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ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος» 

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 7017/4/23513-α΄/13-01-2020 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ’ αριθ. 3235/10-01-

2020 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Θ.ΠΑΦΙΛΗ, Χ.ΚΑΤΣΩΤΗ και Ν.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ σας 

γνωρίζουμε αναφορικά με τα θιγόμενα σε αυτήν ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο 

αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας ότι: 

1. Έχουν χορηγηθεί κατά περίπτωση πληθώρα ατομικών εφοδίων στους 

πυροσβεστικούς υπαλλήλους είτε με τακτική χορήγηση είτε χορήγηση μέσω Ε.Δ.Ε. 

σύμφωνα με τα διαθέσιμα αποθέματα στην κεντρική αποθήκη του πυροσβεστικού 

υλικού του Πυροσβεστικού Σώματος.  

2. Επισημαίνεται ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από το αρμόδιο τμήμα, για 

υλοποίηση προμηθειών μέσων ατομικής προστασίας, ώστε να καταστεί ευχερής η 

κάλυψη των αναγκών με τα προβλεπόμενα είδη για όλους τους υπαλλήλους του 

Πυροσβεστικού Σώματος ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η παραλαβή μέσω δωρεάς 

ικανού αριθμού μέσων ατομικού εξοπλισμού. 

3. Με την παραχώρηση προς αξιοποίηση των Αεροδρομίων στην εταιρεία Fraport, η εταιρεία 

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. 

4. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος καταβάλει κάθε προσπάθεια σε συνεργασία με την 

εν λόγω εταιρεία για εξεύρεση της βέλτιστης λύσης σχετικά με προβλήματα που αφορούν 

στη στέγαση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στους Αερολιμένες. Με σχετικό έγγραφο η 

Υπηρεσία μας αιτήθηκε έλεγχο των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Υ. Αερολιμένα 

Σαντορίνης από την εταιρία Fraport προκειμένου να αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση 

αυτών και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή στέγαση της Υπηρεσίας μας 

εφόσον αυτό απαιτείται. 



5. Επιπλέον, απευθύνθηκε στο Γ.Ε.Α. και στην ΕΤΑΔ, προς επίλυση των προβλημάτων 

στέγασης των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Αερολιμένα Σαντορίνης. Το Γ.Ε.Α. εξέφρασε 

αρχικά θετική πρόθεση περί προσωρινής παραχώρησης χώρων εντός του Α/Δ 

Σαντορίνης, ωστόσο εκκρεμεί η οριστική απάντηση περί του θέματος.  

6. Τέλος, αναφορικά με τα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας σας γνωρίζουμε ότι ισχύει η υπ’ 

αριθ. 68233 από 23/10/2019 σχετική απάντησή για την Ερώτηση 1257/15-10-2019 των 

ίδιων Βουλευτών. 

 

 
     

  Ο Αρχηγός 
      Βασίλειος Κων. Ματθαιόπουλος 
  Αντιστράτηγος Π.Σ. 
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