
 

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος». 

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 7017/4/23720-α΄/19-03-2020 έγγραφό σας. 

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ’ αριθ. 5032/19-03-2020 

Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Ν. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, Μ. ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ και Θ. ΠΑΦΙΛΗ, 

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

Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι στις 18 Μαρτίου 2020 η Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

Αερολιμένα Θήρας, κατ’ εφαρμογή των εδαφίων 3 και 4 της §ΙΑ΄ του Κεφαλαίου Β της υπ’ αριθ. 

15848 Φ.215.4/15-3-2020 Απόφασης κ. Αρχηγού Π.Σ. και των προγενέστερων διαταγών και οδηγιών 

που  αφορούν μέτρα λειτουργίας των Υπηρεσιών και προφύλαξης από τον κορονοϊό Covid-19, 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν το αίτημα και την απαίτηση αρκετών υπαλλήλων  για την τήρηση των μέτρων, 

προέβη ως όφειλε στην απομάκρυνση των υπαλλήλων που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της 

Υπηρεσίας και στρατωνίζονταν εντός αυτής, χωρίς όμως αυτοί να είναι ορισμένοι σε υπηρεσία.  

          Η Υπηρεσία, παρότι δεν υποχρεούνταν στην εξεύρεση καταλύματος για τη διαμονή των 

υπαλλήλων που δε βρίσκονται εν υπηρεσία και οι οποίοι δε διέπονται από κάποιο άλλο ειδικό 

καθεστώς, παρά ταύτα, είχε μεριμνήσει καιρό πριν, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του Νησιού και 

είχε εξασφαλίσει κατοικία 160m² περίπου, για δωρεάν διαμονή των υπαλλήλων που δυσκολεύονταν 

να ανταπεξέλθουν οικονομικά και επιθυμούσαν να διαμείνουν σε αυτή. Έως την 18
η
 Μαρτίου, οι 

υπάλληλοι δεν χρησιμοποιούσαν την εν λόγω κατοικία και προτιμούσαν να διαμένουν εντός των 

ελλιπών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας.  

          Οι υπάλληλοι έλαβαν την εντολή από τη Διοίκηση να εγκαταλείψουν τον χώρο, προτρέποντάς 

τους να μεταβούν και να διαμείνουν στην ανωτέρω κατοικία, κάνοντας ταυτόχρονα ενέργειες ώστε να 

εξασφαλιστεί η αποκατάσταση ελλείψεων (θέρμανσης του χώρου και ζεστού νερού).    

          Η εντολή του Διοικητή της Π.Υ. Α/Λ Σαντορίνης, δόθηκε ώστε να εφαρμοστούν απαρέγκλιτα 

τα οριζόμενα στα εδάφια 1, 3, και 4,  της §ΙΑ΄, του κεφαλαίου Β΄ της υπ’ αριθ. 15848 Φ.215.4/15-3-

2020 απόφασης Αρχηγού Π.Σ. όπου ρητά καθορίζεται ότι:  

 «1. ΟΛΕΣ οι Υπηρεσίες, εφεξής εργάζονται με 24ώρη εναλλαγή των υπαλλήλων τους οι οποίοι 

χωρίζονται σε δύο (2) ισάριθμες μάχιμες ΒΑΡΔΙΕΣ:  

Α. Ενεργή Φυλακή (ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό της δύναμης, όπως ορίζεται στις κείμενες 

διατάξεις, εργάζεται έως 15 ημέρες κυλιόμενα).  

Β. Εφεδρική Φυλακή (το υπόλοιπο προσωπικό παραμένει στις οικίες τους, τηρώντας τις σχετικές 

οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.) Ειδικότερα: Η Ενεργή Φυλακή διαιρείται σε 3 βάρδιες π.χ. Β1, Β2 και Β3 και 

απασχολείται εναλλάξ η κάθε μία από αυτές με το σύστημα 24-48 ήτοι 24 ώρες εργασία, 48 ώρες κατ’ 
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οίκον ανάπαυση, τηρώντας τις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. Το ρεπό πενθημέρου, αναστέλλεται μέχρι 

νεωτέρας. Οι υπάλληλοι της Εφεδρικής Φυλακής παραμένουν στις οικίες τους, μέχρι την ανάληψη της 

Υπηρεσίας, μετά την πάροδο εργασίας της Ενεργής Φυλακής, τηρώντας τις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. 

Η στελέχωση των πυροσβεστικών οχημάτων των εξόδων πυρκαγιάς θα γίνεται με το ελάχιστο 

απαιτούμενο αριθμό υπαλλήλων,»  

 «3. O στρατωνισμός των υπαλλήλων κάθε βάρδιας της ενεργούς Φυλακής θα γίνεται ως ακολούθως: 

Θα στρατωνίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ σε δικό της θάλαμο, τηρώντας αποστάσεις τουλάχιστον 

2μ, όπου αυτό είναι εφικτό». Θα αποφεύγει το συγχρωτισμό σε κοινόχρηστους χώρους και θα 

αποφεύγεται η επίσκεψη στους χώρους των γραφείων και αντιστρόφως.» 

«4. Απαγορεύεται η είσοδος εντός των χώρων ΚΨΜ (όπου υφίστανται) των Υπηρεσιών του Σώματος, 

τόσο στους πολίτες όσο και σε υπαλλήλους από άλλες βάρδιες.» 

        Επιπλέον η Υπηρεσία είχε απευθυνθεί και βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με 

τη Δημοτική αρχή του νησιού, εξαντλώντας όλα τα μέσα και τις δυνατότητες, προκειμένου να 

εξασφαλίσει το καλύτερο για τους συναδέλφους. Μετά από παρέμβαση της Υπηρεσίας μας, σε ότι 

αφορά τους χώρους που στεγάζεται πλέον η Π.Υ., έχει ήδη εγκατασταθεί και συνδεθεί μαζί με τα 

δίκτυα ρεύματος, νερού και αποχέτευσης και επιπλέον οικίσκος. Έτσι αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο 

οι στεγασμένοι χώροι οι οποίοι πλέον διαμορφώνονται ως εξής:          

        Τρείς οικίσκοι κοιτώνων με δυνατότητα για έξι άτομα έκαστος (δηλαδή για 18 συνολικά) που 

διαθέτουν δύο νιπτήρες, δύο ντουζιέρες και δύο τουαλέτες συνολικού εμβαδού 50m² ο καθένας.  

 Ένας οικίσκος ενδιαίτησης τριών χώρων με ανεξάρτητη τουαλέτα εμβαδού 50m².  

 Ένας οικίσκος γραφείων τεσσάρων χώρων με κουζίνα και τουαλέτα εμβαδού 25m².  

 Τέλος ένας οικίσκος αποθήκης για αποθήκευση των υλικών εμβαδού 25m².  

 Όλοι οι παραπάνω χώροι είναι εφοδιασμένοι με κλιματιστικά μηχανήματα.  

        Οι οικίσκοι επαρκούν και καλύπτουν τις ανάγκες της υπηρεσίας προσωρινά, μέχρι την 

ολοκλήρωση του κτιρίου της Υπηρεσίας από τη Fraport, από την οποία ενημερωθήκαμε ότι θα γίνει 

εντός του τρέχοντος έτους.  

       Τέλος, στο οίκημα των 160m² που μας έχει παραχωρηθεί έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις  

(θέρμανσης του χώρου και ζεστού νερού). 
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