
 

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος». 

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 7017/4/24446-α΄/28-09-2020 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ’ αριθ. 10073/25-09-2020 Ερώτηση των  

Βουλευτών κ.κ Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ και Θ. ΠΑΦΙΛΗ αναφορικά με τα 

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

ότι:  

1. Η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών γίνεται πλέον με το σύστημα των 

απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο κατ’ εφαρμογή του π.δ. 44/2016 «Προσόντα, προϋποθέσεις, 

κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη 

Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και 

άλλες διατάξεις» (Α΄68). Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 12 και 13 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 Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 27), ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών και 

στη Σχολή Πυροσβεστών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού ληφθούν υπόψη 

τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων, όσο και εκείνες που 

πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε 

συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες. 

2. Περαιτέρω, η κατανομή της υπηρετούσας δύναμης υπολογίζεται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες κάθε 

νομού (μορφολογία εδάφους, επικίνδυνοι χώροι, ιστορικό πυρκαγιών, οικονομική δραστηριότητα). Αξίζει 

μάλιστα να αναφερθεί ότι στις ηπειρωτικές περιοχές, εφόσον απαιτηθεί, υπάρχει συνδρομή πυροσβεστικών 

δυνάμεων από όμορους νομούς. Την παρούσα χρονική στιγμή στη Π.Υ. Άργους υπηρετούν συνολικά σαράντα 

έξι (46) Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι εκ των οποίων οι τριάντα επτά (37) μόνιμοι πυροσβέστες γενικών 

καθηκόντων. Σε περίπτωση δε που κριθεί αναγκαία η περεταίρω ενίσχυση της Π.Υ. Άργους θα διενεργηθούν οι 

απαιτούμενες μετακινήσεις εντός του νομού Αργολίδος. 

 3. Δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία χρηματική αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση του 

μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού.  Για την Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και 

εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες καθώς και για την ανάλογη προς αυτές αποζημίωση των 

Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και των Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης εκδίδονται σχετικές 

Υπουργικές Αποφάσεις. 
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4.  Η τρέχουσα κατάσταση των οχημάτων της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας έχει ως ακολούθως: 

 

 

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας 

Υδροφόρα Βοηθητικά Ειδικά Σύνολο 

Π.Υ. Ναυπλίου 8 7 2 17 

Π.Κ. Κρανιδίου 7 3 - 10 

Π.Κ. Τροιζήνας 7 2 - 9 

Εποχ. Π.Κ. Νέας Επιδάυρου 1 - - 1 

Εποχ. Π.Κ. Κόστας Αργολίδας 1 - - 1 

Εποχ. Π.Κ. Ηλιοκάστρου 1 - - 1 

Εποχ. Π.Κ. Σπετσών 1 - - 1 

Εποχ. Π.Κ. Σαρωνίδας 1 - - 1 

ΕΘ. Π.Κ. Ύδρας 1 - - 1 

ΕΘ. Π.Κ. Σπετσών 1 - - 1 

ΕΘ. Π.Κ. Πόρου 1 - - 1 

Π.Υ. Άργους 9 5 - 14 

Σύνολο 39 17 2 58 

*Στοιχεία από Εφαρμογή Οχημάτων της 02/10/2020 

 

Περαιτέρω, σας αναφέρουμε ότι στα πλαίσια των διατιθέμενων πιστώσεων επιδιώκεται η 

αντιμετώπιση όλων των επειγουσών αναγκών σε προμήθειες, συντηρήσεις και επισκευές του 

μηχανολογικού και ειδικού εξοπλισμού τού Σώματος και κατά προτεραιότητα του 

σχετιζομένου με την επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο. Οι εργασίες 

συντηρήσεως-επισκευής  εξοπλισμού, καθώς και  οι λοιπές ανάγκες των υπηρεσιών τού Π.Σ. 

σε υλικά και μέσα καταγράφονται, επεξεργάζονται, ιεραρχούνται και προωθούνται προς 

υλοποίησή τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες του Κανονισμού 

Προμηθειών Δημοσίου. 

Στα πλαίσια δε του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους τού Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, το Πυροσβεστικό Σώμα, κατά 

περίπτωση, προετοιμάζει και υποβάλλει προτάσεις προμήθειας οχημάτων και μηχανολογικού 

εξοπλισμού, προκειμένου να υποστηριχθεί η επιδιωκόμενη ανανέωση του στόλου οχημάτων 

και του εξοπλισμού μας. 

Επί του παρόντος, βρίσκεται σε εξέλιξη για την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου διαδικασία 

προμήθειας μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, η οποία προβλέπει συγκεκριμένα για 



την ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας την προμήθεια δύο (2)  υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων 

4.000 λίτρων, που θα τοποθετηθούν στην Π.Υ. Ναυπλίου. 

5. Σε κάθε περίπτωση, το Πυροσβεστικό Σώμα κινείται 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ο  Αρχηγός 

Στέφανος Δ. Κολοκούρης 

   Αντιστράτηγος ΠΣ 
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