
 

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος». 

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 7017/4/24267-α΄/14-08-2020 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ’ αριθ. 8852/14-08-

2020 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ Γ. ΔΕΛΗ και Λ. ΣΤΟΛΤΙΔΗ, αναφορικά με τα θιγόμενα 

σε αυτήν ζητήματα, που αποτελούν αντικείμενο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας 

γνωρίζουμε ότι : 

1. Δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 79 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης 

Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση 

του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’27), με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με 

πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να 

συνιστώνται νέες υπηρεσίες και κλιμάκια, να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται, να 

υποβιβάζονται, να προάγονται και να καταργούνται υφιστάμενες υπηρεσίες. Την παρούσα 

χρονική περίοδο δεν εξετάζεται αυτοτελώς η ίδρυση πυροσβεστικής υπηρεσίας Α’ Τάξης στον 

Δήμο Θέρμης και πυροσβεστικών σταθμών Γ’ τάξης στους Δήμους Θερμαϊκού και Πυλαίας – 

Χορτιάτη. Ομοίως δεν εξετάζεται η αναβάθμιση των πυροσβεστικών κλιμακίων Λαγκαδά και 

Σταυρού σε πυροσβεστικές υπηρεσίες Β’ και Γ’ τάξης αντίστοιχα. Σε μελλοντική 

αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Π.Σ., θα τεθεί το θέμα υπό το πρίσμα των επιχειρησιακών 

αναγκών και των ισχυουσών διατάξεων λαμβάνοντας υπόψη και την ευρύτερη δημοσιονομική 

κατάσταση. 

2. Αναφορικά  με τη στέγαση της 2
ης

 Ε.Μ.Α.Κ., έχει υπογραφεί  Σύμβαση μεταξύ του 

Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 

προκειμένου η 2
ης

 Ε.Μ.Α.Κ.  να στεγαστεί εντός του Α/Δ ΣΕΔΕΣ στη Θεσσαλονίκη και 

συγκεκριμένα εντός του κτιρίου της πρώην Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικού.  Ακολούθησε 

η παραλαβή των εν λόγω κτιριακών εγκαταστάσεων από εκπρόσωπο του Π.Σ. και επίκειται η 

ολοκλήρωση εργασιών ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων προκειμένου η 2
η
 Ε.Μ.Α.Κ. 

να μετεγκατασταθεί σε αυτές, από το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης όπου στεγάζεται σήμερα. 
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3. Ο 4
ος

 Πυροσβεστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε κτίριο παραχωρημένο από 

τον Ο.Λ. Θεσσαλονίκης. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης - ανακαίνισης 

σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

4. Ο 2
ος

 Πυροσβεστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε δημόσιο ακίνητο. Οι εν 

λόγω κτιριακές εγκαταστάσεις συντηρούνται μέσω του τακτικού Προϋπολογισμού του 

Πυροσβεστικού Σώματος. 

5. Αναφορικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις των Π.Κ. Λαγκαδά και Σταυρού, σας 

γνωρίζουμε ότι η στέγαση των Πυροσβεστικών Κλιμακίων (Π.Κ.), σύμφωνα με τους 

ν.2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 112) και ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α., οι 

οποίοι και μεριμνούν ανάλογα. 

6. Το Α.Π.Σ., σε συνεργασία με τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προσπαθεί να επιλύει 

τα προβλήματα που ανακύπτουν, να βελτιώνει τις συνθήκες στέγασης των Υπηρεσιών και να 

εξασφαλίζει τις καλύτερες υποδομές προς τούτο. 

7. Σε κάθε περίπτωση, το Πυροσβεστικό Σώμα καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για την 

οριστική επίλυση των στεγαστικών προβλημάτων των Υπηρεσιών του. 

     

 

           Ο  Αρχηγός 

Στέφανος Δ. Κολοκούρης 
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