
ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος». 

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 7017/4/25139-α΄/03-04-2021 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ’ αριθ. 5623/02-04-2021 

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

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

Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι: 

1. Σχετικά με την καθαριότητα των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας ΠΕ.ΠΥ.Δ. Βορείου Αιγαίου 

επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

- Για την Π.Υ. Μυτιλήνης 

 Οι υπηρεσίες καθαριότητας από συνεργείο εργολάβου παρέχονται ανελλιπώς και καθημερινά πέντε 

(5) φορές την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου, της Π.Υ. Μυτιλήνης, και της 

ΠΕ.ΠΥ.Δ. Βορείου Αιγαίου. Για δε τα Π.Κ. δικαιοδοσίας της (Π.Κ. Καλλονής, Αγιάσου και 

Πλωμαρίου) υπάρχει σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών για συγκεκριμένες ημέρες, τρείς (3) 

φορές την εβδομάδα, σύμφωνα με τα ποσά που διατίθενται από το πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα 

και τη σύμβαση που έχει υπογραφεί για το έτος 2021 (ΑΔΑ: 90ΨΚ46ΜΤΛΒ-ΛΤΠ). 

-Για την Π.Υ. Μύρινας Λήμνου 

 Οι υπηρεσίες καθαριότητας από ιδιωτικό συνεργείο παρέχονται πέντε (5) φορές την εβδομάδα, 

σύμφωνα με την σύμβαση που έχει υπογραφεί.  

-Για την Π.Υ. Σάμου 

 Οι  υπηρεσίες καθαριότητας παρέχονται από συνεργείο εργολάβου επί συμβάσει, κατόπιν σχετικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος διενεργείται ετησίως, για συγκεκριμένες ημέρες, τρείς (3) φορές 

την εβδομάδα. Για δε τα τρία Π.Κ. δικαιοδοσίας της  

(Π.Κ. Καρλοβασίου, Ικαρίας και Ραχών Ικαρίας) για πρώτη φορά φέτος υπογράφηκε  σχετική 

σύμβαση παροχής υπηρεσιών για καθαρισμό από συνεργείο εργολάβου για συγκεκριμένες ημέρες, 

δύο (2) φορές την εβδομάδα, σύμφωνα με τα ποσά που διατίθενται από το πάγιο κατ’ αποκοπή 

χορήγημα. Για το έτος 2020 προβλεπόταν ετησίως, η διάθεση κατ’ αποκοπή χορηγήματος 

καθαριότητας για τον καθαρισμό της Π.Υ. Σάμου από επαγγελματικό συνεργείο για συγκεκριμένες 

ημέρες τρείς (3) φορές την εβδομάδα. Παράλληλα για τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια διοικητικής 

υπαγωγής της Π.Υ. Σάμου (Π.Κ. Καρλοβασίου, Ικαρίας και Ραχών Ικαρίας) προβλεπόταν η 

διάθεση κατ’ αποκοπή χορηγήματος για τη προμήθεια υλικών καθαριότητας. Ενδεικτικά σας 

αναφέρουμε ότι για το έτος 2020, διατέθηκε στα Π.Κ. Καρλοβασίου, Ικαρίας και Ραχών Ικαρίας, 

συνολικό ποσό 6.990,00 € για την προμήθεια σχετικών ειδών. 

Όσον αφορά τις υποδομές καθαρισμού και απολύμανσης του ρουχισμού (επιχειρησιακών στολών) 

των πυροσβεστικών υπαλλήλων, στην Π.Υ. Σάμου υπάρχει και λειτουργεί πλυντήριο,  ενώ στην 

Π.Υ. Μυτιλήνης ήδη από το τέλος του περασμένου έτους λειτουργεί νέο πλυντήριο - στεγνωτήριο. 
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2. Περαιτέρω, για την Π.Υ. Μυτιλήνης, το 2020 έγινε προμήθεια έντεκα (11) νέων προσωπίδων 

αναπνευστικών συσκευών, ενώ ήδη φέτος παρελήφθησαν δεκαέξι (16) πλάτες αναπνευστικών 

συσκευών με αντίστοιχες νέες προσωπίδες, οι οποίες σταδιακά αντικαθιστούν τις παλαιές. Γίνεται  

σταδιακά προμήθεια θηκών προστασίας για όλες τις προσωπίδες των αναπνευστικών συσκευών για 

καλύτερη προστασία εντός των οχημάτων. 

3. Το Α.Π.Σ προέβη στην έγκριση των σχετικών προϋπολογισμών που διενεργηθήκαν από την 

ΠΕ.ΠΥ.Δ Βορείου Αιγαίου για μέσα απολύμανσης και ατομικής προστασίας του πυροσβεστικού 

προσωπικού. Κατόπιν τούτου πραγματοποιήθηκε προμήθεια υλικού υγειονομικής προστασίας στο 

προσωπικό όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Πυροσβεστικών Κλιμακίων μέσω των 

ΔΙ.Π.Υ.Ν Λέσβου, Χίου και Σάμου. Ειδικότερα χορηγήθηκαν απολυμαντικά κατάλληλα για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19, γάντια και μάσκες προστασίας προσώπου. Περαιτέρω, 

παρασχέθηκε υλικό ατομικής υγιεινής και προστασίας του προσωπικού από δωρεές ιδιωτών και 

διαφόρων φορέων, το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στο πυροσβεστικό προσωπικό.  

4. Το Πυροσβεστικό Σώμα από την αρχή, αλλά και κατά τη διάρκεια εξέλιξης της πανδημίας 

του COVID-19, λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο για την αποφυγή της διασποράς της νόσου, 

εκδίδοντας αντίστοιχες διαταγές που ορίζουν τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι 

Υπηρεσίες του και οι υπάλληλοι, ακολουθώντας κάθε φορά τα διαλαμβανόμενα στη νομοθεσία που 

αφορά στην εν λόγω νόσο. Σε κάθε περίπτωση κρούσματος κορωνοϊού ακολουθείται πιστά η 

σχετική διαδικασία, όπως προβλέπεται από τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ με εξετάσεις τόσο του ίδιου του 

ατόμου όσο και των υπαλλήλων που εκτελούν υπηρεσία στην ίδια βάρδια, θέση σε καραντίνα όλων 

των ατόμων που ήρθαν σε επαφή με το κρούσμα και άμεση απολύμανση των χώρων από ειδικό 

συνεργείο. Σημειωτέον δε ότι, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2639 οικ. Φ.215.4/13.01.2021 Διαταγή Α.Π.Σ, 

κατόπιν έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας δωρεάν ελέγχου COVID, το προσωπικό του 

Πυροσβεστικού Σώματος, δύναται να προβεί στον συγκεκριμένο περιοδικό έλεγχο (covid test), 

συμβάλλοντας στην έγκαιρη ανίχνευση τυχόν περιστατικών, αποτρέποντας παράλληλα την 

εξάπλωση του ιού από ασυμπτωματικούς φορείς του. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται τόσο η 

απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του Σώματος όσο και η ψυχική και σωματική υγεία των 

υπηρετούντων. Περαιτέρω, διενεργούνται σε καθημερινή βάση εμβολιασμοί των πυροσβεστικών 

υπαλλήλων βάσει συγκεκριμένου προγραμματισμού.  

5. Έχει δρομολογηθεί η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την έκδοση του Π.Δ περί 

υγείας και ασφάλειας του προσωπικού του Π.Σ για τις δραστηριότητες του ένστολου προσωπικού 

του Π.Σ, που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, καθώς και η άμεση εφαρμογή των νομοθετικών 

απαιτήσεων περί Υ.Α.Ε, για δραστηριότητες που δεν παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, με 

κάλυψη όλων των θέσεων Τεχνικών Ασφαλείας από υπηρετούντες στο Π.Σ, κατόπιν εσωτερικής 

προκήρυξης ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος.  

6. Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό 

Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α’ 115), εκδόθηκε η υπ’ 

αριθ. Φ.10221/οικ.26816/929/02.12.2011 Υπουργική Απόφαση «Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες» 

(Β’ 2778), με την οποία καταρτίσθηκε ο ισχύων Πίνακας βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ο 

οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 01.01.2012, για τους ασφαλισμένους των πρώην φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με την ανωτέρω 

Απόφαση επανακαθορίστηκαν οι εργασίες και οι ειδικότητες, οι οποίες υπάγονται στα βαρέα και 

ανθυγιεινά επαγγέλματα, συνεπώς, από 01.01.2012, οι απασχολούμενοι στις συγκεκριμένες 

εργασίες και ειδικότητες ασφαλίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό βαρέων και ανθυγιεινών 

επαγγελμάτων. Σε κάθε περίπτωση, στις ειδικότητες - εργασίες αυτές, δεν περιλαμβάνονται οι 

πυροσβεστικοί υπάλληλοι.  

7. Έχουν χορηγηθεί κατά περίπτωση επαρκή ατομικά εφόδια στους πυροσβεστικούς 

υπαλλήλους. Ειδικότερα με τακτική χορήγηση, σύμφωνα πάντα με τα διαθέσιμα αποθέματα στην 



αποθήκη  πυροσβεστικού υλικού του Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν χορηγηθεί χίλια τριακόσια 

(1.300) άρβυλα και διακόσιες (200) στολές υπ’ αριθ. 9. Επιπλέον, με την υπ’ αριθ. 43728 οικ. 

Φ.528.3/ 30-6-2020 Απόφαση Α.Π.Σ. χορηγήθηκαν στους ανωτέρω Μέσα Ατομικής Προστασίας 

(Μ.Α.Π), ενώ από τη Δωρεά του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος» χορηγήθηκαν χίλιες εκατό (1.100) 

στολές υπ’ αριθ. 9. Παράλληλα, επίκειται χορήγηση νέων Μ.Α.Π στο προσεχές χρονικό διάστημα, 

αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες που βρίσκονται εν εξελίξει. 
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