά και επιχειρησιακά στην Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Λαμίας, με σκοπό την επέμβαση στο Έργο Παραχώρησης. 

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται η μετεγκατάσταση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου 
Αταλάντης σε καινούργια κτιριακή υποδομή, σημαντικών διαστάσεων και χώρων, μέσω της 
οποίας πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές στέγασης ενός σύγχρονου 
Πυροσβεστικού Κλιμακίου. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, η εκ του νόμου διαδικασία 
αναδιάρθρωσης αυτού, δεν μεταβάλλει και δεν απομειώνει την αρμοδιότητά του, ενώ 
διατηρείται σε κάθε περίπτωση ο χαρακτήρας και η αποστολή του, για την κάλυψη των 
αναγκών πυροπροστασίας - παροχής βοήθειας της περιοχής ευθύνης του, μεταξύ της οποίας, 
και τα γεωγραφικά όρια του Δήμου Λοκρών. 

Τέλος, καθίσταται γνωστό ότι, την παρούσα χρονική στιγμή, δεν εξετάζεται από το 
Αρχηγείο, αυτοτελώς η αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αταλάντης, ενώ σε 
περίπτωση μελλοντικής αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών, το όλο θέμα, θα αποτελέσει αντικείμενο 
αξιολόγησης, υπό το πρίσμα του ισχύοντος νομικού πλαισίου και των εκάστοτε 
επιχειρησιακών αναγκών. 
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