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Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2020 

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ   
         

Γραφείο Κοινοβουλευτικού 

Ελέγχου 

Π. Κανελλοπούλου 4 

Αθήνα Τ.Κ. 10177 

 

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος». 

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 7017/4/23580-α΄/05-02-2020 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ’ αριθ. 3744/04-02-2020 

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

γνωρίζουμε αναφορικά με τα θιγόμενα σε αυτήν ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο αρμοδιότητας 

της Υπηρεσίας μας τα εξής:  

1. Ο ορισμός του διδακτικού προσωπικού της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαϊδας για το ακαδημαϊκό 

έτος 2019-20 πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις υπ’ αρίθ. 56543 Φ. 400.6/6-9-2019 και 5602 

Φ.6/5-9-2019 αποφάσεις του κ. Γ.Γ.Π.Π. και κ. Αρχηγού Π.Σ. αντίστοιχα και από τις 16-9-2019 

(ημερομηνία έναρξης του έτους) ήταν στις θέσεις τους και το ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαίδευσης 

τηρήθηκε κανονικά.  

2. Τα συγγράμματα που χορηγούνται στους σπουδαστές είναι τα προβλεπόμενα από τον εγκεκριμένο 

κανονισμό σπουδών, ο οποίος επικαιροποιήθηκε τον Μάρτιο του 2019. Στα διδασκόμενα μαθήματα 

που δεν υπάρχουν συγγράμματα, χορηγούνται στους σπουδαστές σημειώσεις των διδασκόντων 

(σύμφωνα και με όρο της προκήρυξης πρόσληψής τους –βλέπε ΚΕΦ. VI παρ. 1 –ΑΔΑ: 

Ψ2ΚΧ46ΜΚ6Π-ΕΙΞ). Προς διευκόλυνση παρέχονται σε ψηφιακή μορφή, πρακτική που 

εφαρμόζεται σε όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.  

3. Για την εκπαίδευση των σπουδαστών εφαρμόζεται ο κανονισμός και ο οδηγός σπουδών, τόσο για 

τα αντικείμενα όσο και για τους χώρους εκπαίδευσης    (εντός και εκτός Σχολής). Η συγκεκριμένη 

Σχολή διαθέτει πύργο ασκήσεων και μεγάλο οικοπεδικό χώρο, τα οποία χρησιμοποιούνται ως πεδία 

ασκήσεων και εκπαίδευσης των σπουδαστών, κάνοντας χρήση του προβλεπόμενου πυροσβεστικού 

εξοπλισμού και των Π/Ο και μέσων. Επίσης διαθέτει εργαστήριο Η/Υ (30 μονάδων) και 

γυμναστήριο. Επιπλέον η ΠΥΡ.Α. διαθέτει τον αυτοκινούμενο εξομοιωτή πυρκαγιών, στον οποίο 

εκπαιδεύονται όλοι οι σπουδαστές της.  

4. Για την στελέχωση της Σχολής σε Διοικητικό, εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, 

εφαρμόζεται το ΠΔ 174/83 στο πλαίσιο και των υπηρεσιακών αναγκών του Π.Σ. Επίσης σε μηνιαία 

βάση ανανεώνεται ή και ενισχύεται το προσωπικό της Σχολής με το σύστημα των αποσπάσεων – 

μετακινήσεων. 

5. Για τη σίτιση των σπουδαστών εφαρμόζεται το π.δ. 94/2017  άρθ. 1 και στη Σχολή λειτουργούν 

μαγειρεία με τέσσερις (4) εργαζόμενους Ι.Δ.Ο.Χ. Επίσης για τις επιλεκτικές ανάγκες των 

σπουδαστών, λειτουργούν επιπρόσθετα αυτόματα μηχανήματα πώλησης, με τιμές πολύ 

χαμηλότερες της αγοράς. Για την αποθήκευση των προσωπικών τους ειδών και ατομικού τους 

εξοπλισμού, παρέχονται ατομικά ερμάρια – ντουλάπες.   

6. Για την καθαριότητα της Σχολής συνάπτεται σε ετήσια βάση σύμβαση με συνεργείο καθαριότητας. 

Για το 2020 η σχετική απόφαση παρελήφθη την 30-1-2020 (713 Φ.500.1/15-1-2020 απόφαση Υπ. 

ΠΡΟ.ΠΟ.) και είναι σε εξέλιξη η προβλεπόμενη  από το νόμο διαδικασία ανάδειξης αναδόχου 

(στην παρούσα χρονική στιγμή συγκεντρώνονται οι προσφορές από τα τοπικά συνεργεία 
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καθαρισμού για ανάδειξη μειοδότη). Η καθαριότητα μέχρι την εγκατάσταση του συνεργείου 

καθαριότητας, πραγματοποιείται με τη συνδρομή του μόνιμου προσωπικού της Σχολής και των 

σπουδαστών της, στο πλαίσιο και του στρατωνισμού τους.  

 

     
 

 

 

                                                                                                            Ο Αρχηγός        

      Στέφανος Κολοκούρης 

              Αντιστράτηγος ΠΣ 
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