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Πρόλογος  
 

 Το Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ) οφείλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

του για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της προστασίας της ζωής και 

της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους από φυσικούς και 

ανθρωπογενείς κινδύνους, να εξελίσσεται και να εκσυγχρονίζεται διαρκώς 

σε διοικητικό και επιχειρησιακό επίπεδο, προκειμένου να είναι ικανό να 

αντιμετωπίζει με επιτυχία και αποτελεσματικότητα τις συνεχόμενες και 

διαρκώς συνθετότερες προκλήσεις. Η αύξηση της συχνότητας εμφάνισης 

και κυρίως της έντασης των φυσικών καταστροφών, αλλά και η 

πολυπλοκότητα διαχείρισης των λοιπών τεχνολογικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών, σε συνδυασμό με την εμπεδωμένη αναγκαιότητα για 

εξορθολογισμένη χρήση και μεγιστοποίηση αξιοποίησης οικονομικών και 

ανθρώπινων πόρων σε όλο το φάσμα λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα,  

επιβάλουν την ανάληψη δράσεων για την οργάνωση του Σώματος, 

αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου οργανισμού που συνδυάζει 

μηχανισμούς ταχείας και αποτελεσματικής απόκρισης, αξιόπιστη και 

παραγωγική εσωτερική οργάνωση και λειτουργία και ορθολογική και 

δημιουργική χρήση των διατιθεμένων πόρων. 

 Το παρόν Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του ΠΣ καθορίζει τις προτεραιότητες του ΠΣ για 

την περίοδο 2015-2019. Από την ανάδειξη των προτεραιοτήτων αυτών 

επιδιώκεται ο σωστός προγραμματισμός των δράσεων που πρέπει να 

αναληφθούν προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι της Υπηρεσίας γι’ 

αυτή την πενταετία. Η διαδικασία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα 

σήμερα καθώς λαμβάνει υπόψη τη νέα διοικητική δομή της χώρας με την 

εφαρμογή του Καλλικράτη, τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών που 

προκαλούν εντονότερες φυσικές καταστροφές και την αναμφισβήτητα 

δυσμενή δημοσιονομική συγκυρία που έχει άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη 

και στη λειτουργία των οικονομικών – παραγωγικών δομών της χώρας.  

Το Σ.Ε.Π.Α.Λ. ΠΣ 2015-2019, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 

κατάσταση σε διοικητικό και επιχειρησιακό επίπεδο καθώς και τις 

προβλεπόμενες ανάγκες όπως αυτές αναδεικνύονται από τις εξελίξεις της 

εποχής,  καθορίζει τους στόχους για την επόμενη πενταετία αλλά και τους 
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κρίσιμους παράγοντες και προϋποθέσεις για την επίτευξή τους, ενώ, τέλος, 

προσδιορίζονται δράσεις για την υλοποίηση των στόχων αυτών. 

Σκοπός του Σ.Ε.Π.Α.Λ. ΠΣ 2015-2019 είναι: 

 η τεκμηριωμένη ανάδειξη των στρατηγικών στόχων του ΠΣ για την 

επόμενη πενταετία και η μετατροπή και απεικόνισή τους σε μετρήσιμα 

δεδομένα,  

 η προσήλωση του προσωπικού στην αποστολή και τους στόχους του ΠΣ 

αλλά και στη γνώση των απαιτήσεων για την επίτευξή τους, 

 η εξωστρεφής αποτύπωση των στρατηγικών στόχων, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η αποδοχή, δέσμευση και υποστήριξη από τους βασικούς 

εξωτερικούς εργασιακούς εταίρους, 

 ο προσδιορισμός των πόρων για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν, 

ώστε να εκπληρωθεί το όραμα του ΠΣ. 

 

 Η ανάγκη σύνταξης του παρόντος στρατηγικού και επιχειρησιακού 

σχεδιασμού προέκυψε βάσει σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης του ν. 

4249/2014 περί «Αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, του 

Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, αναβάθμισης Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη και ρύθμισης λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλων 

διατάξεων» (Α΄ 73). Ευνόητο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεχής και  

κατάλληλη ανασκόπηση / αναθεώρηση ως προς τις ποσοτικές εκτιμήσεις 

που περιέχονται, αποσκοπώντας στη βέλτιστη διαμόρφωση τους. 

 Διαδικαστικά, το θέμα προσεγγίστηκε με την επιμέλεια του Τμήματος 

Στρατηγικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και 

Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω της 

διενέργειας γραπτής και προφορικής εσωτερικής διαβούλευσης μεταξύ 

Τμημάτων και Διευθύνσεων του Επιτελείου του ΠΣ (δια αλληλογραφίας, 

ερωτηματολογίων, λειτουργίας άτυπων ομάδων εργασίας και 

πραγματοποίησης σχετικών συσκέψεων).  

 Επισημαίνεται ότι το παρόν Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης και Λειτουργίας ΠΣ συσχετίζεται άμεσα με τον προϋπολογισμό 

του ΠΣ για τα έτη 2015-2019  όπως αυτός θα διαμορφωθεί από το 
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εγκεκριμένο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2015-

2018 που κυρώθηκε με τον Ν.4263/14 (ΦΕΚ Α’,117). 

 

                                 

                                 

  Ο Αρχηγός  
 
  Βασίλειος Παν. Παπαγεωργίου 
  Αντιστράτηγος ΠΣ 
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1. Εισαγωγή 
 

 Το Πυροσβεστικό Σώμα, ύστερα από μακρά διαδρομή που έχει τις 

ρίζες της στο Μηχανικό του Ελληνικού Στρατού, ιδρύθηκε ως ανεξάρτητος 

και αυτοτελής οργανισμός το 1930 με το ν. 4661/1930 «Περί 

διοργανώσεως Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εν τω Κράτει» (Α΄153), ως 

συνέπεια της τότε διαπιστωμένης ανάγκης να διασφαλισθεί, σε σταθερή και 

επαγγελματική βάση, η πυροπροστασία - πυρόσβεση της χώρας και η 

εναρμόνιση, με προφανή χρονική υστέρηση, της κρατικής λειτουργίας στο 

συγκεκριμένο τομέα σε σχέση με άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. 

 Στη μακρόχρονη ιστορική πορεία του έχει πετύχει πολλά στον τομέα 

της προστασίας των πολιτών και του Κράτους από τους κινδύνους των 

πυρκαγιών και τις διάφορες φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, όπως 

προκύπτει και από το γεγονός ότι χαίρει υψηλού βαθμού αποδοχής και 

εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Ωστόσο, οι κίνδυνοι από τις παραπάνω 

πηγές και αιτίες παραμένουν ενεργοί, ιδίως στο μέτρο που μεταβάλλονται, 

εξελίσσονται, γίνονται πιο σύνθετοι και δημιουργούν νέες καταστάσεις, τις 

οποίες το Πυροσβεστικό Σώμα καλείται να παρακολουθεί διαρκώς και να 

εντοπίζει, προκειμένου να σχεδιάζει και να διαμορφώνει τους τρόπους και 

τις διαδικασίες δυναμικής και αποτελεσματικής διαχείρισης τους. 

Το Πυροσβεστικό Σώμα μέσω της ένταξής του στη Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη αποτελεί πλέον τον επιχειρησιακό βραχίονα της Πολιτικής 

Προστασίας της Χώρας, γεγονός που συνέτεινε στον επανακαθορισμό του 

συνόλου του πυροσβεστικού και διασωστικού μηχανισμού της Χώρας και 

του οργανωτικού μοντέλου της Υπηρεσίας μέσω της λειτουργικής 

αναδιοργάνωσης του Μαρτίου 2014.  

 Η μετεξέλιξη του είδους και της έντασης των κινδύνων σε 

συνδυασμό με τη μεταβολή κατά τα τελευταία έτη των οικονομικών, 

κοινωνικών αλλά και διοικητικών δεδομένων και συνθηκών στη χώρα 

επιβάλλουν μία νέα πραγματικότητα για το Πυροσβεστικό Σώμα, την οποία 

η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει και να ενσωματώσει μέσω ενός 

στοχευμένου και εκτεταμένου σχεδιασμού της λειτουργίας της Υπηρεσίας 

που θα επιτρέψει να εντοπιστούν εκ των προτέρων πιθανές δυνατότητες, 
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ευκαιρίες καθώς και αδυναμίες ή ενδεχόμενες απειλές ώστε αυτή να 

θωρακιστεί και να εκσυγχρονιστεί σε όλα τα οργανωτικά της επίπεδα. 

Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας 

του Πυροσβεστικού Σώματος 2015-2019 (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) - που εκπονήθηκε 

από το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος – 

ικανοποιώντας τις ανωτέρω ανάγκες έρχεται να καλύψει μια περίοδο 

γεμάτη προκλήσεις για την Ελληνική Δημοκρατία όπου μεταξύ πολλών 

άλλων, επιδιώκεται η βελτίωση των δημοσίων οικονομικών και η 

επανεκκίνηση και ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. 

 Στόχοι του παρόντος Προγράμματος είναι, μέσω του επιχειρούμενου 

σχεδιασμού και των συναφών οργανωτικών, λειτουργικών, επιχειρησιακών 

και οικονομικών προβολών στο μέλλον, η μετρήσιμη ποιοτική και ποσοτική 

βελτίωση των παρεχόμενων στον πολίτη υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, η 

εξοικονόμηση πόρων, μέσων και εξοπλισμού εν μέσω της δυσμενούς 

δημοσιονομικής συγκυρίας για τη χώρα μας, η μέγιστη αξιοποίηση του 

στελεχιακού δυναμικού σε ένα περιβάλλον όπου εξασφαλίζεται υψηλό 

επίπεδο επαγγελματικού βίου, καθώς και η διερεύνηση της δυνατότητας 

διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω της 

συναρμογής των δομών του με αυτές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης 

Βοήθειας, με απώτερο στόχο την ανάδειξη του Πυροσβεστικού Σώματος σε 

ένα πραγματικό, δυναμικό και αποτελεσματικό φορέα Πολιτικής Προστασίας 

που θα διασφαλίζει την κοινωνική ασφάλεια. 

 Με το τέλος της επόμενης πενταετίας, το ΠΣ, οραματίζεται να γίνει 

ένας οργανισμός «πρότυπο» για το Δημόσιο Τομέα της χώρας, που θα 

μπορεί να συνεισφέρει εποικοδομητικά και αποφασιστικά προς την 

κατεύθυνση επίτευξης των στρατηγικών επιδιώξεων της Κυβέρνησης, 

αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται 

στο νέο και γεμάτο προκλήσεις επιχειρηματικό περιβάλλον. 

 Το Σ.Ε.Π.Α.Λ. 2015-2019 θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 

κινηθούν όλες οι προσπάθειες του Π.Σ. για την επίτευξη των στρατηγικών 

του επιδιώξεων. Το πλαίσιο αυτό: 

• είναι δυναμικό και ικανό να προσαρμόζεται στις ανάγκες του διαρκώς 

μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος, 
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• επιβεβαιώνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την πολιτο-κεντρική 

φιλοσοφία του, 

• εδραιώνει τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του σεβασμού προς τον πολίτη,  

της υψηλής ευθύνης και του επαγγελματισμού του προσωπικού, της 

ακεραιότητας και διαφάνειας της δράσης του με γνώμονα τις αρχές της 

νομιμότητας και του δημοσίου συμφέροντος και της υπαγωγής στην 

πολιτική εξουσία, 

• αξιοποιεί και εφαρμόζει τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, 

• ενισχύει την αλληλεγγύη και το σεβασμό του ατόμου, εμπλουτίζοντας το 

πνεύμα ομαδικότητας και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του Π.Σ. 
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2. Όραμα 
 

ΗΗ  κκααθθιιέέρρωωσσηη  ττοουυ  ΠΠ..ΣΣ..  ωωςς  σσύύγγχχρροοννοουυ,,  ααξξιιόόμμααχχοουυ  κκααιι  

ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκοούύ  φφοορρέέαα  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  μμεε  ττηηνν  ππααρροοχχήή  

υυψψηηλλοούύ  εεππιιππέέδδοουυ  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ππρροοςς  εεξξωωττεερριικκοούύςς  κκααιι  

εεσσωωττεερριικκοούύςς  ππααρράάγγοοννττεεςς,,  δδιιαασσφφααλλίίζζοοννττααςς  ττηηνν  κκοοιιννωωννιικκήή  

αασσφφάάλλεειιαα,,  ττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  κκααιι  ααπποοδδοοττιικκόόττεερρηη  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  ττοουυ  

δδηημμόόσσιιοουυ  σσυυμμφφέέρροοννττοοςς..  
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3. Αποστολή 
 

Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 4249/2014, στον προϋφιστάμενο  Ν. 3511/2006 

και στο Π.Δ. 101/2012, Σώμα Ασφαλείας, που υπάγεται στη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας, έχει αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, εκτός 

από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν 

αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών και έχει ως αποστολή: 

• Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών 

και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του δασικού 

πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και 

άλλων καταστροφών. 

• Την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των 

πάσης φύσεως πυρκαγιών και την παροχή κάθε είδους δυνατής συνδρομής 

για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από 

αυτές. Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» νοείται η 

οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων 

δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων 

μέσων και περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο 

εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που 

απορρέουν από αυτές. 

• Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των πυροσβεστικών−διασωστικών 

επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, της οποίας συνιστά τον 

επιχειρησιακό βραχίονα. 

 

 Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, 

συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης, που ανακύπτει σε 

περίοδο ειρήνης ή πολέμου και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και 

Υπηρεσίες, συμβάλλει στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας και της 

πολιτικής άμυνας της Χώρας. 
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4. Αρμοδιότητες 
 

 Το Πυροσβεστικό Σώμα, για την εκπλήρωση της αποστολής του, 

είναι αρμόδιο, ιδίως, για: 

α. Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και 

λοιπές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, τις χημικές − βιολογικές − 

ραδιολογικές − πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές και τη διάσωση ατόμων και 

υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτές. Για το σκοπό αυτόν αξιοποιεί 

τα διαθέσιμα επιστημονικά  στοιχεία και πληροφορίες, προετοιμάζει, 

οργανώνει και κινητοποιεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μέσα και εξοπλισμό 

και ζητά τη συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων. 

β. Τη διάσωση και παροχή συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή 

εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από κάθε 

είδους ατυχήματα, όπως αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, 

πτώση σε λίμνες, ποταμούς, εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες ή άλλους 

χώρους και εγκαταστάσεις, αποκλεισμούς σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, 

σπήλαια, καθώς και την ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τη 

μεταφορά τους σε ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης. 

γ. Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή 

απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, μέχρι την παράδοσή της 

σε αστυνομικά όργανα ή τους κατόχους της. 

δ. Τη διατήρηση και προστασία της κοινωνικής ασφάλειας από τα 

εγκλήματα εμπρησμού (άρθρα 264, 265, 266, 267 ΠΚ) και πλημμύρας 

(άρθρο 268 ΠΚ). 

ε. Τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας περί 

πυροπροστασίας. 

στ. Την πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν 

στην κατά τα ανωτέρω υπό στοιχεία δ΄ και ε΄ αποστολή του.  

ζ. Τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων 

Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής 

Προστασίας της Χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

η. Την παροχή από το Π.Σ. ειδικών υπηρεσιών πυροπροστασίας και 

πυροσβεστικής συνεργασίας με τη σύναψη συμβάσεων και προγραμματικών 

συμφωνιών με φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
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ερευνητικά ή άλλα ινστιτούτα, φορείς, εταιρείες και οργανισμούς του 

ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  

θ. Την επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους 

επιβαρύνουν την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβαση των υπηρεσιών 

του Π.Σ. σε περιστατικά που οφείλονται σε δόλο, ή βαριά αμέλεια ή μη 

τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για ζητήματα 

πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και σε όσους για 

οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό 

έργο. Η διαδικασία βεβαίωσης των ανωτέρω πράξεων και το είδος της 

διοικητικής ποινής που επιβάλλεται καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ενώ το ύψος του προστίμου 

που αναλογεί, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και εισπράττεται υπέρ του 

Ελληνικού Δημοσίου. 

ι. Την πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών, που υπάγονται στις 

διατάξεις του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) και των εθελοντών και εθελοντικών 

ομάδων πολιτικής προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της 

αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά δεν έχουν οργανωθεί 

σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, καθώς και του προσωπικού 

πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, που προβλέπεται από τη 

νομοθεσία πυροπροστασίας. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα όργανα 

πιστοποίησης του ανωτέρω προσωπικού πυρασφάλειας καθορίζονται με 

προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για την πιστοποίηση του 

προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, πλην των 

εθελοντών πυροσβεστών και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής 

προστασίας καταβάλλεται ειδικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος 

του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.  

ια. Την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων στο 

πλαίσιο της αποστολής του και την ενημέρωση για την εκτέλεση αυτών, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η εφαρμογή τους σε εθνικό, περιφερειακό ή 

τοπικό επίπεδο, καθώς και η διάθεση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για 

τους σκοπούς Πολιτικής Προστασίας, πυρασφάλειας και πυροπροστασίας 

για τους οποίους χορηγούνται. 
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ιβ. Την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση, με ίδιες δυνάμεις ή σε 

συνεργασία με άλλους φορείς, ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων, στο 

πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του Σώματος. 
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5. Θεμελιώδεις Αρχές και Αξίες 
 

 Η πραγμάτωση του οράματος, η επίτευξη της Αποστολής και η 

υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του Π.Σ. διαπνέονται από μια φιλοσοφία 

σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικών που εδράζονται στις ακόλουθες 

θεμελιώδεις αρχές και αξίες: 

• Σεβασμός στον πολίτη 

• Υψηλός βαθμός ευθύνης και επαγγελματισμός προσωπικού 

• Ακεραιότητα και διαφάνεια 

• Προσήλωση στις αρχές της νομιμότητας και του δημοσίου συμφέροντος 

• Υπαγωγή στην πολιτική εξουσία 

• Αξιοποίηση αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 
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6. Θεσμικό Πλαίσιο Πυροσβεστικού Σώματος 
 

 Το ΠΣ συστήθηκε και οργανώθηκε σύμφωνα με το Νόμο 4661/1930 

(153 Α΄), με το πρώτο άρθρο του οποίου καθορίσθηκε η οργάνωση, ο 

προορισμός και η αποστολή του και διαλύθηκε ο μέχρι τότε Λόχος 

Πυροσβεστών.  

 Η λειτουργία του ΠΣ διέπεται από μεγάλο αριθμό Νόμων, 

Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, με τον παρακάτω 

πίνακα να παρουσιάζει το κυρίως νομικό πλαίσιο που διέπει την εσωτερική 

οργάνωση και λειτουργία του ΠΣ. 

Πίνακας 1: Βασικό νομοθετικό πλαίσιο Π.Σ. 

Νόμοι, Π.Δ. & 

Υπουργικές 

Αποφάσεις 

Τίτλος Σύνοψη 

Ν. 4249/2014 (Ά 73) «Αναδιοργάνωση της 

Ελληνικής Αστυνομίας, 

του Πυροσβεστικού 

Σώματος και της 

Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας, 

αναβάθμιση Υπηρεσιών 

του Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη 

και ρύθμιση λοιπών 

θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη και άλλες 

διατάξεις» 

Αφορά στα θέματα 

Αναδιοργάνωσης του 

Πυροσβεστικού Σώματος 

και στην αναβάθμιση της 

αποστολής του. 

Ν. 2612/1998 

(Α΄ 112)  

«Ανάθεση της 

δασοπυρόσβεσης στο 

Πυροσβεστικό Σώμα» 

Αναφέρεται στην 

ανάθεση στο Π.Σ. της 

ευθύνης και του 

επιχειρησιακού 
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σχεδιασμού της 

καταστολής των 

πυρκαγιών στα δάση και 

τις δασικές εκτάσεις  εν 

γένει. Στα πλαίσιο αυτού 

παραδόθηκαν όλα τα 

μέσα που διαθέτει το 

Υπουργείο Γεωργίας για 

το σκοπό αυτό, αυξήθηκε 

η οργανική δύναμη του 

Π.Σ, αναδιαρθρώθηκαν 

οι Περιφερειακές 

Πυροσβεστικές 

Υπηρεσίες, εκδόθηκαν 

πυροσβεστικοί 

κανονισμοί και διατάξεις 

για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση πυρκαγιών 

σε δασικές και αγροτικές 

εκτάσεις.  

Π.Δ 210/1992 (99 Α΄) «Κωδικοποίηση 

διατάξεων Π.Δ του 

κανονισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Π.Σ» 

Πρόκειται για τον 

Κανονισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Π.Σ. που 

ορίζει τα σχετικά με: την 

οργάνωση και λειτουργία 

των Υπηρεσιών του Π.Σ 

και τις αρμοδιότητες των 

οργάνων του, το 

πειθαρχικό δίκαιο του 

πυροσβεστικού 

προσωπικού, τις ηθικές 

και υλικές αμοιβές των 

υπαλλήλων,  τις άδειες 

πυροσβεστικού 

προσωπικού του Π.Σ, την 
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Υγειονομική Υπηρεσία και 

την Οικονομική και 

Λογιστική Υπηρεσία Π.Σ 

 

Υ.Α  ΕΜ/2/178 / 23-4-

2014 (Β΄ 1008) 

 

«Μεταβίβαση της 

άσκησης αρμοδιοτήτων 

για θέματα του 

Πυροσβεστικού 

Σώματος από τον 

Υπουργό Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη στον Γενικό 

Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας και σε 

υπηρεσιακά όργανα 

του Πυροσβεστικού 

Σώματος» 

Καθορίζει τις 

αρμοδιότητες του  

Υπουργού Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη που 

μεταβιβάζονται στον 

Γ.Γ.Π.Π. και τα όργανα 

του Π.Σ.  

Υ.Α. 18386 οικ. 

Φ.109.1 / 15-4-2014 

(Β΄ 942) 

 

«Οργάνωση, 

διάρθρωση και 

λειτουργία των 

Κεντρικών Υπηρεσιών 

του Πυροσβεστικού 

Σώματος» 

Αποτυπώνει τον τρόπο 

οργάνωσης, διάρθρωσης 

και λειτουργίας των 

Κεντρικών Υπηρεσιών 

του Π.Σ. 

Υ.Α.  21321 οικ. 

Φ.109.1 / 5-5-2014 

(Β’ 1132) 

 

«Οργάνωση, 

διάρθρωση και 

λειτουργία των 

Περιφερειακών 

Πυροσβεστικών 

Διοικήσεων του 

Πυροσβεστικού 

Σώματος» 

Περιγράφει  τον τρόπο 

οργάνωσης, διάρθρωσης 

και λειτουργίας των 

ΠΕ.ΠΥ.Δ. του Π.Σ. 

Υ.Α.  29310 οικ. 

Φ.109.1 / 27-6-2014 

(Β’ 1869) 

 

«Οργάνωση, 

διάρθρωση και 

Κανονισμός 

Λειτουργίας Ενιαίου 

Περιγράφει  τον τρόπο 

οργάνωσης, διάρθρωσης 

και εισάγει τον 

Κανονισμό Λειτουργίας 
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Συντονιστικού Κέντρου 

Επιχειρήσεων» 

του Ε.Σ.Κ.Ε. Π.Σ. 
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7. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος 
 

7.1 Οργανωτική Διάρθρωση 

 Το Π.Σ., ως υπηρεσία εντασσόμενη στον πυρήνα της κρατικής 

εξουσίας και αφορώσα το κοινωνικό σύνολο εν ευρεία έννοια, έχει 

αρμοδιότητα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας με Πυροσβεστικές 

Υπηρεσίες και Κλιμάκια που εμφανίζουν πανελλαδική διασπορά. 

Ειδικότερα, το Πυροσβεστικό Σώμα  συγκροτείται από Κεντρικές  και 

Περιφερειακές  Υπηρεσίες, ως ακολούθως: 

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

• Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) 

• Πυροσβεστική Ακαδημία 

• Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.) 

• Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) 

• Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε) 

• Υπηρεσία Εναερίων Μέσων (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.) 

• Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) 

• Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος 

(Δ.Ε.Ε.Π.Σ.) 

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

• Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ) 

• Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.ΠΥ.Ν) 

• Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ) 

• Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμοί Πόλεων, Αεροδρομίων 

και    Λιμένων (Π.Υ ή Π.Κ.) 

• Πυροσβεστικά Συνεργεία 

• Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και Κλιμάκια     

 

Συνολικά ανά την Επικράτεια υπάρχουν: 

• 13        Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις 

• 51        Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού 

• 120      Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και  Πυροσβεστικοί Σταθμοί 

• 121      Πυροσβεστικά Κλιμάκια 

• 8         ΕΜΑΚ και 

• 13        Εθελοντικοί Σταθμοί  και Κλιμάκια 
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Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: 

• 6         Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί 

• 8         Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πολεμικών Αεροδρομίων και 

• 5         Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πολιτικών Αεροδρομίων. 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Διάγραμμα  1: Οργανόγραμμα λειτουργίας Πυροσβεστικού Σώματος 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΑΡΧΗΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΩΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΜΠΑΝΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ  
ΚΑΙ  ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δ.Ε.Ε.Π.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υ.Ε.Μ.Π.Σ.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ

ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε.Σ.Κ.Ε.

Δ.Α.Ε.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

Υ.ΠΛΩ.Μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ 1ο 
ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ

ΥΓ.Υ.Π.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ 2ο 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ 3ο ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Π.Π.Υ. ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΝΟΜΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΧΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΑΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Π.Σ.Ε.Α. ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΩ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Σ. ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

 
Διάγραμμα  2: Υπηρεσίες Π.Σ. ανά την Ελληνική Επικράτεια 
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7.2 Στελέχωση – Ανθρώπινοι Πόροι 

Κατηγορίες προσωπικού (στοιχεία: Ιούνιος 2014) 

Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής 

κατηγορίες: 

 

1. Πυροσβεστικό προσωπικό και Πυροσβέστες πενταετούς Υποχρέωσης 

(12332 άτομα) 

2. Πολιτικό προσωπικό (116 άτομα) 

Το πυροσβεστικό προσωπικό διακρίνεται σε:  

α. Γενικών καθηκόντων  

Πίνακας 2: Κατανομή προσωπικού γενικών καθηκόντων 

Αξιωματικοί – Πυρονόμοι   2532 

Υπαξιωματικοί – Πυροσβέστες   5662 

Σύνολο   8194 

 

β. Ειδικών καθηκόντων  

        Στο προσωπικό ειδικών καθηκόντων περιλαμβάνονται οι παρακάτω     

υποκατηγορίες: 

Πίνακας 3: Κατανομή προσωπικού ειδικών καθηκόντων 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΞΚΟΙ 

ΠΥΡΟΝΟΜΟΙ 

ΥΠΑΞΚΟΙ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Τεχνικοί 24 34 58 

Πληροφορικής  22 0 22 

Υγειονομικοί 35 0 35 

Πλοηγοί / Κυβερνήτες 53 0 53 

Πλοηγοί / Μηχανικοί 36 24 60 

ΣΥΝΟΛΟ 170 58 228 

 

Το πολιτικό προσωπικό διακρίνεται σε:  

α.  Μόνιμο (67 υπάλληλοι)      

β.  Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (49 

υπάλληλοι) και  

γ. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

Συνολικά η υπηρετούσα δύναμη του προσωπικού διαμορφώνεται περίπου 

ως εξής: 
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 8422 μόνιμοι (επαγγελματίες) πυροσβεστικοί υπάλληλοι, 

 3910 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης  

 1456 πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, 

 1 ιδιώτης χειριστής Ε/Π και  

 1744 εθελοντές πυροσβέστες. 

 

7.3 Μηχανολογικός Εξοπλισμός  

 Η αποτελεσματικότητα των πυροσβεστικών - διασωστικών 

επεμβάσεων κάθε είδους εξαρτάται καθοριστικά, μεταξύ άλλων, από την 

επάρκεια και αξιοποίηση κατάλληλων οχημάτων, εναέριων και πλωτών 

μέσων, μηχανημάτων, συσκευών και εργαλείων. Πρόκειται για ειδικό 

εξοπλισμό συνήθως υψηλού κόστους που υποβάλλεται σε μεγάλες 

καταπονήσεις (ανώμαλα εδάφη-δασικές πυρκαγιές, αστικός  

κυκλοφοριακός φόρτος, πολύωρη αδιάλειπτη λειτουργία αντλιών, οριακές 

θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας κ.α.). Επιβάλλεται κατά το 

δυνατόν, να είναι τελευταίας τεχνολογίας, να συντηρείται, να ανανεώνεται 

και να διατηρείται επιχειρησιακά έτοιμος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.   

 Επισημαίνεται ότι τα πυροσβεστικά οχήματα αποτελούν κατά κανόνα 

πολυσύνθετο  «εργαλείο» της πυροσβεστικής επέμβασης και όχι μόνο τα 

μεταφορικά μέσα των πυροσβεστικών δυνάμεων.  

 

7.3.1 Οχήματα 

Το ΠΣ διαθέτει συνολικά 3221 οχήματα διαφόρων τύπων και ηλικιών. Τα 

οχήματα αυτά διακρίνονται ως ακολούθως: 

Πίνακας 4: Κατανομή οχημάτων του Π.Σ. 

Πυροσβεστικά Οχήματα (Υδροφόρα) 1634 

Βοηθητικά Οχήματα 1078 

Ειδικά Οχήματα   283 

Μοτοσικλέτες    166 

Παλαιά Οχήματα από Ο.Δ.Δ.Υ.     60 

Σύνολο 3221 

 

Αναφορικά με την παλαιότητα των ανωτέρω οχημάτων ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

• 292 οχήματα (9 % του στόλου) έχουν ηλικία πάνω από τριάντα έτη,  
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• 667 οχήματα (20,7 % του στόλου) έχουν ηλικία μεταξύ είκοσι και 

τριάντα ετών, 

• 1193 οχήματα (37 % του στόλου) έχουν ηλικία μεταξύ δέκα και είκοσι 

ετών, 

• 949 οχήματα (29,4 % του στόλου) έχουν ηλικία μικρότερη των δέκα 

ετών και  

• 60 παλαιά οχήματα από τον Ο.Δ.Δ.Υ. (1,8 % του στόλου). 

 

7.3.2 Εναέρια μέσα 

 Το ΠΣ χρησιμοποιεί στόλο εναερίων μέσων για την κάλυψη των 

διαφόρων υπηρεσιακών αναγκών του και ιδιαιτέρως της δασοπυρόσβεσης 

κατά τους θερινούς μήνες. Ο στόλος αυτός αποτελείται από αεροσκάφη και 

ελικόπτερα ικανά για  πυρόσβεση και μεταφορά προσωπικού. Κατά την 

αντιπυρική περίοδο κάθε έτους μισθώνονται επιπλέον ελικόπτερα 

πυρόσβεσης για να συνδράμουν στο έργο κατάσβεσης των δασικών 

πυρκαγιών. Αναλυτικά ο εναέριος στόλος που χρησιμοποιεί το ΠΣ 

αποτελείται από: 

 

Πίνακας 5: Εθνικός εναέριος στόλος 

ΤΥΠΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

2014 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α/Φ CL-415 7 5 Ιδιοκτησία Π.Α/Π.Σ  

Τεχνική και πτητική 

υποστήριξη Π.Α 

Α/Φ CL-215 13 8 Ομοίως 

Α/Φ PZL 19 18 Ομοίως 

Ε/Π SUPER 

PUMA 

2 2 Ιδιοκτησία, πτητική 

και  τεχνική  υποστήριξη 

Π.Σ 

Ε/Π BK-117 3 3 Ομοίως 

 

Συνολικά το 2013 τα τρία (3)  ελικόπτερα Eurocopter ΒΚ 117 

πραγματοποίησαν 371:29 ώρες πτήσης οι οποίες επιμερίζονται σε 135:22 

ώρες για επιχειρησιακές αποστολές και 236:07 ώρες για εκπαίδευση-

δοκιμές-συντήρηση.  Επίσης, τα δύο (2) ελικόπτερα Super Puma 
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πραγματοποίησαν 451:12 ώρες πτήσης μεταφέροντας συνολικά 722 άτομα 

(πεζοπόρα τμήματα) σε αποστολές κατάσβεσης πυρκαγιών. Τέλος, από την 

παραλαβή των ανωτέρω ελικοπτέρων μέχρι και 18-06-2014 έχουν 

συμπληρωθεί 8.670:05 ώρες πτήσης.  

 

Μισθωμένα ελικόπτερα (υπηρεσίες δασοπυρόσβεσης): Κάθε έτος για 

την ενίσχυση του έργου  της δασοπυρόσβεσης μισθώνονται επιπλέον από 

το Π.Σ. περί τα 12 ελικόπτερα διαφόρων τύπων και κατηγοριών. Το κόστος 

μίσθωσης αυτών ανήλθε για στα 17,00 14,50 και 14,00 εκατομμύρια ευρώ 

για τα έτη  2011, 2012 & 2013 αντίστοιχα.  

 

Πίνακας 6: Ενοικιαζόμενα Μέσα 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2014 

Ε/Π Βαρέως Τύπου  (S 64) 3 

Ε/Π Μεσαίου Τύπου (Mi 8, Kamov) 9 

 

Πίνακας 7: Διαθέσιμα εναέρια μέσα από τις Ε.Δ 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ε/Π CHINOOK 2+(2**) Μετά από έγκριση 

Α/ΓΕΕΘΑ 

Α/Φ C 130 1 Μετά από έγκριση 

Α/ΓΕΕΘΑ για 

μεταφορά 

προσωπικού 
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7.3.3 Πλωτά μέσα 

 Οι υπηρεσίες - φορείς του δημόσιου Τομέα που εμπλέκονται άμεσα 

στην παροχή υπηρεσιών ενεργητικής ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές 

και ειδικότερα τις λιμενικές λειτουργίες είναι το Υπουργείο Εμπορικής 

Ναυτιλίας και Αιγαίου με τις Επιτελικές Διευθύνσεις, τις Επιχειρησιακές 

Μονάδες και τις Λιμενικές Αρχές, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιμένος 

(Λιμενικός Πυροσβεστικός Σταθμός) και το ΕΚΑΒ. Επίσης ο Πλοίαρχος, 

η πλοιοκτήτρια εταιρεία και ο πράκτορας του πλοίου ή άλλων 

παραπλεόντων πλοίων και λοιπών εξειδικευμένων πλοίων (ρυμουλκά) 

εμπλέκονται ως ιδιώτες. Οι υπηρεσίες ενεργητικής ασφάλειας 

προσφέρονται σε τρεις βασικές περιπτώσεις εκδήλωσης συμβάντων: α) τη 

χερσαία ζώνη του λιμένα, β) τη λιμενολεκάνη (περικλείεται μεταξύ των 

εξωτερικών λιμενικών έργων και του χερσαίου χώρου) και γ) στη θαλάσσια 

περιοχή του λιμένα και κυρίως στις προσβάσεις του λιμένα (δίαυλους 

ναυσιπλοΐας) και τα αγκυροβόλια.   

Για το σκοπό αυτό, το   Π.Σ.  διαθέτει  οκτώ (8) Πυροσβεστικά Διασωστικά 

Πλοία,  τα οποία  είναι:  

• Π.Σ. 15 «ΑΡΧΗΓΟΣ  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ», ηλικίας 3 ετών 

(2010) 

• Π.Σ. 16  «ΔΟΚ.  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ», ηλικίας 3 ετών 

(2010) 

• Π.Σ. 17 «ΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ», ηλικίας 3 ετών 

(2010) 

• Π.Σ. 13  «ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ  ΓΚΑΤΣΟΣ», ηλικίας 13 ετών (2001) 

• Π.Σ. 14  «ΑΡΧΠΣΤΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ», ηλικίας 13 ετών (2001) 

• Π.Σ. 13  «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», ηλικίας 21 ετών (1993) 

• Π.Σ. 10  «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ», ηλικίας 26  ετών 

(1988) 

• Π.Σ. 8 «ΥΠΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΠΕΤΡΑΚΗΣ», ηλικίας 36 

ετών (1978) (Το εν λόγω ΠΠ είναι στον Πειραιά και πρόκειται άμεσα να 

εκτελεστούν εργασίες δεξαμενισμού, συντήρησης και χρωματισμού και 

στην συνέχεια τοποθέτηση του στον  Π.Υ. Λιμένα Καβάλας).    

 Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί λειτουργούν μόνο στα λιμάνια 

Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Ηγουμενίτσας και 

Καβάλας, ενώ έχουν ιδρυθεί αλλά δε λειτουργούν στην Ελευσίνα και στο 



23 
 

λιμάνι του Λαυρίου, με τη διαμορφωθείσα κατάσταση να αποτυπώνεται ως 

ακολούθως:  

Πίνακας 8: Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί 
Α

/

Α 

ΛΙΜΑΝΙ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

1 

 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

1 

2 

3 

Π.Σ.15 «ΑΡΧΗΓΟΣ 

ΑΛΚ.ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ» 

Π.Σ.16 «ΔΟΚ..  ΠΥΡΣΤΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ  

ΚΩΝ/ΝΟΣ» 

Π.Σ. 16  « ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ  

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ»   

ΙΔ.  ΕΛ. 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ(2004).  

ΕΠΑΡΚΕΙΣ 

2 ΘΕΣΣΑΛΟΝ

ΙΚΗΣ 

1 Π.Σ. 17 «ΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ» 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  Ο.Λ.Θ. 

(1971) 

ΕΠΑΡΚΕΙΣ 

3 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Π/Π  « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»       ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  Ο.Λ.Η  

(1995) 

ΕΠΑΡΚΕΙΣ 

4 ΠΑΤΡΑΣ 1 Π.Σ. 14  «ΑΡΧΠΣΤΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ  

ΣΚΟΥΡΤΗΣ»          

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ   

Ο.Λ.Π. (2011) 

ΕΠΑΡΚΕΙΣ 

5 ΗΓΟΥΜΕΝΙ

ΤΣΑΣ 

1 Π.Σ. 13  «ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΣ ΗΛΙΑΣ 

ΓΚΑΤΣΟΣ»             

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Ο.Λ.Η.Γ (2006)  

ΕΠΑΡΚΕΙΣ 

6 ΚΑΒΑΛΑΣ 1 Π.Σ. 8 «ΥΠΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΠΕΤΡΑΚΗΣ»   (στον 

Πειραιά  εκκρεμεί η συντήρηση του)     

(συστεγάζεται 

προσωρινά  με ΠΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ)  

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ 

 

 Περαιτέρω, οι Ε.Μ.Α.Κ. που λειτουργούν στις Ελευσίνα, Θεσ/νικη, 

Ηράκλειο, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Πάτρα, Λαμία και Λάρισα, καλύπτοντας όλη 

την ελληνική επικράτεια, διαθέτουν   πλωτά σκάφη διαφόρων μεγεθών και 

τύπων, τα οποία χειρίζονται πυροσβεστικοί υπάλληλοι με δίπλωμα χειριστού 

ταχυπλόου σκάφους από το Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.) του Υπουργείο Εμπορικής 

Ναυτιλίας και Αιγαίου. Τα εν λόγω σκάφη επιχειρούν σε λίμνες, ποτάμια, 
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αλλά και σε θαλάσσιες περιοχές, διαθέτουν αντοχή σε δύσκολες συνθήκες 

τόσο σε γλυκά, όσο και σε θαλασσινά νερά με ανάλογη αντοχή υλικών για 

τις αποστολές που καλούνται να εκτελέσουν και είναι διασπαρμένα ως 

ακολούθως: 

Πίνακας 9: Κατανομή σκαφών στις Ε.Μ.Α.Κ. 

α/α Ε.Μ.Α.Κ ΠΟΛΕΙΣ ΣΚΑΦΗ  Ε.Μ.Α.Κ. 

1  1η  ΕΛΕΥΣΙΝΑ 1.Π.Π. 12 MOSTRO 620/ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΛΕΜΒΟΣ 

ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ  

      ΚΑΡΙΝΑ/6,20/MARINER 135 HP  

2.Φ.Λ. MOSTRO 430/ ΦΟΥΣΚΩΤΗ 

ΛΕΜΒΟΣ/4,30m/MARINER 30 HP 

3.Φ.Λ. BARRACUDA 420S/ ΦΟΥΣΚΩΤΗ 

ΛΕΜΒΟΣ/4,20m/MERCURY 15 HP 

4.Φ.Λ. ZODIAC ZOOM 340S/ ΦΟΥΣΚΩΤΗ 

ΛΕΜΒΟΣ/3,40m/ MARINER 9,5 HP 

5.Φ.Λ. ΠΟΤΑΜΟΥ/ ΦΟΥΣΚΩΤΗ 

ΛΕΜΒΟΣ/4,20m/MARINER 6,5 HP 

6.ΚΑΝΟ/ESCIMO/2,20 

7.ΚΑΝΟ/ESCIMO/2,20 

 

2  2η  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1.ZODIAC/ZOOM/3,40m/ΑΝΕΥ 

2.BARRACUDA/-/4m/ MARINER 30 HP 

3.OCEANIC/-/6m/ MERCURY 150 HP+ 

MERCURY 15 HP 

4.DELPHINI HELLAS/ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 

5.ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ/5m/HONDA 15 HP 

3  3η  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1.DOLFIN (FOST)/ΦΟΥΣΚΩΤΟ/4,5m/SUZUKI 

40 HP 

2.DS/ ΦΟΥΣΚΩΤΟ/3,2m/TOHATSU 9,9 HP 

4  4η  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1.FUN YAK/ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

(ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ)/4,5 m/YAMAHA F30 

2.MOSTRO/ ΦΟΥΣΚΩΤΟ/4,3m/TOHATSU 25 

5  5η  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1.ZODIAC INTERNATIONAL/PRO II 600  

2.SPREU BOOTE/Rafting Boat HIIPPO 

10SB/4,30m 
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 3. Zodiac ERB 400/Tohatsu MFS 30 BL 30HP 

(2013) 

6  6η  ΠΑΤΡΑ 1.BARRACUDA/ ΦΟΥΣΚΩΤΟ/4,20m/ 

TOHATSU 25 HP 

2. ZODIAC ZOOM/ ΦΟΥΣΚΩΤΟ/3,40m/ 

TOHATSU 40 HP 

3. A HELLAS/ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ 

(ΤΡΙΚΑΡΙΝΗ)/5m 

4. Zodiac ERB 400/Tohatsu MFS 30 BL 30HP 

(2013) 

7  7η ΛΑΜΙΑ BARRACUDA/ΛΕΜΒΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΗ/4,20m/ 

TOHATSU M 40 C 40 HP 

 

8  8η  ΛΑΡΙΣΑ 1.FUN YAK/MAKO SHARK/3,75m/ MERCURY 

15 HP 

2. BARRACUDA/420S/4,20m/ MARINER 25 

HP 

3. Zodiac ERB 400/Tohatsu MFS  30 BL 

30HP(2013) 

 

7.4 Κτιριακές εγκαταστάσεις υπηρεσιών ΠΣ 

 Για τη στέγαση των υπηρεσιών του (πλην των Πυροσβεστικών 

Κλιμακίων τα οποία στεγάζονται σε κτίρια που διατίθενται από τους 

τοπικούς ΟΤΑ) το ΠΣ χρησιμοποιεί συνολικά 170 κτίρια. Από αυτά τα 74 

ανήκουν στην περιουσία του ελληνικού Δημοσίου, τα 51 μισθωμένα, ενώ 

45 κτίρια έχουν παραχωρηθεί από διάφορες υπηρεσίες (π.χ. ΠΑ, λιμένες 

κλπ) και ΟΤΑ.    

 Τα στεγαστικά προβλήματα σε πολλές Υπηρεσίες του Π.Σ. είναι 

αυξημένα και οξύνονται με ραγδαίο ρυθμό, κυρίως για λόγους παλαιότητας, 

έλλειψης συντήρησης και ανεπάρκειας χώρων, σε βαθμό μάλιστα που 

έχουν ανακύψει θέματα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί υγιεινής και 

ασφάλειας και αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας των 

υπαλλήλων. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι διατιθέμενες πιστώσεις 

για την προληπτική συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι 

ανεπαρκείς και ειδικά κατά την τελευταία πενταετία βαίνουν συνεχώς 
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μειούμενες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σωρευτικά υψηλό κόστος 

επισκευής-συντήρησης, το οποίο δε μπορεί να καλυφθεί από τον τακτικό 

προϋπολογισμό. Μάλιστα η έλλειψη της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία 

τακτικής συντήρησης των ανελκυστήρων αλλά της απαραίτητης 

συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης-κλιματισμού είτε οδηγεί σταδιακά 

τις εν λόγω Η/Μ εγκαταστάσεις εκτός λειτουργίας είτε αυξάνει την 

ενεργειακή κατανάλωση.  

 Παρά τις δεδομένες εγγενείς δυσκολίες η υφιστάμενη κατάσταση των 

έργων που αφορούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του ΠΣ 

έχει ως ακολούθως:  

Α. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΠΔΕ) 

1. Ιεραρχώντας τις ανάγκες το Α.Π.Σ. ενέταξε στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) έργο που από το έτος 2010 βρίσκεται σε εξέλιξη για τη 

Συντήρηση – Επισκευή – Διαμόρφωση – Επέκταση Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων Πυροσβεστικού Σώματος, που αφορά στα κτίρια στέγασης 

των παρακάτω Υπηρεσιών: 

Πίνακας 10: Κτίρια στέγασης που εντάχθηκαν στο Π.Δ.Ε. 

α/α Κτίριο στέγασης  α/α Κτίριο στέγασης  

1 Δ.Π.Υ. & 3ος Π.Σ. Θεσσαλονίκης  12 Π.Υ. Κοζάνης 

2 2ος Π.Σ. Θεσ/νίκης 13 Π.Υ. Φλώρινας 

3 Δ.Π.Υ. Λάρισας & 1ος Π.Σ. Λάρισας 14 Π.Υ. Καστοριάς 

4 Δ.Π.Υ. Ηρακλείου & 1ος Π.Σ. 

Ηρακλείου 

15 Π.Υ. Ξάνθης 

5 Δ.Π.Υ. Ιωαννίνων & 1ος Π.Σ. 

Ιωαννίνων  

16 Π.Υ. Ερμούπολης 

Σύρου 

6 Δ.Π.Υ. Χανίων & 1ος Π.Σ. Χανίων  17 Π.Υ. Ρόδου 

7 Π.Υ. Χαλκίδας 18 1ος Π.Σ. Πατρών 

8 Π.Υ. Τρικάλων 19 2ος Π.Σ. Αθηνών 

9 Π.Υ. Καλαμάτας 20 4ος Π.Σ. Αθηνών 

10 Π.Υ. Σπάρτης 21 9ος  Π.Σ. Αθηνών 

11 Π.Υ. Ναυπλίου 22 3ος Π.Σ. Πειραιά 

 

2. Η χρηματοδότηση γίνεται από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ και 

συγκεκριμένα εντάχθηκε ένας κωδικός έργου στις ΣΑΕ 050 με συνολικό 
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προϋπολογισμό 4.000.000 € και ένας στη ΣΑΕ 050/5 με συνολικό 

προϋπολογισμό 4.200.000 €. Στις ειδικές διατάξεις των συγκεκριμένων 

κωδικών των ΣΑΕ είχαν περιληφθεί ως διακριτά επιμέρους υποέργα οι 

συντηρήσεις-επισκευές των παραπάνω κτιρίων.  

3. Η υλοποίηση αποφασίστηκε από την Πολιτική Ηγεσία να γίνει σε 

συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες (πρώην 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) για το σύνολο των υποέργων που 

περιλαμβάνονται στον κωδικό της ΣΑΕ 050 και την Κτηματική Εταιρία του 

Δημοσίου (ΚΕΔ) για το μέρος των υποέργων που αντιστοιχεί στη ΣΑΕ 0505. 

4. Όμως μετά τη συγχώνευση της ΚΕΔ Α.Ε. δεν υπήρξε διάδοχος φορέας 

με ανάλογη αρμοδιότητα για να αναλάβει την υλοποίηση του έργου της 

ΣΑΕ 0505 και αναγκαστικά απεντάχθηκε από το Π.Δ.Ε. κατά τα 

προβλεπόμενα της Εγκυκλίου του Υπ. Ανάπτυξης. Το έργο αυτό αφορούσε 

στα υποέργα για τη συντήρηση – επισκευή – διαμόρφωση των κτιρίων των 

Π.Υ. Σπάρτης, Π.Υ. Χαλκίδας, Π.Υ. Τρικάλων, Π.Υ. Κοζάνης, Π.Υ. Ξάνθης, 

Π.Υ. Ερμούπολης Σύρου, Π.Υ. Ρόδου, 3ου Π.Σ. Πειραιά, 4ου Π.Σ. Αθηνών, 

9ου  Π.Σ. Αθηνών και 2ου Π.Σ. Αθηνών. Από αυτά πρόλαβε να υλοποιηθεί 

μόνο το έργο συντήρησης – επισκευής της Π.Υ. Σπάρτης ενώ τα υπόλοιπα 

παρέμειναν σε εκκρεμότητα. 

5. Από τα παραπάνω έργα και δεδομένων των αλλεπάλληλων περικοπών 

των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΠΔΕ, ολοκληρώθηκαν από το 2010 έως 

και το 2013, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενότητες, οι εργασίες στα 

κτίρια στέγασης της Δ.Π.Υ. & 1ου Π.Σ. Ηρακλείου, του 1ου Π.Σ. Πατρών, της 

Π.Υ. Καλαμάτας και της Π.Υ. Φλώρινας. 

6. Για το έτος 2014 έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση του έργου στο 

κτίριο της ΠΕ.ΠΥ.Δ. & 1ου Π.Σ. Ιωαννίνων και είναι έτοιμη προς υπογραφή 

η σχετική Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Ηπείρου που θα είναι 

ο φορέας υλοποίησης.  

  

Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΩ 

ΣΔΙΤ: 

1. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος σε συνεργασία με την 

“ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” (πρώην ΟΣΚ Α.Ε.) υλοποιεί ήδη το πρώτο 

πανελλαδικά κτιριακό έργο μέσω Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα 

(ΣΔΙΤ) για τη «Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρησης και Τεχνικής Διαχείριση» 
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επτά κτιρίων στέγασης Υπηρεσιών του Π.Σ. και συγκεκριμένα για τον 1ο 

Πυρ/κό Σταθμό Θεσ/νίκης και τις Π.Υ. Αλεξανδρούπολης, Βέροιας, 

Λευκάδας, Γιαννιτσών, Γαργαλιάνων και Καλαβρύτων.  

2. Παράλληλα το Α.Π.Σ. προχώρησε στην υποβολή νέων προτάσεων 

υπαγωγής και με απόφαση της αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής την 1-9-

2008 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ 

(Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.) τα εξής έργα (2ο πακέτο) : 

2.1. Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση των 

κτιριακών εγκαταστάσεων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και του 

1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών. 

2.2. Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση των 

κτιριακών εγκαταστάσεων του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Πυροσβεστικού 

Σώματος και του Κέντρου Πυρομηχανικών & Πυροσβεστικών Δοκιμών και 

Πιστοποίησης (ΚΕ.ΠΥ.ΔΟ.Π). 

2.3. Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση των 

κτιριακών εγκαταστάσεων τεσσάρων (4) Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης 

Καταστροφών (ΕΜΑΚ) και τριών (3) Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 

3. Από την αρχική περίοδο σχεδιασμού του 2ου πακέτου έργων ΣΔΙΤ όμως 

έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πλέον των τεσσάρων ετών κατά τη 

διάρκεια του οποίου έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα λόγω της 

αναδιοργάνωσης υπηρεσιών του Π.Σ., των συστεγάσεων Υπηρεσιών για 

εξοικονόμηση δαπανών αλλά και των περιορισμών δημοσιονομικών 

μεγεθών σε συνδυασμό με τη μείωση της διαθεσιμότητας δανειακών 

κεφαλαίων. Έτσι κατέστη επιτακτική η ανάγκη αναμόρφωσης των 

εγκεκριμένων έργων με μετασχηματισμό τους σε μικρότερα σχήματα 

χαμηλότερου κόστους. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, το ΑΠΣ έχει 

προτείνει στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ την αναμόρφωση του 2ου πακέτου 

έργων με το υπ’ αριθμ. 14223οικ. Φ.531.35/12-03-2014 έγγραφό του. 

4. Παράλληλα πρέπει να επισημανθεί ότι, αφού πλέον είναι αδύνατη η 

υλοποίηση έργων για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Σώματος με 

χρηματοδότηση από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Π.Δ.Ε.), που τα τελευταία έτη έχουν περιοριστεί σημαντικά, η μόνη 

ενδεδειγμένη λύση είναι η διαδικασία σύμφωνα με το Ν. 3389/2005 περί 

ΣΔΙΤ. Η συγκεκριμένη τακτική μέσω συμβάσεων σύμπραξης θεωρείται 

παγκοσμίως σημαντικό μέτρο ανάπτυξης, ειδικά για το Δημόσιο Τομέα, 
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αφού καθίσταται δυνατή η άμεση εξοικονόμηση πόρων χρηματοδότησης 

των δημοσίων έργων μέσω της μετακύλισης του κόστους αυτού σε ιδιωτικά 

κεφάλαια και τον καταμερισμό της αποπληρωμής από εθνικούς πόρους σε 

βάθος 25-ετίας τουλάχιστον. 

 

7.5 Στοιχεία επιχειρησιακής λειτουργίας ετών 2011-2013 

7.5.1 Συμβάντα Έτους 2011 

Πίνακας 11: Συμβάντα Έτους 2011 

 

Το ΠΣ επενέβη συνολικά για το έτος 2011 σε 69830 περιστατικά, ήτοι περί 

τα 191 συμβάντα ανά ημέρα. 
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7.5.2 Συμβάντα Έτους 2012 

Πίνακας 12: Συμβάντα Έτους 2012 

 

Το ΠΣ επενέβη συνολικά για το έτος 2012 σε 67485 περιστατικά, ήτοι περί 

τα 185 συμβάντα ανά ημέρα. 

 

7.5.3 Συμβάντα Έτους 2013 

Πίνακας 13: Συμβάντα Έτους 2013 

 

Το ΠΣ επενέβη συνολικά για το έτος 2013 σε 64919 περιστατικά, ήτοι περί 

τα 178 συμβάντα ανά ημέρα. 
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7.5.4 Αστικές επεμβάσεις 

 Τα 24120 περιστατικά του έτους 2011, δηλαδή περίπου το 34,54% 

αφορούν σε αστικές πυρκαγιές. Κατά τις επεμβάσεις αυτές οι οποίες 

ανάγονται σε 66 ανά ημέρα επετεύχθησαν 91 διασώσεις ανθρώπων, ενώ η 

συνολική διασωθείσα περιουσία εκτιμάται σε   1.158.338.987 €.  

 Τα 20308 περιστατικά του έτους 2012, δηλαδή περίπου το 30,09% 

αφορούν σε αστικές πυρκαγιές. Κατά τις επεμβάσεις αυτές οι οποίες 

ανάγονται σε 56 ανά ημέρα επετεύχθησαν 108 διασώσεις ανθρώπων, ενώ η 

συνολική διασωθείσα περιουσία εκτιμάται σε   1.011.352.368 € 

 Τα 18036 περιστατικά του έτους 2013, δηλαδή περίπου το 27,78% 

αφορούν σε αστικές πυρκαγιές. Κατά τις επεμβάσεις αυτές οι οποίες 

ανάγονται σε 49 ανά ημέρα επετεύχθησαν 71 διασώσεις ανθρώπων, ενώ η 

συνολική διασωθείσα περιουσία εκτιμάται σε  1.723.123.371 € 

 

7.5.5 Δασικές πυρκαγιές 

 Τα περιστατικά δασικών πυρκαγιών για τα έτη 2011, 2012 και 2013 

ανέρχονται σε 11354 (ποσοστό 16,26%), 10476 (ποσοστό 15,52%) και 

10196 (ποσοστό 15,71%) αντίστοιχα. Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό 

αυτό είναι το μικρότερο ανά κατηγορία επεμβάσεων, απορροφά το 

μεγαλύτερο μέρος των διατιθέμενων πόρων τόσο  σε εργατοώρες του 

ανθρώπινου δυναμικού όσο και των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 

Σώματος.  

 Στους παρακάτω πίνακες ταξινομούνται οι δασικές πυρκαγιές στις 

οποίες επενέβη η Υπηρεσία σε συνάρτηση με την έκταση των 

προκληθεισών ζημιών. Η μελέτη των σχετικών στατιστικών δεδομένων 

αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας στην πλειοψηφία των 

περιστατικών δασικών πυρκαγιών. 
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7.5.6 Πυρκαγιές κατά έκταση ζημιών 2011 

Πίνακας 14: Πυρκαγιές κατά έκταση ζημιών 2011 

Έκταση ζημιών Αριθμός Πυρκαγιών Ποσοστό Πυρκαγιών 

< 10 στρ. 9551 84,12% 

11-50 στρ. 1259 11,09% 

51-1000 στρ. 496 4,37% 

1001-5000 στρ. 41 0,36% 

> 5000 στρ. 7 0,06% 

ΣΥΝΟΛΟ 11354 100,00% 

 

7.5.7 Πυρκαγιές κατά έκταση ζημιών 2012 

Πίνακας 15: Πυρκαγιές κατά έκταση ζημιών 2012 

Έκταση ζημιών Αριθμός Πυρκαγιών Ποσοστό Πυρκαγιών 

< 10 στρ. 9005 85,96% 

11-50 στρ. 973 9,29% 

51-1000 στρ. 444 4,24% 

1001-5000 στρ. 41 0,39% 

> 5000 στρ. 13 0,12% 

ΣΥΝΟΛΟ 10476 100,00% 

 

7.5.8 Πυρκαγιές κατά έκταση ζημιών 2013 

Πίνακας 16: Πυρκαγιές κατά έκταση ζημιών 2013 

Έκταση ζημιών Αριθμός Πυρκαγιών Ποσοστό Πυρκαγιών 

< 10 στρ. 8573 84,08% 

11-50 στρ. 1162 11,40% 

51-1000 στρ. 435 4,27% 

1001-5000 στρ. 19 0,19% 

> 5000 στρ. 7 0,07% 

ΣΥΝΟΛΟ 10196 100,00% 
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7.5.9 Ανθρώπινοι Πόροι 

7.5.9.1 Προσωπικό που χρησιμοποιήθηκε κατά το έτος 2011 

Πίνακας 17: Κατανομή προσωπικού στις δασικές πυρκαγιές για το Έτος 

2011 

 

 Το σύνολο των ανθρώπινων πόρων που έλαβαν μέρος σε όλες τις 

επιχειρήσεις του έτους 2011 ανέρχεται αθροιστικά σε 77550 άτομα εκ των 

οποίων 61824, ποσοστό 79,72%, είναι πυροσβεστικό προσωπικό.  

 Η συντριπτική πλειοψηφία (84,83%) των μηχανικών πόρων που 

επενέβησαν στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών προέρχονται από 

το ΠΣ, ενώ συνολικά διενεργήθηκαν 385882 δρομολόγια που αντιστοιχούν 

σε 13.997.507 χιλιόμετρα, 448.351 lit  βενζίνης και 4.139.018 lit  

πετρελαίου.  

 

7.5.9.2 Προσωπικό που χρησιμοποιήθηκε κατά το έτος 2012 

Πίνακας 18: Κατανομή προσωπικού στις δασικές πυρκαγιές για το Έτος 

2012 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Πυροσβ

. Σώμα 

Πεζοπόρα 

τμήματα 

Εθελο

ντές 

Στρατ

ός 

 Άλλες 

δυνάμεις  

Σύνολο 

Προσωπικού 

Σύνολο 

Προσωπικού 
60668 6440 3047 1412 5329 76896 

Ποσοστό 

επί συνόλου 
78,90% 8,37% 3,96% 

1,84

% 
6,93% 100,00% 
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 Το σύνολο των ανθρώπινων πόρων που έλαβαν μέρος σε όλες τις 

επιχειρήσεις του έτους 2012 ανέρχεται αθροιστικά σε 76896 άτομα εκ των 

οποίων 60668, ποσοστό 78,90%, είναι πυροσβεστικό προσωπικό.  

 Η συντριπτική πλειοψηφία (84,32%) των μηχανικών πόρων που 

επενέβησαν στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών προέρχονται από 

το ΠΣ, ενώ συνολικά διενεργήθηκαν 395163 δρομολόγια που αντιστοιχούν 

σε 15.248.098 χιλιόμετρα, 429.707 lit  βενζίνης και 4.347.016 lit  

πετρελαίου.  

 

7.5.9.3 Προσωπικό που χρησιμοποιήθηκε κατά το έτος 2013 

Πίνακας 19: Κατανομή προσωπικού στις δασικές πυρκαγιές για το Έτος 

2013 

 

 Το σύνολο των ανθρώπινων πόρων που έλαβαν μέρος σε όλες τις 

επιχειρήσεις του έτους 2013 ανέρχεται αθροιστικά σε 65799 άτομα εκ των 

οποίων 53642, ποσοστό 81,52%, είναι πυροσβεστικό προσωπικό.  

 Η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών πόρων που επενέβησαν 

στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών προέρχονται από το ΠΣ, ενώ 

συνολικά διενεργήθηκαν 370027 δρομολόγια που αντιστοιχούν σε 

14.589.526 χιλιόμετρα, 380.652 lit  βενζίνης και 3.778.538 lit  πετρελαίου.  

 

7.5.10 Πυρασφάλεια  

 Τα γραφεία πυρασφάλειας του ΠΣ, κατά το έτος 2011, 

πραγματοποίησαν 19615 εγκρίσεις μελετών, 6413 αυτοψίες, δέχθηκαν 119 

υποβληθείσες μηνύσεις ενώ  χορηγήθηκαν 28243 πιστοποιητικά και 

εξετάστηκαν 312 καταγγελίες. Για την κάλυψη των αναγκών της 

πυρασφάλειας και άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκαν 
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28504 δρομολόγια, διανύθηκαν 1885412 χιλιόμετρα και διατέθηκαν 84944 

άνδρες.  

 

Πίνακας 20: Κατανομή μέσων και προσωπικού για τις εργασίες 

Πυρασφάλεια το Έτος 2011 

ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΛΛΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ - 2011 

  

1. ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ 

  

  

Αυτοκίνητα 28504 

Διανυθέντα χιλιόμετρα 1885412 

Άνδρες 84944 

Ώρες διάθεσης 2898 

  

2.ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

  

  

Πλοία 68 

Διανυθέντα μίλια 481 

Άνδρες 251 

Ώρες διάθεσης 449:50 

 

 Τα γραφεία πυρασφάλειας του ΠΣ, κατά το έτος 2012, 

πραγματοποίησαν 17397 εγκρίσεις μελετών, 10634 αυτοψίες, δέχθηκαν 56 

υποβληθείσες μηνύσεις ενώ  χορηγήθηκαν 24956 πιστοποιητικά και 

εξετάστηκαν 341 καταγγελίες. Για την κάλυψη των αναγκών της 

πυρασφάλειας και άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκαν 

32411 δρομολόγια, διανύθηκαν 1853988 χιλιόμετρα και διατέθηκαν 64479 

άνδρες.  

Πίνακας 21: Κατανομή μέσων και προσωπικού για τις εργασίες 

Πυρασφάλεια το Έτος 2012 

ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΛΛΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ - 2012 

  

1. ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ 

  

  

Αυτοκίνητα 32411 

Διανυθέντα χιλιόμετρα 1853988 

Άνδρες 64479 

Ώρες διάθεσης 60828:03 

  

2.ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

  

  

Πλοία 64 

Διανυθέντα μίλια 535 

Άνδρες 268 

Ώρες διάθεσης 369:46 
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 Τα γραφεία πυρασφάλειας του ΠΣ, κατά το έτος 2013, 

πραγματοποίησαν 21532 εγκρίσεις μελετών, 11857 αυτοψίες, δέχθηκαν 76 

υποβληθείσες μηνύσεις ενώ  χορηγήθηκαν 33876 πιστοποιητικά και 

εξετάστηκαν 301 καταγγελίες. Για την κάλυψη των αναγκών της 

πυρασφάλειας και άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκαν 

30561 δρομολόγια, διανύθηκαν 2994685 χιλιόμετρα και διατέθηκαν 64470 

άνδρες.  

Πίνακας 22: Κατανομή μέσων και προσωπικού για τις εργασίες 

Πυρασφάλειας το Έτος 2013 

ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΛΛΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ - 2013 

  

1. ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ 

  

  

Αυτοκίνητα 30561  

Διανυθέντα χιλιόμετρα 2994685 

Άνδρες 64470 

Ώρες διάθεσης 50102:50 

  

2.ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

  

  

Πλοία 40 

Διανυθέντα μίλια 827 

Άνδρες 433 

Ώρες διάθεσης 722:42 

 

Μία περιγραφή του συνόλου των διαδικασιών τόσο με εξωτερικούς όσο και 

με εσωτερικούς παράγοντες που εμπλέκεται μια Π.Υ. περιγράφεται στο 

διάγραμμα 3. 
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Συντήρηση
οχημάτων /

μηχανημάτων

Διαχείριση
πυροσβεστικού

υλικού

Σχεδιασμός
αντιμετώπισης

δασικών
πυρκαγιών

Χορήγηση
πιστοποιητικών

πυροπροστασίας /
αδειών

Σχεδιασμός
επέμβασης σε
εγκαταστάσεις

υψηλής
επικινδυνότητας

Προγραμματισμός
ημερήσιων

καθηκόντων

Ανάληψη
καθηκόντων
υπηρεσίας

Εκπαίδευση σε
εθελοντές /
εποχιακό

προσωπικό

Έξοδος και
αντιμετώπιση
συμβάντων

Λήψη συμβάντων Αναφορά
συμβάντων

Λήψη αιτημάτων
πολιτών

Εκπαίδευση /
ενημέρωση

πολιτών

Έλεγχοι
πυροπροστασίας

Διεξαγωγή
ανακριτικού έργου

Διεξαγωγή έργου
Δημόσιου

Κατήγορου

Διαχείριση
εγγράφων και
αρχείων Π.Υ.

Διαχείριση
προσωπικού Π.Υ.

Διαχείριση
οικονομικών

θεμάτων Π.Υ.

Διαχείριση
υγειονομικών
θεμάτων Π.Υ.

Συντήρηση
κτιριακών

υποδομών Π.Υ.

Εκπαίδευση
μόνιμου

προσωπικού Π.Υ.

Διαχείριση
Συστήματος
Ποιότητας

Π

Ο

Λ

Ι

Τ

Η

Σ

Π

Ο

Λ

Ι

Τ

Η

Σ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Π.Σ/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Π.Σ/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Προώθηση και
προβολή

δραστηριοτήτων
Π.Υ στο κοινό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα  3: Διαδικασίες Π.Υ.

 

 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ 
Π.Σ. / 

ΠΕ.ΠΥ.Δ. 

 

 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ 
Π.Σ. / 

ΠΕ.ΠΥ.Δ. 
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7.6 Έργα Πυροσβεστικού Σώματος 

 

Γενικά  

 Το ΠΣ χρησιμοποιεί πόρους από τον Τακτικό του Προϋπολογισμό και 

το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση των πάσης 

φύσεως αναπτυξιακών έργων του σε υποδομές, εξοπλισμούς και 

εκπαιδεύσεις, αλλά και την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών αναγκών 

του προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία 

και ετοιμότητα των Υπηρεσιών του σε 24ωρη βάση ανά την επικράτεια.   

Από τον Ετήσιο Τακτικό Προϋπολογισμό του, που συνολικά για το έτος 

2014 ανέρχεται σε  351 εκατ. ευρώ περίπου, τα 294,5 εκατ. ευρώ δηλαδή 

ποσοστό 84% αφορά την κάλυψη αμοιβών προσωπικού, ενώ ποσοστό περί 

το 7% αφορά κόστος μίσθωσης υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης. Πέραν των 

δαπανών αυτών, ο τακτικός προϋπολογισμός κατευθύνεται σε λειτουργικές 

δαπάνες και προμήθειες κύριου και βοηθητικού υλικού και αναλωσίμων. 

Κατόπιν τούτων γίνεται σαφές ότι μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού δεν 

μπορούν, υπό τις παρούσες συνθήκες, να χρηματοδοτηθούν μεγάλα 

αναπτυξιακά έργα του ΠΣ.  

 Αντίστοιχα, όπως είναι γνωστό, λόγω της δημοσιονομικής 

στενότητας, το Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

αδυνατεί να εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις για μεγάλα και πολυετή 

έργα υποδομών. Ωστόσο, μέσω σχετικής χρηματοδότησής του, το ΠΣ 

κατάφερε να υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία έργο ανέγερσης και 

λειτουργίας επτά (7) νέων Πυροσβεστικών Σταθμών ανά την επικράτεια 

μέσω Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) καθαρής παρούσας 

αξίας 25.000.000 €, ενώ επίκειται η άμεση έναρξη των διαδικασιών 

υποβολή πρότασης για υλοποίηση νέων κατασκευών μέσω ΣΔΙΤ 

εκτιμώμενου ύψους 34.000.000 € περίπου σε πρώτη φάση (Πίνακας 26), 

με αυξητική κλιμάκωση στην περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης αλλά και 

διάθεσης των απαιτουμένων πιστώσεων. Κύρια προτεραιότητα 

επιχειρησιακή  - λειτουργική και με εκφρασμένη ισχυρή πολιτική βούληση 

αποτελεί η ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος για τη στέγαση του 

Αρχηγείου του Σώματος, της Γ.Γ.Π.Π. και του 4ου Π.Σ. Αθηνών. 

 Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες ώστε κάθε χρόνο να 

υλοποιούνται / χρηματοδοτούνται έργα μικρής κλίμακας και χαμηλού 
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προϋπολογισμού για επισκευές, συντηρήσεις, ανακαινίσεις κτιριακών 

υποδομών, που υποδεικνύονται ως υψηλής προτεραιότητας.  

Πρέπει να επισημανθεί ότι αν εξαιρεθεί ο προϋπολογισμός έργων ΣΔΙΤ 

(Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα), από τις πιστώσεις που 

αντιστοιχούν κατ’ έτος, μέσω του Εθνικού Π.Δ.Ε. στο Υπουργείο Δημόσιας 

Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, ποσοστό μόνο 10%  περίπου εξ αυτών 

κατευθύνονται στο Π.Σ.  

 Όσον αφορά τώρα το Π.Δ.Ε. / Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, μέσω 

κατάλληλης άντλησης και αξιοποίησης πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

ΠΣ έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί τα τελευταία έτη πολλά και 

σημαντικά έργα ανέγερσης κτιριακών υποδομών και προμήθειας 

μηχανολογικού εξοπλισμού. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται: 

• Προμήθεια τεσσάρων ελικοπτέρων (τριών ΒΚ και ενός Super Puma) 

• Προμήθεια πέντε πυροσβεστικών πλοίων 

• Προμήθεια περισσότερων από 1000 πυροσβεστικών οχημάτων, όλων 

των κατηγοριών (υδροφόρα, διασωστικά, βοηθητικά κ.λπ.) 

• Κατασκευή κτιριακών υποδομών Πυρ/κών Σταθμών σε Βιομηχανικές 

περιοχές. 

• Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

 Ειδικότερα για την χρονική περίοδο 2007-2013, μέσω Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) / Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, το 

Πυροσβεστικό Σώμα υλοποιεί έργα που εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο 

του παρόντος  Πίνακα 27. 

 Για τη νέα διαχειριστική περίοδο 2014-2020, το ΠΣ από τον 

Σεπτέμβριο 2012 συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες προετοιμασίας, 

διαμόρφωσης και διατύπωσης προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων 

για το υπό διαπραγμάτευση νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 

2014-2020, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση των κατευθύνσεων 

Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020.  

 Ενδεικτικά, το Πυροσβεστικό Σώμα προσβλέπει, μεταξύ άλλων και 

μέσω των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

2014-2020, να υλοποιήσει: 
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 Την προμήθεια οχημάτων, εξοπλισμού, συσκευών και εργαλείων 

αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (με έμφαση σε πυρκαγιές, 

σεισμούς, πλημμύρες κ.α.) 

 Την προμήθεια ειδικών οχημάτων, εξοπλισμού, συσκευών και 

εργαλείων αντιμετώπισης τεχνολογικών καταστροφών μεγάλης έκτασης 

και σύγχρονων ΧΒΡΠ απειλών. 

 Την προμήθεια οχημάτων, εξοπλισμού, συσκευών και εργαλείων για 

βελτίωση της παρεχόμενης ενεργητικής ασφάλειας - παροχής βοηθείας 

σε ατυχήματα μεταφορών (οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών, 

αεροπορικών). 

 Την προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας επεμβαίνοντος 

προσωπικού. 

 Την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης - ασκήσεων - 

προσομοιώσεων, συντονισμού, επικοινωνίας και επιχειρησιακής 

συνεργασίας φορέων εντός και εκτός των συνόρων της χώρας. 

 Την ψηφιακή αναβάθμιση των επικοινωνιών του. 

 Ενεργειακή αναβάθμιση ιδιόκτητων κτιρίων του. 

 Την ανάπτυξη υποστηρικτικών μεθοδολογιών, καινοτόμων συστημάτων 

και εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, λήψης απόφασης  στη διαχείριση 

κινδύνων και κρίσεων, με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών 

Πληροφορικής-Επικοινωνιών (Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, 

ψηφιακή απεικόνιση πληροφοριών, λογισμικά μοντέλα εξέλιξης 

συμβάντων κλπ), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 275.000.000 €. 

 Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & 

Προστασίας του Πολίτη και κατ’ επέκταση το Πυροσβεστικό Σώμα δεν 

διαχειρίζεται αυτοτελές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, συγχρηματοδοτούμενο 

με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΠΣ υποβάλει τις πάσης φύσεως 

προτάσεις έργων του στα αρμόδια όργανα (Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης) 

των διαφόρων Προγραμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός των νέων 

συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΣ δεν καλύπτει όλο το φάσμα 

αναγκών και αρμοδιοτήτων του, αλλά προσαρμόζεται κάθε φορά σε 

περιορισμούς τεχνικής και οικονομικής φύσης (όσον αφορά το φυσικό, το 

οικονομικό αντικείμενο, τη χωροθέτηση, τη σκοπιμότητα κ.α.) που 

καθορίζονται στα διάφορα Επιχειρησιακά Προγράμματα.   
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 Ευνόητο είναι ότι η δυνατότητα ένταξης των έργων του ΠΣ δεν είναι 

πάντα ευχερής ή διασφαλισμένη. Αντίθετα, εξαρτάται καθοριστικά από τη 

συσχέτιση με τις στρατηγικές προτεραιότητες άλλων Υπουργείων και 

Περιφερειών, που έχουν την κύρια αρμοδιότητα χάραξης και εφαρμογής 

αντίστοιχων τομεακών – περιφερειακών πολιτικών (περιβάλλον, μεταφορές 

κλπ).  

 Εξαιτίας αυτού, συχνά υπάρχει αβεβαιότητα (μέχρι την έκδοση ή μη 

των σχετικών αποφάσεων ένταξης) ως προς τις δράσεις του Πυροσβεστικού 

Σώματος, που τελικά συγχρηματοδοτούνται μέσω πόρων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. (Τομεακά,  Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα κ.α.)   

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  του παρόντος παρουσιάζονται υπό μορφή Πινάκων: 

 

 Πίνακας 26:  

Έργα Σ.Δ.Ι.Τ. του Π.Σ. για τα οποία δρομολογείται η κατάθεση σχετικής 

πρότασης υπαγωγής. 

 

 Πίνακας 27: 

Συγχρηματοδοτούμενα έργα του Π.Σ., περιόδου 2007-2013. 
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8. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος 
 

8.1 Γενικά 

 Στη σύγχρονη κοινωνία που προοδεύει επιστημονικά και τεχνολογικά 

ίσως πιο γρήγορα από ποτέ, η συχνότητα των φυσικών και τεχνολογικών 

καταστροφών αυξάνει, όπως αυξάνουν επίσης οι αντίστοιχες απώλειες ζωής 

στις αναπτυσσόμενες χώρες και οι οικονομικές απώλειες στις ανεπτυγμένες. 

Είναι πραγματικά παράδοξο το γεγονός ότι ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι 

φτιάχνουμε γύρω μας έναν ολοένα και πιο επικίνδυνο και απειλητικό 

κόσμο, την ίδια ώρα ψάχνουμε για να αναθεματίσουμε εξωτερικές 

απειλητικές δυνάμεις που προκαλούν καταστροφές και επισωρεύουν 

κινδύνους για την κοινωνία. 

 Οι εκδηλούμενοι σεισμοί, οι αλλεπάλληλες πλημμύρες, οι 

κατολισθήσεις, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι δασικές πυρκαγιές και 

άλλα φαινόμενα σε διάφορα σημεία του πλανήτη μας δίνουν την εντύπωση 

μιας ολοένα επιταχυνόμενης διαδικασίας αλλαγών στη γήινη επιφάνεια, η 

οποία τείνει στην εξεύρεση κάποιων ισορροπιών στο φυσικό περιβάλλον. 

Ισορροπιών που έχουν διαταραχθεί όχι μόνο από εξωγενείς και ενδογενείς 

δυνάμεις αλλά σε κάποιο βαθμό και από τις συνεχώς αυξανόμενες 

ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως η ρύπανση της ατμόσφαιρας και η 

συνεπακόλουθη αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών, η μόλυνση των 

υπογείων στρωμάτων, οι πυρηνικές δοκιμές, η κατασκευή τεραστίων 

τεχνικών έργων και γενικότερα η παρεμπόδιση κάποιων φυσικών 

διεργασιών και η επιτάχυνση ορισμένων άλλων. 

 Παράλληλα, με αλματώδη συχνότητα τα τελευταία χρόνια, 

λαμβάνουν χώρα φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, οι οποίες 

προέρχονται από τις δραστηριότητες του ανθρώπου και από την ατυχή 

διαχείριση ορισμένων στοιχείων της τεχνολογίας, όπως δασικές πυρκαγιές, 

πυρηνικά ατυχήματα, εκρήξεις, μολύνσεις από απόβλητα και τοξικές 

χημικές ουσίες κ.α. 

Στις μέρες μας παρατηρούμε μία έξαρση ενός διαχρονικού 

προβλήματος που απασχολεί όλες τις περιοχές του πλανήτη με μεσογειακό 

τύπο κλίματος. Οι κλιματική αλλαγή άλλαξε τον παγκόσμιο χάρτη των 

δασικών πυρκαγιών, με την εμφάνιση περισσότερων και 

καταστροφικότερων γεγονότων. Χώρες προηγμένες, με αποτελεσματικούς 
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μηχανισμούς διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτων αναγκών, όπως οι ΗΠΑ 

και Αυστραλία, βιώνουν κάθε καλοκαίρι περιστατικά πολύ μεγάλων δασικών 

πυρκαγιών με τεράστιες καταστροφές. Η επιστημονική κοινότητα που 

μελετά τα γεγονότα αυτά υιοθέτησε τον όρο «Μεγαπυρκαγιά» για να 

περιγράψει την σφοδρότητα ορισμένων ακραίων γεγονότων δασικών 

πυρκαγιών. Η Ελλάδα βίωσε στο πρόσφατο παρελθόν τέτοια γεγονότα τα 

οποία ανέδειξαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ανάγκη συνεχούς 

βελτίωσης του μηχανισμού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της χώρας.  

Επίσης, η δημιουργία και ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών 

μηχανισμών αντιμετώπισης χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και 

πυρηνικών (ΧΒΡΠ) απειλών που μπορεί να προέλθουν από τρομοκρατικές 

επιθέσεις εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει την κρισιμότερη νέα 

προτεραιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.      

Τούτο σημαίνει ότι οι απαιτήσεις και η ποιότητα των πάσης φύσεως 

παρεχόμενων υπηρεσιών στους τομείς πολιτικής και περιβαλλοντικής 

προστασίας βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, με 

ιδιαίτερη έμφαση να δίδεται πλέον στην ανάδειξη και υιοθέτηση σύγχρονων 

μεθοδολογιών και πρακτικών αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων και 

καταστροφών, αλλά και των σύγχρονων τρομοκρατικών απειλών.   

Οι προκλήσεις και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στο διεθνές περιβάλλον, 

σε συνδυασμό με την παρατηρούμενη στις μέρες μας έξαρση της 

τρομοκρατίας έχουν σοβαρό και αντίστοιχα κλιμακούμενο αντίκτυπο και 

στο εθνικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια προκύπτει επιτακτικά η απαίτηση 

ενδυνάμωσης, σχεδιασμού και αναπροσαρμογών των προβλεπόμενων 

μηχανισμών ανταπόκρισης, μέσα από τη διαρκή εκτίμηση των απειλών και 

την επαναξιολόγηση και δοκιμασία των επιχειρησιακών σχεδίων και μέσων.     

Παράλληλα, είναι τεκμηριωμένο ότι η εντατικά επιχειρούμενη – 

ασφαλής και ισόρροπη – τομεακή και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, 

προϋποθέτει την ισχυρή  και σταθερή υποστήριξή της, μέσω αντίστοιχης 

αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς 

έκτακτης ανάγκης της χώρας μας. Έτσι η διατήρηση και όπου αυτό δεν 

ισχύει η εναρμόνισή τους με το επίπεδο των αντίστοιχων υπηρεσιών στα 

προηγμένα κράτη – μέλη της Ε.Ε, θα πρέπει να αποτελεί διαρκή 

επιδιωκόμενο στόχο.      



44 
 

Μετά και την ανάληψη της ευθύνης δασοπυρόσβεσης (1998), το 

Πυροσβεστικό Σώμα κατέστη ο μοναδικός φορέας ενεργητικής 

πυροπροστασίας της χώρας και από τον Απρίλιο του 14 με βάση το νέο 

νόμο μας  αποτελούμε τον επιχειρησιακό βραχίονα της πολιτικής 

προστασίας της χώρας μας. Ως εκ τούτου, πρακτικά επιλαμβάνεται σε κάθε 

συμβάν (πυρκαγιές κάθε είδους – παροχές βοηθείας σε ατυχήματα κάθε 

είδους – θεομηνίες – σεισμούς – διασώσεις κ.α.). 

 Αναμφισβήτητα, η αξιοπιστία των επεμβάσεων πυρόσβεσης,  

διάσωσης, και  πολιτικής προστασίας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα 

του πλήθους των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος προς όφελος του 

πολίτη και του Κράτους. 

 Επίσης, η ανάληψη δράσης στο εξωτερικό, για παροχή διεθνούς 

συνδρομής και βοήθειας σε περιπτώσεις μεγάλων ατυχημάτων και 

καταστροφών, καθώς και η συμμετοχή σε ασκήσεις, διεθνείς επιτροπές και 

οργανισμούς, αποτελούν πλέον καλά εδραιωμένους αλλά και συνεχώς 

διευρυνόμενους νέους ρόλους. Ευνόητο είναι ότι οι εν λόγω αποστολές 

είναι πρωταρχικής σημασίας, μεταξύ άλλων και για την αναγνώριση του 

επιπέδου των υπηρεσιών του σώματος αλλά και για την προβολή της χώρας 

μας.   

 Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πάσης φύσεως 

πυροσβεστικών και διασωστικών επεμβάσεων (αστικές, βιομηχανικές, 

δασικές πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες, τεχνολογικά, κυκλοφοριακά 

ατυχήματα κ.λπ.), υποστηρίζει την επιδιωκόμενη ανάπτυξη σε Κρίσιμους 

Τομείς Προτεραιότητας για τη χώρα μας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(προστασία περιβάλλοντος, πολιτική προστασία, προστασία από φυσικής 

και τεχνολογικής προέλευσης καταστροφές & ατυχήματα, ασφάλεια 

μεταφορών κλπ). Σ’ αυτή την κατεύθυνση, σημαντική υπήρξε μέχρι σήμερα 

η συνδρομή των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, Προγραμμάτων 

Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, Ταμείου Συνοχής κ.λπ. 

 Τα παραπάνω δεδομένα έχουν προκαλέσει εύλογο προβληματισμό 

και ανησυχία στην παγκόσμια κοινή γνώμη, γεγονός που ήδη αποτελεί και 

θα αποτελέσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον αντικείμενο μελέτης και 

ανάληψης δράσεων σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας εκ μέρους των 
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κρατών και των κατά τόπους αρχών, τόσο μεμονωμένα όσο και στο πλαίσιο 

διεθνών συνεργασιών. 

 Η Πολιτική Προστασία ως έννοια συνδέεται με δράσεις που 

αποβλέπουν στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, των 

υποδομών μιας χώρας καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος από την 

εκδήλωση καταστροφών προερχομένων από φυσικούς ή ανθρωπογενείς 

παράγοντες. 

Ως ολοκληρωμένος κύκλος Πολιτικής Προστασίας ορίζεται διεθνώς ο 

κύκλος που περιλαμβάνει: 

• την Πρόληψη (prevention) 

• την Προετοιμασία (preparedness) 

• την Έγκαιρη Προειδοποίηση (early warning) 

• την Άμεση Επέμβαση (rapid response) 

• τη Διαχείριση των Συνεπειών (consequences management) 

• την Αποκατάσταση (rehabilitation) 

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις και πολιτικές που έχουν ως 

στόχο: 

 την αξιολόγηση του κινδύνου σε ενδεχόμενη εκδήλωση ενός 

περιστατικού με καταστροφικές συνέπειες (risk assessment), 

 τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στον περιορισμό της πιθανότητας 

του να επέλθει ο κίνδυνος, καθώς και στον μετριασμό των συνεπειών 

αυτού (risk reduction) 

 την αντιμετώπιση/διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από 

την εκδήλωση φαινομένων με καταστροφικές συνέπειες (emergency 

management) καθώς και τη λήψη μέτρων που ακολουθούν μια 

καταστροφή, προκειμένου να μετριαστεί άμεσα το βάρος όσων επλήγησαν 

(disaster recovery). 

Είναι σαφές ότι σε μια οργανωμένη κοινωνία η εκπόνηση μιας εθνικής 

στρατηγικής στο τομέα της πολιτικής προστασίας όπως αυτός περιγράφεται 

παραπάνω συνιστά ένα ισχυρό εργαλείο για το συντονισμό των δεκάδων 

δράσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση επικίνδυνων καταστάσεων και 

περιπτώσεων κρίσεων, ιδιαίτερα όταν απειλούνται σημαντικοί ανθρώπινοι 

και οικονομικοί πόροι. 

Μια τέτοια στρατηγική απαιτείται να ενσωματώνει τρία βασικά στοιχεία: 
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 πρώτον, πρέπει να καθορίζει μια γενική προσέγγιση στους μεγάλους 

κινδύνους που αφορούν στη χώρα, με έμφαση τον προσδιορισμό του 

επιπέδου αποδοχής του κινδύνου, τους στόχους της διαχείρισης κινδύνων 

και τις πολιτικές επιλογές για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

 δεύτερον, πρέπει να καθορίσει τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες 

μοιράζονται οι αρμοδιότητες για την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών, 

δηλαδή μεταξύ της Κεντρικής και Τοπικής Διοίκησης. 

 τέλος, πρέπει να θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, δια 

του οποίου αυτές οι αρχές δύνανται με συνέπεια να εφαρμοσθούν. 

 Η έκταση, το μέγεθος και η πυκνότητα των φυσικών καταστροφών 

καθώς και η επανειλημμένη καταστροφική επαναφορά τους (δασικές 

πυρκαγιές και σεισμοί στις μεσογειακές χώρες, πλημμύρες και σοβαρά 

βιομηχανικά ατυχήματα με μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις 

βορειότερες χώρες) υποχρέωσε από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα να ασχοληθεί με την Πολιτική Προστασία, δίδοντας 

της την δέουσα προσοχή και αντιμετώπιση. Όλες οι πρωτοβουλίες στο 

επίπεδο της Κοινότητας, στα θέματα της Πολιτικής Προστασίας, 

λαμβάνονταν στην βάση της αρχής της επικουρικότητας. Στην 

πραγματικότητα στόχος της Επιτροπής είναι η υποστήριξη και η 

ενθάρρυνση των προσπαθειών που λαμβάνουν χώρα σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στο τέλος του 1997 το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο βελτίωσε τα θεμέλια της  συνεργασίας σε θέματα Πολιτικής 

Προστασίας με την έκδοση μιας απόφασης που καθιέρωνε ένα πρόγραμμα 

δράσης στην Πολιτική Προστασία και η εφαρμογή του προγράμματος 

δράσης κατέστη η κύρια προτεραιότητα της Επιτροπής. Οι ετήσιες 

συνεδριάσεις των Γενικών Διευθυντών για την Πολιτική Προστασία στα 

Κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν ως στόχο να 

ενδυναμώσουν στο μέγιστο βαθμό τον πολιτικό προσανατολισμό σ’ 

αυτήν τη συνεργασία.   

 Βασικός  στόχος  της  Ε.Ε.  είναι  η  προστασία  των  κατοίκων  

της,  του  περιβάλλοντος,  της  ιδιοκτησίας  και  της  πολιτιστικής  

κληρονομιάς  τόσο  από  φυσικές  όσο  και  από  τεχνητές  καταστροφές 

που  συμβαίνουν  και  μέσα  και  έξω  από  την Ένωση.  Αυτό  δείχνει  και  

την  θέση  που  έχει  η  Ε.Ε.  διεθνώς  και  το  ρόλο  που  μπορεί  να  

διαδραματίσει  σε  διεθνές  επίπεδο. 
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 Στόχος  της  Ένωσης  δεν  είναι  να  αντικαταστήσει  τις  

αρμόδιες  αρχές και τα εθνικά συστήματα  των  κρατών-μελών  στον  τομέα  

της  Πολιτικής  Προστασίας. Όλες οι επιμέρους στρατηγικές για την 

συνεργασία αλλά και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στον τομέα της 

Πολιτικής Προστασίας βασίζονται σταθερά στην επικουρικότητα, που 

αποτελεί βασική κατευθυντήρια γραμμή της Ε.Ε. και προβλέπει ότι 

όλες οι δράσεις στην Ε.Ε. πρέπει πάντα να αναλαμβάνονται στο 

κατά το δυνατόν τοπικότερο επίπεδο.  Η Ε.Ε. θέτει στο επίκεντρο των 

πρωτοβουλιών της την πείρα των Εθνικών, Περιφερειακών και Τοπικών 

Φορέων και αυτή προσπαθεί να ενισχύσει καταλυτικά. Λειτουργεί  δηλαδή  

επικουρικά, και όπως και σε άλλες πολιτικές, ο ρόλος της Ένωσης είναι 

βοηθητικός παρέχοντας την εμπειρία και την χρηματοδότηση, αφήνοντας 

όμως το σχεδιασμό στις τοπικές αρχές. 

 Επιπλέον η Ένωση επιδιώκει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

μεταξύ των εμπειρογνωμόνων σε θέματα πολιτικής προστασίας, γι’ αυτό και 

πολλές πρωτοβουλίες της στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας έχουν 

διευρυνθεί με σκοπό να καλύψουν και χώρες της Βορείου Αφρικής και 

τμήματα της Μέσης Ανατολής στο πλαίσιο του προγράμματος Euro med. 

Στις περιπτώσεις των εκτάκτων καταστάσεων η Ένωση εξασφαλίζει την 

αποστολή του καλύτερα καταρτισμένου προσωπικού στην πληττόμενη 

περιοχή όσο το δυνατό ταχύτερα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις γίνονται συχνά 

πυκνά συναντήσεις των επαγγελματιών της Πολιτικής Προστασίας, σε 

ολόκληρη της Ευρώπη, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και 

βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών. 

 Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε στην Ένωση να αναπτύξει ορισμένες 

από τις πλέον επιτυχείς στρατηγικές αντιμετώπισης των καταστροφών σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

     Συγκεκριμένα  οι  στόχοι  της  Ένωσης  στον  τομέα  της  

Πολιτικής  Προστασίας  είναι: 

• Να  υποστηριχθούν  και  να  συμπληρωθούν  οι  προσπάθειες  που  

καταβάλλονται  σε  εθνικό,  περιφερειακό  και  τοπικό  επίπεδο  για  την  

πρόληψη  των  καταστροφών  και  να  παρασχεθεί  η  δέουσα  βοήθεια  

στους  αρμόδιους  για  την  Πολιτική  Προστασία  και  τις  αντίστοιχες  

παρεμβάσεις  από  όσους  συμβαίνει  να  είναι  καλύτερα  

προπαρασκευασμένοι. 
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• Να  συμβάλει  στην  ενημέρωση  του  κοινού  ώστε  οι  Ευρωπαίοι  

πολίτες  να  μπορούν  να  αυτοπροστατευθούν  καλύτερα. 

• Να  δημιουργηθεί  ένα  πλαίσιο  για  αποτελεσματική  και  ταχεία  

συνεργασία  μεταξύ  των  εθνικών  υπηρεσιών  Πολιτικής  Προστασίας  στις  

περιπτώσεις  εκείνες  που  είναι  απαραίτητη  η  αμοιβαία  αρωγή. 

• Να  βελτιώσει  τη  συνέπεια  των  αναλαμβανόμενων  δράσεων  σε  

διεθνές  επίπεδο  στον  τομέα  της  Πολιτικής  Προστασίας. 

 Τα  Μέσα  που  χρησιμοποιεί η Ένωση  είναι  προς  τρεις (3)  

κατευθύνσεις: 

 Πρόληψη:  μέσα  από  ένα  δίκτυο  εμπειρογνωμόνων,  

ερευνητικών  ινστιτούτων,  ειδικών  σεμιναρίων  και  άλλων  σχετικών  

μέσων  γίνεται  μια  προσπάθεια  μεταφοράς  γνώσης  ώστε  κάποιες  

καταστάσεις  να  μπορούν  να  αποφευχθούν.  Ένα  καλό  παράδειγμα  

είναι  στον  τομέα  της  δόμησης, όπου πλέον  οι  προδιαγραφές  

δημιουργούν ανθεκτικότερα κτίρια, γεγονός που προέκυψε  μέσω  της  

έρευνας  και  της  ανταλλαγής  εμπειριών. 

 Πληροφόρηση:  πολύ  σημαντικό  ρόλο  στην  αποφυγή  των  

καταστροφών  και  ότι  αυτές  συνεπάγονται  έχει  η  ενημέρωση  που  

έχουν  οι  πολίτες.  Γι’ αυτό  γίνεται  μια  προσπάθεια  συνεχούς 

ενημέρωσης των πολιτών ώστε να  επιτυγχάνεται  όσο είναι εφικτό η  

αυτό-προστασία  τους. 

 Επέμβαση:  Η  Ένωση  επεμβαίνει  με  τους  εμπειρογνώμονες  που  

διαθέτει  και  παρέχει άμεσα βοήθεια  με διάφορους πόρους και σε μεγάλες 

ποσότητες, ανάλογα με τις ανάγκες, σε περιπτώσεις καταστροφής.  

Παράλληλα  παρέχει  και  τεχνική  υποστήριξη,  εφόσον  και όπου κριθεί  

απαραίτητο,  μέσω των  δορυφορικών  εικόνων. 

 

8.2 Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας 

(Ε.Μ.Π.Π.) 

 Για  να  πετύχει  τους  στόχους  που  έχει  θέσει  η  Ένωση  και  

μέσα  από  την  εμπειρία που έχει αποκτήσει έχει αναπτύξει ένα Μηχανισμό 

Πολιτικής Προστασίας  και ένα Οικονομικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. 

Συγκεκριμένα, ο Μηχανισμός  σκόπευε να βοηθήσει στην καλύτερη 

προστασία τόσο των ανθρώπων όσο και της  περιουσίας τους και του 

περιβάλλοντος. Ο μηχανισμός αναπτύχθηκε αμέσως μετά τις τρομοκρατικές 
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επιθέσεις που έγιναν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 στις Η.Π.Α., όταν έγινε 

κατανοητή η ανάγκη για πανευρωπαϊκή προσέγγιση στον τομέα της 

Πολιτικής Προστασίας, με τη λήψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την 

σαφή και συντονισμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση καταστροφών σε 

περίπτωση που ανάλογη επίθεση έπληττε Κράτος-Μέλος της ΕΕ. Ο  κύριος  

στόχος  αυτού  του  Μηχανισμού είναι να παρέχει άμεσα βοήθεια 

(εξοπλισμός έρευνας και διάσωσης, αποστολή εξειδικευμένου 

επιστημονικού προσωπικού, ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) σε  καταστάσεις  

έκτακτης  ανάγκης, χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος και επίσης να 

βελτιώσει την παρεχόμενη βοήθεια της  Ένωσης, λαμβάνοντας βέβαια κάθε 

φορά υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες της περιοχής που 

χρειάζεται τη βοήθεια. 

     Ακόμη  προβλέπει  μια  σειρά  από  Δράσεις που βελτιώνουν την 

αποτελεσματικότητα όπως το μόνιμο δίκτυο των Εθνικών 

Αντιπροσώπων (PNNC) που απαρτίζεται από υψηλόβαθμους 

εκπροσώπους των υπηρεσιών των Εθνικών Διοικήσεων για τα θέματα 

πολιτικής προστασίας ως φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών και λήψης 

πρωτοβουλιών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τη σύσταση του 

νέου μηχανισμού, τον Οκτώβριο του 2001, τη  δημιουργία του  Κέντρου  

Παρακολούθησης και  Ενημέρωσης {Κ.Ε.Π. (M.I.C)} και του  Κοινού  

Συστήματος Επικοινωνίας και Πληροφοριών Έκτακτης Ανάγκης 

{Κ.Σ.Ε.Π.Ε.Α (C.E.S.I.S.)}.    

     Στον  παραπάνω  μηχανισμό  συμμετέχουν  όλα  τα  Κράτη-Μέλη  της  

Ένωσης  καθώς  επίσης  και  η  Ισλανδία,  η  Νορβηγία  και  το  

Λιχτενστάιν.  Ακόμα  μπορούν  να  γίνουν  μέλη  όλες  οι  υποψήφιες  προς  

ένταξη  χώρες  υπογράφοντας  σχετική  συμφωνία  με  την  Επιτροπή, 

όπως π.χ. η  Κροατία. Με  τον  νέο  μηχανισμό  η  δράση  της  Ένωσης  

στον  τομέα  Πολιτικής Προστασίας  πλέον  γίνεται  πιο  γρήγορη, ακριβής 

και αποτελεσματική.    

 Ειδικότερα, σκοπός του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής 

Προστασίας είναι να ενισχυθεί η συνεργασία σε επεμβάσεις παροχής 

συνδρομής πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εντός 

και εκτός της Ένωσης. Το νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή συνδρομής 

θεσπίστηκε με Απόφαση του Συμβουλίου της 23 Οκτωβρίου 2001 

(Απόφαση 2001/792/EC του Συμβουλίου). Στις 8/11/2007 εκδόθηκε η 
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Απόφαση 2007/779/EC του Συμβουλίου της Ε.Ε. που τροποποιεί  την 

αρχική  απόφαση για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας 

(Ε.Μ.Π.Π.). Η Απόφαση 1313/2013/EU του Συμβουλίου αποτελεί τη 

δεύτερη τροποποίηση της αρχικής απόφασης και θεσπίζει την Ευρωπαϊκή 

Ικανότητα Απόκρισης σε Έκτακτες Ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα υιοθετεί μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πρόληψη, την ετοιμότητα αντιμετώπισης 

και την ανταπόκριση σε καταστροφές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Με βάση την αρχή της επικουρικότητας, ο Ε.Μ.Π.Π. προσδίδει 

προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή συνδρομή πολιτικής προστασίας, 

διαθέτοντας υποστήριξη μετά από αίτημα της πληγείσας χώρας. Αυτό 

μπορεί να συμβεί εάν οι διαθέσιμοι πόροι για την αντιμετώπιση μιας 

καταστροφής σε μια πληγείσα χώρα δεν επαρκούν για την εξασφάλιση 

άμεσης ανταπόκρισης. Συγκεντρώνοντας τις δυνατότητες (πόρους και 

μέσα) πολιτικής προστασίας των συμμετεχόντων κρατών, ο Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας εξασφαλίζει ακόμα καλύτερη προστασία, 

αρχικά του πληθυσμού, αλλά και του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, καθώς και των υλικών αγαθών. 

 

8.3 Τα εργαλεία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής 

Προστασίας 

 Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας διαθέτει ορισμένα 

εργαλεία που αποσκοπούν στη διευκόλυνση αφενός της ετοιμότητας και 

αφετέρου της αποτελεσματικής ανταπόκρισης  σε καταστροφές στο 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

8.3.1 Το Κέντρο Συντονισμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών (Emergency Response Coordination Center – DG 

ECHO/ERC πρώην MIC) 
 Είναι η καρδιά του επιχειρησιακού συστήματος του Ε.Μ.Π.Π. 

Λειτουργεί υπό τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής 

Προστασίας σε 24ωρη βάση. Δίνει στα κράτη πρόσβαση σε μια αποκλειστική 

και ενιαία πλατφόρμα πόρων πολιτικής προστασίας, τα οποία δύναται να 

διατεθούν. Κάθε χώρα εντός ή εκτός της Ένωσης που πλήττεται από μια 

μεγάλη καταστροφή μπορεί να ζητήσει συνδρομή  μέσω του DG 

ECHO/ERC. Το DG ECHO/ERC λειτουργεί ως ένας κεντρικός κόμβος 
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επικοινωνιών μεταξύ των Εθνικών Αρχών Πολιτικής Προστασίας των 

συμμετεχόντων κρατών, της πληγείσας χώρας και των εμπειρογνωμόνων 

που έχουν κινητοποιηθεί στο πεδίο. Επίσης, παρέχει χρήσιμες και έγκυρες 

πληροφορίες σχετικά με την παρούσα κατάσταση μιας έκτακτης ανάγκης. 

Τέλος, παίζει συντονιστικό ρόλο, μεταξύ της πληγείσας χώρας και των Κ-Μ 

που την συνδράμουν.  

 

8.3.2 Το Κοινό Σύστημα Επείγουσας Επικοινωνίας και 

Πληροφόρησης (Common Emergency Communication and 

Information System – CECIS) 
 Είναι μια κλειστή, ασφαλής διαδικτυακή εφαρμογή συναγερμού και 

ειδοποίησης που δημιουργήθηκε με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας 

σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών μεταξύ των Κ-Μ. Παρέχει μια 

ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την αποστολή και τη λήψη επειγουσών 

ειδοποιήσεων και λεπτομερειών σχετικά με τη συνδρομή που απαιτείται, 

την παροχή προσφορών για συνδρομή  και την παρακολούθηση της 

τρέχουσας  έκτακτης ανάγκης σε ένα διαδικτυακό βιβλίο συμβάντων. 

 

8.3.3 Ένα από τα εργαλεία του Ε.Μ.Π.Π. είναι το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα 

 Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην βελτίωση του συντονισμού των 

επεμβάσεων πολιτικής προστασίας διασφαλίζοντας την συμβατότητα και 

συμπληρωματικότητα μεταξύ των ομάδων επέμβασης των χωρών που 

συμμετέχουν στο Ε.Μ.Π.Π. Επίσης σκοπός του εκπαιδευτικού 

προγράμματος είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες των εμπειρογνωμόνων, που 

συμμετέχουν σε επεμβάσεις παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας. Το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, την οργάνωση μικτών 

ασκήσεων και ένα πρόγραμμα  ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων της πολιτικής 

προστασίας των χωρών που συμμετέχουν στον Ε.Μ.Π.Π. 

 

8.3.4 Οι Ευρωπαϊκές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας 

 Αποτελούνται από εθνικούς πόρους ενός ή περισσοτέρων Κρατών-

Μελών σε εθελοντική βάση. Αποτελούν τη συνεισφορά των Κ-Μ στη 

δυνατότητα ταχείας επέμβασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Προστασίας που αναφέρεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
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Συμβούλιου του Ιούνιου 2005 και στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου του 

Ιανουαρίου 2005 αναφορικά με την καταστροφή που προκλήθηκε από το 

τσουνάμι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα Κράτη-Μέλη έχει 

ορίσει δεκαεπτά κατηγορίες  Μονάδων Πολιτικής Προστασίας. 

 

8.4 Ασκήσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής 

Προστασίας 

 Οι ασκήσεις προσομοίωσης που οργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

σχεδιάζονται πρωτογενώς σαν δοκιμασίες πεδίου με σκοπό την ανάπτυξη 

της κοινής αντίληψης της συνεργασίας στις επεμβάσεις πολιτικής 

προστασίας, καθώς και την επιτάχυνση της ανταπόκρισης σε μεγάλες 

έκτακτες  ανάγκες.  

 Αυτές οι ασκήσεις παρέχουν ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους τους 

συντελεστές που εμπλέκονται στα πλαίσια του Ε.Μ.Π.Π και προωθούν την 

επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ τους.  

 Οι ασκήσεις δίνουν επίσης τη δυνατότητα ελέγχου του σχεδιασμού 

εκτάκτων αναγκών, των διαδικασιών λήψης απόφασης, την παροχή 

πληροφόρησης  στον πληθυσμό και στα ΜΜΕ, με σκοπό τη βελτίωση της 

προετοιμασίας  για την αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων. Επιπλέον, οι 

ασκήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών 

για το προσωπικό  που εμπλέκεται σε επιχειρήσεις.  

 Τέλος, τα σεμινάρια διδαγμάτων (lessons learned) που 

διοργανώνονται παράλληλα χρησιμεύουν στον εντοπισμό επιχειρησιακών 

κενών που πρέπει να βελτιωθούν. Οι ασκήσεις σε κοινοτικό επίπεδο 

οργανώνονται από τα συμμετέχοντα κράτη με οικονομική συμβολή από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προσκλήσεις κατάθεσης ενδιαφέροντος με τις 

προϋποθέσεις τέτοιων προγραμμάτων δημοσιεύονται κάθε χρόνο. 

 

8.5 Γενική Γραμματεία πολιτικής Προστασίας & Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας 

 Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,  μελετά, σχεδιάζει, 

οργανώνει και συντονίζει τα θέματα Πολιτικής Προστασίας της χώρας 

σχετικά με την ευαισθητοποίηση του κοινού, την πρόληψη και 

αντιμετώπιση των φυσικών, ανθρωπογενών ή άλλων καταστροφών και 

γενικά το συντονισμό των ενεργειών των δημοσίων υπηρεσιών και των 
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εθελοντών και τη διασφάλιση της ετοιμότητας της χώρας για την 

αντιμετώπιση αυτών των καταστροφών. 

 Η Γ.Γ.Π.Π. εκπροσωπεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

αποκλειστικά τη χώρα στους Διεθνείς Οργανισμούς και τα όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολιτική Προστασία.  Μεταξύ των άλλων 

συμμετέχει σε έναν αριθμό από διμερείς, πολυμερείς συνεργασίες και 

πρωτοβουλίες  ως κράτος μέλος της Ε.Ε.  

 Δεσπόζουσα θέση όμως κατέχει σήμερα η συμμετοχή της 

Γ.Γ.Π.Π. στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.  

 Κατ' αρχήν η Ελλάδα/Γ.Γ.Π.Π.  είναι ιδρυτικό μέλος του Μηχανισμού 

από το 2001.  Η δε συμμετοχή της χώρας σταδιακά έχει λάβει μια εξέχουσα 

θέση καθώς διακρίνεται τόσο από ενεργή και σημαντική συμμετοχή με 

ανθρώπινο δυναμικό, όσο και από ισχυρή συμμετοχή στον λεγόμενο 

"κεντρικό πυρήνα" λήψης αποφάσεων της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 Η Ελλάδα δια μέσω της Γ.Γ.Π.Π. επιχειρησιακά μετέχει στον Ε.Μ.Π.Π.  

με:  

(Α) ΕΝΝΕΑ (9) ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

• Έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον υπό περιστάσεις μέτριας 

σοβαρότητας – 1ο  GR MUSAR (1η ΕΜΑΚ), Αθήνα  

(Πυροσβεστικό Σώμα, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας). 

• Έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον υπό περιστάσεις μέτριας 

σοβαρότητας – 2ο  GR MUSAR (2η ΕΜΑΚ), Θεσσαλονίκη  

(Πυροσβεστικό Σώμα, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας). 

• Εναέρια μονάδα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών (με αεροπλάνα)  

1η GR AFFP , Αθήνα  

(Πολεμική Αεροπορία και Πυροσβεστικό Σώμα). 

• Προωθημένο Κινητό ιατρείο- 1η GR AMP, Αθήνα  

(Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας). 

• Ιατρική εναέρια απομάκρυνση/εκκένωση θυμάτων καταστροφών 

1η GR MAEVAC, Αθήνα  

(Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Πολεμική Αεροπορία). 

• Έρευνα & διάσωση σε συνθήκες χημικής, βιολογικής, ακτινολογικής 

ή πυρηνικής μόλυνσης-1η GR CBRNDET, Αθήνα 

 (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας). 



54 
 

• Αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών εδάφους -1η  GFFF, Αθήνα  

(Πυροσβεστικό Σώμα). 

• Αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών εδάφους - 2η  GR GFFF, 

Θεσσαλονίκη  

(Πυροσβεστικό Σώμα). 

• Αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών εδάφους με οχήματα -1η GFFV, 

Αθήνα 

 (Πυροσβεστικό Σώμα). 

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα κατέχει σήμερα την 4η θέση επι 

των 28 Κ-Μ που μετέχουν στον Ε.Μ.Π.Π. ενώ οι Ελληνικές Μονάδες είναι 

από τις ελάχιστες που στο σύνολό τους έχουν συμμετάσχει σε ασκήσεις του 

Μηχανισμού.  Οι Ελληνικές Μονάδες διαθέτουν αντίστοιχα εκπαιδευμένο 

και πιστοποιημένο προσωπικό από την Ε.Ε.  

 Πέραν των ήδη γνωστών και προαναφερθέντων απειλών η Ε.Ε. θα 

έχει να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια και τον επαπειλούμενο κίνδυνο 

από την  μετανάστευση, την  ξηρασία, την άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας και όχι μόνο, γεγονός που από μόνο του καθιστά επιτακτικότερη  

την  πιο  στενή  συνεργασία  και  την  μεγαλύτερη  αποτελεσματικότητα.   

Εκτός όμως της Ε.Ε. και των εμπλεκόμενων σε επίπεδο Πολιτικής 

Προστασίας οργάνων της, το εξωτερικό περιβάλλον του Π.Σ. συντίθεται 

από μια σειρά ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς.  

 

Ειδικότερα: 

8.6 Το ΝΑΤΟ 

 Η Ανωτέρα Επιτροπή Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτων Αναγκών της 

Συμμαχίας, Senior Civil Emergency Planning Committee (SCEPC) του 

οργανισμού, στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι χώρες της Συμμαχίας, 

αποσκοπεί στην παροχή κατευθύνσεων σε θέματα πολιτικής και σχεδιασμού 

και στο συντονισμό ενός μεγάλου φάσματος υποστηρικτικών έργων της 

Συμμαχίας των κρατών μελών και των κρατών που συμμετέχουν στο Euro 

Atlantic Partnership Council (EAPC), για τα θέματα σχεδιάσεως εκτάκτων 

αναγκών. 

 Η Γ.Γ.Π.Π. συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής Πολιτικής 

Προστασίας (Civil Protection Committee – CPC) για τα θέματα Πολιτικής 

Προστασίας σε συνεργασία με τα άλλα κράτη. Επίσης υπό την αιγίδα της 
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CPC, λειτουργεί ο μηχανισμός του ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση 

καταστροφών (φυσικών και τεχνολογικών), το Ευρώ-Ατλαντικό Κέντρο 

Συντονισμού Αντίδρασης στην Καταστροφή (Euro Atlantic Disaster 

Response Coordination Center) (EADRCC). Το Κέντρο επιχειρήσεων του 

EADRCC λειτουργεί όλο το 24ωρο, συνεργάζεται με τα σημεία επαφής των 

χωρών μελών και συντονίζει τις προσπάθειες αρωγής σε περίπτωση 

φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής ανάμεσα στα μέλη του ΝΑΤΟ και 

τις συμμαχικές χώρες, στην Ευρώ-Ατλαντική περιοχή, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα την παροχή βοήθειας στις Η.Π.Α. ως αντίδραση στον τυφώνα 

Κατρίνα. 

 

8.7 Ο.Η.Ε. 

 Ο  ΟΗΕ  έχει  αναπτύξει  εδώ  και  δεκαετίες  πολύπλευρη  δράση  

στον  τομέα  των  φυσικών  και  ανθρωπογενών  καταστροφών  σε  

διάφορα  επίπεδα, επιδιώκοντας τόσο  να  συντονίσει  τις  διάφορες  

διεθνείς  προσπάθειες  όσο  και  να  μεταφέρει  εμπειρία  και  πόρους   στις  

λιγότερο  ανεπτυγμένες  χώρες, ενώ στους βασικούς στόχους του 

εντάσσεται και η μείωση της απώλειας ζωής, καταστροφής, ιδιοκτησίας και 

κοινωνικής και οικονομικής διάσπασης προκαλουμένων από φυσικές 

καταστροφές.   

 Η  πρώτη  πολύ  σημαντική  κίνηση  του  ΟΗΕ έγινε  με  την  έκδοση   

του  ψηφίσματος  44/236  στις  22  Δεκεμβρίου  του  1989.  Με  αυτό  

θεμελίωνε  την  Διεθνή  Δεκαετία  για  την  Μείωση  των  Φυσικών  

Καταστροφών (IDNDR).  Σκοπός  της  ήταν  να  μειώσει  τις  απώλειες  

από  τις  φυσικές  καταστροφές  στις  αναπτυσσόμενες  χώρες  μέσω  της  

διεθνούς  δράσης, το οποίο στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τη Διεθνή 

Στρατηγική για τη Μείωση της Καταστροφής (το ISDR), η οποία 

αποσκοπούσε στο να ακολουθήσει τις πρωτοβουλίες και τις συνεργασίες 

που είχαν αποφασιστεί στο IDNDR, με στόχο πάντα την μείωση των 

ανθρώπινων, κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών απωλειών 

λόγω των φυσικών κινδύνων. Ειδικότερα, κύριος στόχος της Διεθνούς 

Στρατηγικής ήταν η οικοδόμηση «ελαστικών κοινοτήτων 

καταστροφής», δηλαδή κοινοτήτων ικανών να αντιμετωπίσουν τις 

καταστροφές προωθώντας την σημασία της μείωσης  των καταστροφών ως 
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συστατικό στοιχείο της αειφόρου ανάπτυξης, μέσα από δράσεις και 

προγράμματα που θα δημιουργούσαν την «Κουλτούρα Πρόληψης». 

 Ουσιαστικά δηλαδή το ISDR, βασίζεται στην συνεργασία ενός ευρέως 

φάσματος δρώντων που όλοι έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν 

στην προσπάθεια των Κοινοτήτων και των Κρατών να μειώσουν τον 

κίνδυνο των καταστροφών. Στους δρώντες που συμμετέχουν 

περιλαμβάνονται Κυβερνήσεις, Υπέρ-εθνικοί και Μ.Κ.Ο., 

Επιστημονικές και Τεχνικές ομάδες καθώς και ο Ιδιωτικός Τομέας. 

 Οι  στόχοι του ΟΗΕ για  την  δεκαετία (2005-2015) προσδιορίστηκαν 

ως ακολούθως: 

• Έμφαση σε  πολιτικές  ανάπτυξης  σε  όλους  τους  τομείς  και  τα  

επίπεδα  με  το  βάρος  να  δίνεται  κυρίως  στους  τομείς  της  πρόληψης  

και  της  προετοιμασίας, 

• Ανάπτυξη και ενδυνάμωση θεσμών  κυρίως  σε  επίπεδο  

περιφερειακό  ώστε  να  μπορούν  να  αντιμετωπισθούν  πιο  

αποτελεσματικά  οι  καταστροφές  και 

• Αξιοποίηση της γνώσης και της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη 

κουλτούρας αντιμετώπισης κινδύνων καταστροφών 

• Θα γίνει προσπάθεια εντοπισμού των παραγόντων που μπορούν να 

αποτελέσουν κίνδυνο για την πρόκληση καταστροφής 

• Ανάπτυξη προγραμμάτων ενίσχυσης της προετοιμασίας,  

ανταπόκρισης  και  αποκατάστασης  στις  κοινότητες  που  έχουν  πληγεί. 

 Εκτός των παραπάνω, αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η Γ.Γ.Π.Π., και 

το Υπουργείο Εξωτερικών συνεργάζεται με το Γραφείο Συντονισμού 

Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (United Nations 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UN/OCHA) για την 

«ένταξη» στις δυνάμεις του Ο.Η.Ε. της Ελληνικής Μονάδας Αντιμετώπισης 

Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) και της Κοινής Ελληνο-Τουρκικής Μονάδας 

Αντιμετώπισης Καταστροφών. Ειδικότερα, μετά τους καταστροφικούς 

σεισμούς σε Ελλάδα και Τουρκία το 1999, κατατέθηκε και έγινε ομόφωνα 

αποδεκτή από την 54η Ολομέλεια των Η.Ε. (απόφαση A/RES/54/30 

“Emergency Response to Disasters”, 22/11/1999) Ελληνο-Τουρκική 

πρόταση για την ίδρυση της Κοινής Ελληνο-Τουρκικής Μονάδας 

Αντιμετώπισης Καταστροφών. Ακολούθησαν διάφορες διμερείς και 

τριμερείς συναντήσεις (Ελλάδα – Τουρκία – Ο.Η.Ε.) και τελικά υπογράφηκε 
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ένα Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες στις 8/11/2001. το 

οποίο κυρώθηκε το 2005 (Ν. 3339/2005). Οι επιχειρησιακοί τομείς της 

Κοινής Μονάδας είναι οι καταστροφές λόγω σεισμών, πλημμυρών,  

κατολισθήσεων ενώ η γεωγραφική ανάπτυξη της εκτείνεται κυρίως στην 

περιμεσόγειο και την ευρύτερη γειτνιάζουσα περιοχή των δύο χωρών, με 

την ανάπτυξη της Μονάδας να γίνεται κατόπιν κοινής απόφασης. 

 Αυτή η συμφωνία ουσιαστικά οδήγησε και στην υπογραφή ενός 

Μνημονίου Κατανοήσεως μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και του Ο.Η.Ε. για 

συνεργασία στον τομέα της αντιμετώπισης ανθρωπιστικών έκτακτων 

αναγκών, το οποίο υπογράφτηκε στην Ν. Υόρκη στις 16/9/2002, και 

κυρώθηκε στην χώρα μας τον υπ’ αριθμ.  3449/2006 νόμο. Ουσιαστικά 

υπήρξε μια πρωτοβουλία που έτυχε πολύ θερμής υποδοχής από τον 

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών καθότι αποτέλεσε ένα μοναδικό παράδειγμα 

(αργότερα ο Οργανισμός προσπάθησε να το εφαρμόσει και σε άλλες 

περιπτώσεις π.χ. Πακιστάν – Ινδίας) τριμερούς συνεργασίας για την 

αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. 

 Άλλοι επίσης εξίσου σημαντικοί οργανισμοί του Ο.Η.Ε. με πολύτιμη 

παροχή υπηρεσιών είναι : ο WHO ή Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 

υπεύθυνος για την παροχή ιατρικής βοήθειας σε πληθυσμούς που 

υποφέρουν από τις πολεμικές συγκρούσεις αλλά και από φυσικές και 

τεχνολογικές καταστροφές και ο UNDRO (United Nations Disaster Relief 

Coordinator) ο οποίος το 1994 μετασχηματίστηκε σε UN-OERC (United 

Nations Office of the Emergency Relief Coordinator). 

 

8.8 Μη  Κυβερνητικές  Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)  & Ομάδες 

Εθελοντών 

 Ο όρος Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), αποδίδει στα 

ελληνικά τον αγγλικό όρο (Non – Governmental Organizations (NGOs), ο 

οποίος χρησιμοποιήθηκε αρχικά στο άρθρο 71 του Καταστατικού Χάρτη του 

ΟΗΕ. Αναφέρεται σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις με διεθνή συνήθως 

παρουσία όπου  η  συμμετοχή σ’ αυτές  είναι  εθελοντική. Δεν αποτελούν 

διεθνείς οργανισμούς αλλά στηρίζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και είναι 

ανεξάρτητες από τα κράτη. Οι σκοποί των ΜΚΟ είναι συνήθως 

ανθρωπιστικοί, περιβαλλοντικοί κ.α., επιχειρώντας να ευαισθητοποιήσουν 

τους πολίτες σε περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η μόλυνση των υδάτων, 
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της ατμόσφαιρας, η εξαφάνιση ειδών της χλωρίδας και της πανίδας. Λόγω 

της μεγάλης απήχησης που έχουν, αρκετές κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο έχουν αναγνωρίσει την αξία τους και χρηματοδοτούν αρκετές  

από τις προσπάθειές τους π.χ. δημιουργία δικτύων περιβαλλοντικών 

οργανώσεων με κοινούς σκοπούς κ.α. 

 Ιδιαίτερα αξιέπαινο είναι και το έργο των Εθελοντικών 

Ομάδων, με αξιόλογο κοινωνικό ενδιαφέρον, όπως π.χ. το Σώμα των 

Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντικές ομάδες 

Διασώσεων, οι εθελοντές ραδιοερασιτέχνες οι οποίοι σε περιπτώσεις 

μεγάλων σεισμικών καταστροφών εξασφάλισαν τηλεπικοινωνιακή επαφή, 

γεγονός κρίσιμης σημασίας για την επίλυση των πρώτων πιεστικών 

προβλημάτων κλπ. 

 Στην καθιέρωση του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη και το Π.Σ. 

Προορισμός και αποστολή του εθελοντή πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και η 

προστασία της ζωής των πολιτών και της περιουσίας αυτών και του 

κράτους από κινδύνους του πυρός, των πλημμυρών και των λοιπών 

θεομηνιών, με το έργο του να είναι τιμητικό και άμισθο. Η αποστολή του 

ασκείται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος, το 

οποίο προχώρησε ένα βήμα ακόμα παραπέρα δημιουργώντας και 

Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς και Κλιμάκια  σε διάφορους 

Δήμους ή κοινότητες της χώρας. 

 

8.8.1 Διεθνής  Ερυθρός  Σταυρός 

 Πρόκειται για μια διεθνή, μη κυβερνητική, ανθρωπιστική οργάνωση  

που ιδρύθηκε με στόχο να προσφέρει βοήθεια στα θύματα των πολέμων 

αρχικά. Εκτός όμως από την περίθαλψη των τραυματιών και την προστασία 

των αιχμαλώτων πολέμου, ο Ερυθρός Σταυρός αναπτύσσει σημαντική 

δραστηριότητα και παρεμβαίνει σε περιπτώσεις καταστροφών εν καιρώ 

ειρήνης παρέχοντας βοήθεια στους πληγέντες από θεομηνίες και επιδημίες 

και γενικότερα παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια. 

 

8.8.2 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

 Ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877 και από τη στιγμή της ίδρυσής του 

αναγνωρίσθηκε από την Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, αποτελώντας 

ήμερα μέρος της «οικογένειας» του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού 
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και της Ερυθράς Ημισελήνου. Ο Ε.Ε.Σ. είναι ο μεγαλύτερος Μη 

Κυβερνητικός Οργανισμός στην Ελλάδα με σύνθετο έργο που βασίζεται 

στην εθελοντική δράση και την άμεση ανταπόκριση των πολιτών. Οι 

βασικοί σκοποί και στόχοι του είναι σε καιρό πολέμου η συνδρομή και 

επικουρία στο έργο της Στρατιωτικής Υγειονομικής Υπηρεσίας, η 

νοσηλευτική περίθαλψη τραυματιών και ασθενών, καθώς και η προστασία 

των αιχμαλώτων, του άμαχου πληθυσμού και των θυμάτων πολέμου, ενώ 

σε καιρό ειρήνης η αρωγή και η συμπαράσταση των θυμάτων των 

θεομηνιών και επιδημιών. Έχει αυτόνομη ή σε συνεργασία με το Κράτος και 

τους κοινωνικούς φορείς ανθρωπιστική δραστηριότητα. Η δράση του έχει 

συνδεθεί με την επαγρύπνηση, την αλληλεγγύη και τη φιλαλληλία και είναι 

συνώνυμη της αφιλοκερδούς προσφοράς και της ανιδιοτέλειας. 

 Συνεργάζεται με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη, καθώς 

και με άλλους εθνικούς συλλόγους άλλων χωρών για αποστολές διεθνούς 

βοήθειας. 

 

8.9 Διμερείς Συμφωνίες στον Τομέα της Πολιτικής 

Προστασίας 

 Η χώρα μας έχει υπογράψει αρκετές διμερείς και πολυμερείς 

συμφωνίες με τα κράτη μέλη της Ένωσης,  με χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά 

και με άλλες χώρες εκτός αυτών των δύο Οργανισμών. Αναφέρονται 

ενδεικτικά: 

(Α) Ως κράτος μέλος της Ε.Ε. στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας 

της Ε.Ε. 

(Β) ΔΙΜΕΡΕΙΣ: 

• Πρωτόκολλο μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών 

της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία σε θέματα σχετικά  με τις 

τοπικές αρχές και την πολιτική προστασία. 

• Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της 

Κυβέρνησης της Ελλάδας  για την ταχεία κοινοποίηση πυρηνικού 

ατυχήματος και την ανταλλαγή πληροφοριών για τις πυρηνικές 

εγκαταστάσεις. 
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• Συμφωνία με την Ουγγαρία για συνεργασία στον τομέα της πρόληψης των 

φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και σοβαρών ατυχημάτων και τη 

μετρίαση των συνεπειών τους και για την αμοιβαία συνδρομή. 

• Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της Μάλτας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. 

• Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία σε θέματα που 

σχετικά με τη δημόσια διοίκηση, τις τοπικές αρχές και την πολιτική 

προστασία. 

• Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

Ουκρανίας για συνεργασία στον τομέα της πρόληψης των βιομηχανικών 

ατυχημάτων, των φυσικών καταστροφών και τη μετρίαση των συνεπειών 

τους. 

• Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά για συνεργασία στον τομέα 

της πρόληψης και της αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών. 

• Πρωτόκολλο Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 

για  τη συνεργασία στην πρόληψη και την αντιμετώπιση. 

• Πρωτόκολλο με τη Δημοκρατία της Τουρκίας για τη δημιουργία μιας κοινής 

Ελληνο-Τουρκικής  Μονάδας  Αντιμετώπισης Καταστροφών. 

• Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για τη συνεργασία και την 

αμοιβαία συνδρομή στον τομέα της πρόληψης και της εξάλειψης των 

επιπτώσεων των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και σοβαρών 

ατυχημάτων (εκκρεμεί για επικύρωση). 

• Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου για τη συνεργασία στον τομέα της 

προστασίας από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές ( εκκρεμεί για 

επικύρωση).  
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(Γ) ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ: 

• EUR - OPA  Συμφωνίες για σοβαρούς κινδύνους. 

• Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου ( ΟΣΕΠ ).  

• Συμφωνία για τη συνεργασία όσον αφορά έκτακτη βοήθεια και έκτακτη 

ανταπόκριση σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. 

• Πρωτοβουλία F.I.R.E. 5 (Γαλλία, Ιταλία , Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα 

 

8.10 Πολυμερής Συμφωνία  - Πρωτοβουλία Αδριατικής και 

Ιονίου 

 Η Πρωτοβουλία Αδριατικής – Ιονίου (Π.Α.Ι.) παρουσιάστηκε από την 

Ιταλία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Tampere, επί Φιλανδικής Προεδρίας, 

τον Οκτώβριο του 1999 και υποστηρίχθηκε από τη Ε.Ε. και την χώρα μας. 

Συμμετείχαν οι χώρες της Αδριατικής – Ιονίου, Αλβανία, Βοσνία – 

Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία 

που υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Αγκόνα για «την Ανάπτυξη και Ασφάλεια 

στην Αδριατική και το Ιόνιο (Μάρτιος 2000). 

 Τον Ιούνιο του 2005 στη διακήρυξη για τη συνεργασία στα θέματα 

προστασίας του περιβάλλοντος αναφερόταν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που 

ήταν και κράτη της Π.Α.Ι. θα πρότειναν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

διερευνήσει τρόπους για την χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων 

για την ασφάλεια του θαλασσίου περιβάλλοντος και της αειφόρου 

ανάπτυξης της περιοχής. 

 Η προεδρία αναλαμβανόταν περιοδικά από την κάθε χώρα και έτσι 

όταν ανέλαβε η Ελλάδα 1-6-2008, στις νέες προτεραιότητές της ήταν και 

«το Περιβάλλον και η Πυροπροστασία». 

 Ακολούθησε η 1η Συνάντηση Στρογγυλής Τράπεζας για τη 

Συνεργασία στην Πυροπροστασία στην Αγκόνα στις 20.6.2008, όπου 

καθορίζονταν οι τρόποι και οι δυνατότητες διάθεσης των εναέριων 

πυροσβεστικών μέσων, ανάμεσα στις χώρες της Π.Α.Ι. 

 

8.11 Οικονομική Συνεργασία του Εύξεινου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.) 

– Organization of the Black Sea Economic Cooperation 

(BSEC) 

 Ο ΟΣΕΠ ξεκίνησε το 1992 ως άτυπη Διακυβερνητική Οικονομική 

Συνεργασία Ευξείνου Πόντου και μετετράπη σε διεθνή οικονομικό 
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οργανισμό την 1/5/1999, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο Καταστατικό 

Χάρτης του Οργανισμού που είχε υπογραφεί στις 4-5/6/1998 στη Γιάλτα. Η 

Ελλάδα μετέχει ως ιδρυτικό μέλος στην ΟΣΕΠ από το 1992.  Στον ΟΣΕΠ 

που η έδρα του είναι στην Κωνσταντινούπολη, μετέχουν δώδεκα (12) 

χώρες  (Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, 

Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Τουρκία 

και Ουκρανία), ενώ εννέα (9) χώρες έχουν καθεστώς παρατηρητή ( Γαλλία, 

Γερμανία, ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Λευκορωσία, Πολωνία, Σλοβακία, 

Τσεχία και Τυνησία). Η Διακυβερνητική συνεργασία στο πλαίσιο του ΟΣΕΠ 

εστιάζεται εκτός των άλλων και στους τομείς των φυσικών καταστροφών 

και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μαύρης Θάλασσας. 

 Στο πλαίσιο της συνεργασίας των κρατών μελών στον τομέα της 

Πολιτικής Προστασίας έχουν υπογραφεί τα ακόλουθα : 1) Συμφωνία για 

την συνεργασία στον τομέα παροχής έκτακτης βοήθειας και άμεσης 

ανταπόκρισης σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές μεταξύ των 

χωρών του ΟΣΕΠ (15/4/1999, στο Sochi της Ρωσίας). 2) Πρόσθετο 

Πρωτόκολλο της Συμφωνίας για την συνεργασία στον τομέα παροχής 

έκτακτης βοήθειας και άμεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και τεχνολογικές 

καταστροφές, (20/10/ 2005 Κίεβο Ουκρανίας). 

 Τέλος το ΠΣ συμμετέχει ως ανεξάρτητος φορέας  στους διεθνείς 

οργανισμούς τη CTIF (Διεθνής Επιτροπή Πρόληψης και Καταστολής 

Πυρκαγιών) και τον NFPA (Εθνικός Οργανισμός Πυροπροστασίας των 

Η.Π.Α.). 
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9. Συνθετική διάγνωση Στρατηγικής 
 

9.1 Ανάλυση SWOT για το Πυροσβεστικό Σώμα 

 H Ανάλυση SWOT, που ακολουθεί, επιτρέπει τη διάγνωση των 

δυνατών και αδύνατων σημείων του Π.Σ. με στόχο την τεκμηρίωση της 

σκοπιμότητας των διαφαινομένων παρεμβάσεων καθώς και την ιεράρχησή 

τους.  

 H Ανάλυση SWOT χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη και 

αξιολόγηση εναλλακτικών δράσεων, μέσω της ανάλυσης των Δυνατών και 

Αδύνατων Σημείων των Φορέων, των επιχειρησιακών Ευκαιριών και 

Κινδύνων / Απειλών που εντοπίζονται.  

 Στόχος της Ανάλυσης SWOT είναι η ολοκλήρωση στο πλαίσιο ενός 

παρεμβατικού προγράμματος των ενδογενών χαρακτηριστικών της προς 

μελέτη περιοχής και των καθοριστικών παραγόντων του περιβάλλοντος στο 

οποίο εκτελείται ή πρόκειται να εκτελεστεί.  

Η ανάλυση SWOT περιλαμβάνει τα ακόλουθα διακριτά βήματα:  

 Ανάλυση του περιβάλλοντος  

 Εσωτερική ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων  

 Εξωτερική ανάλυση των ευκαιριών και κινδύνων – απειλών  

 Για την ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του Π.Σ. είναι 

απαραίτητη η ανάλυση των Δυνατών και Αδύνατων Σημείων, των 

επιχειρησιακών Ευκαιριών και των Κινδύνων / Απειλών που εντοπίζονται. 

Μετά από τη συγκέντρωση διαθέσιμων στοιχείων, καταλήξαμε στα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα και αποτελούν 

μεταβλητές εισόδου για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης. 

 

Πίνακας 23 : ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT - Π.Σ. 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

1. Αποδοχή και εμπιστοσύνη των 

πολιτών για το έργο του Π.Σ. για 

μεγάλη χρονική περίοδο 

 1. Η δυσχερής οικονομική συγκυρία 

2. Λειτουργική και Επιχειρησιακή  2. Η ανομοιογένεια του προσωπικού του 
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συναρμογή με τις δομές Πολιτικής 

Προστασίας της χώρας ως ιδιαίτερο 

Σώμα ασφαλείας 

σώματος και η επιχειρησιακή 

διαχείριση του 

3. Ενιαία Πανελλαδική οργανωτική και 

επιχειρησιακή διάρθρωση, με 

κεντρική διοίκηση 

 3. Συχνές αλλαγές διοικήσεων 

4. Δίκτυο Υπηρεσιών που καλύπτει όλη 

την επικράτεια. Το Π.Σ διαθέτει 

Υπηρεσίες, σε 344 σημεία 

 
4. Πολλαπλοί ρόλοι των αξιωματικών και 

εμπλοκή τους σε πληθώρα θεμάτων 

5. Αναβαθμισμένη Πυροσβεστική 

Ακαδημία με τις σχολές της 
 

5. Μη ορθολογική αξιοποίηση τόσο στον 

επιχειρησιακό όσο και στον διοικητικό 

τομέα των Υπαξιωματικών του Π.Σ και 

πυρονόμων 

6. Πανελλαδικό Δίκτυο λειτουργίας  

Ε.Μ.Α.Κ. 
 

6. Ελλιπείς κτιριακή υποδομή και 

τεχνολογικός εξοπλισμός 

7. Ηθικό Πυροσβεστών και δυνατότητα 

ανταπόκρισης σε εξαιρετικά 

δύσκολες συνθήκες 

 

7. Περιορισμένη δια βίου επαγγελματική 

εκπαίδευση του ανθρώπινου 

δυναμικού του Π.Σ. 

8. Εμπειρία προσωπικού στην 

αντιμετώπιση φυσικών και 

τεχνολογικών κινδύνων / 

Επιχειρησιακή εμπειρία τακτικού 

επιπέδου 

 

9. Ανεπαρκής υποστήριξη από 

συστήματα πληροφορικής και 

επικοινωνιών 

 

10.  Η ελλιπής νομική προστασία από το 

Δημόσιο για νόμιμες ενέργειες του 

προσωπικού κατά το χρόνο άσκησης 

των καθηκόντων αυτού 

9.  Ικανοποιητικός Αριθμός προσωπικού 

στο Π.Σ. (Πυροσβεστικό 

Προσωπικό, Π.Π.Υ. , Πολιτικό 

προσωπικό) 

 

11. Στενότητα οικονομικών πόρων για την 

εκπόνηση σχεδίων και την εκτέλεση 

έργων αναβάθμισης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

 12. Χρηματοοικονομική διαχείριση 

  

13. Περιορισμένη εξειδίκευση του 

προσωπικού σε τεχνικά θέματα και 

στις τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών 
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14. Θεσμικό πλαίσιο (προσαρμογή-

εκσυγχρονισμός) 

 

  

15. Σύστημα διοίκησης και οργάνωσης. 

Μη επικαιροποιημένο και με 

ελεγχόμενη αξιοπιστία σύστημα 

αξιολόγησης - κρίσεων - προαγωγών 

αμοιβών – μεταθέσεων 

  

16. Καθυστέρηση στην υιοθέτηση και 

ενσωμάτωση νέων μεθοδολογιών / 

τεχνολογιών / καινοτομιών λόγω του 

δημόσιου χαρακτήρα του φορέα 

  17. Ανεπαρκής προβολή έργου 

  
18. Ανομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή 

πυροσβεστών 

  

19. Απαρχαιωμένο νομικό πλαίσιο 

διαδικασιών επισκευής- 

αποκατάστασης βλαβών και κίνησης 

οχημάτων 

  

20. Συχνή υπερεργασία του προσωπικού 

και υψηλός αριθμός οφειλομένων 

αδειών και ρεπό 

 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΑΠΕΙΛΕΣ 

1. Αξιοποίηση πόρων από τα 

επιχειρησιακά Προγράμματα της 

περιόδου 2014-2020 

 
1. Οικονομικό περιβάλλον και 

αυξανόμενο λειτουργικό κόστος 

2. Συνέχιση της αποδοχής του Π.Σ. 

από τους πολίτες 
 

2. Πολλαπλότητα ρόλων και 

αρμοδιοτήτων Πυρ/κού Σώματος 

3. Ανάπτυξη Διεθνών συνεργασιών  

3. Εμπλοκή πολλών φορέων, 

διαφορετικής φιλοσοφίας και 

οργάνωσης, στον σχεδιασμό και 
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αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων και 

ατυχημάτων μεγάλης έκτασης 

4. Αξιοποίηση του εθελοντικού 

κινήματος, των εθελοντών της 

ΓΓΠΠ και των εθελοντών 

πυροσβεστών και ίδρυση 

εθελοντικών Πυροσβεστικών 

Υπηρεσιών σε περιοχές που δεν 

υπάρχουν επαγγελματικές 

υπηρεσίες 

 4. Δυσμενείς κλιματολογικές μεταβολές 

5. Αξιοποίηση της τεχνολογίας στην 

πρόληψη αλλά και την 

αντιμετώπιση των συμβάντων 

 
5. Σεισμική επικινδυνότητα της χώρας 

 

6. Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινού 

μηχανισμού πολιτικής προστασίας 

στο πλαίσιο της Ε.Ε. 

 

6. Αυξανόμενη ένταση κινδύνου από 

τρομοκρατικές και ΧΒΡΠ απειλές στο 

Διεθνές περιβάλλον 

7. Πολυπλοκότητα ρόλων και 

αρμοδιοτήτων Πυρ/κου Σώματος 
 

7. Υποβάθμιση λειτουργικότητας 

σχεδίων επέμβασης και 

χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, με 

την πάροδο του χρόνου 

8. Ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων 

εκπαιδευτικών εργαλείων (π.χ. 

Τηλε-εκπαίδευση) 

 8. Αύξηση των απαιτήσεων των πολιτών 

9. Λειτουργία Ε.Σ.ΠΟ.Π. (Εθνικής 

Σχολής Πολιτικής Προστασίας) 
 

9. Ερήμωση της υπαίθρου – 

υπερσυγκέντρωση στα μεγάλα αστικά 

κέντρα 

10. Ομοιογενοποίηση του προσωπικού  

10. Η έλλειψη στοχοθεσίας και η απουσία 

προγραμματισμού δράσεων σε 

συνδυασμό με την έλλειψη συνέχειας 

στη Διοίκηση 

11. Λειτουργία των Σχολών της 

Πυροσβεστικής Ακαδημίας και 

αξιοποίηση της δυνατότητας 

πρόσληψης ατόμων  αριθμού ίσου 

προς αυτούς που αποχωρούν 

 

11. Η πιθανή αδρανοποίηση του 

Ν.4249/2014 λόγω της μη έκδοσης 

των απαιτούμενων κανονιστικών 

πράξεων κατ’εξουσιοδότηση αυτού 
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12. Υλοποίηση έργων κατασκευής μέσω 

Σ.Δ.Ι.Τ. 
 

12. Αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο περί 

κρίσεων, προαγωγών και 

αποστρατείας του προσωπικού του 

Π.Σ. 

13. Περιορισμός της γραφειοκρατίας 

μέσω χρήσης Τ.Π.Ε. 
 

13. Μειωμένη διαθεσιμότητα σε σχέση με 

τα προηγούμενα έτη στα εθνικά 

εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης 

14. Ψηφιακή αναβάθμιση των 

επικοινωνιών του Π.Σ. Πανελλαδικά 
 

14. Αντιμετώπιση με διστακτικότατα 

(αντίσταση στην αλλαγή) τυχόν 

αλλαγών σε οργανικά και 

επιχειρησιακά θέματα 

15. Καθιέρωση ενιαίου δόγματος 

δασοπροστασίας στη χώρα μας 
 

15. Έλλειψη στρατηγικής στόχευσης εκ 

μέρους του Π.Σ. για την ίδρυση 

εθελοντικών Πυροσβεστικών 

υπηρεσιών 

16. Αξιοποίηση των Ε/Π του Π.Σ. στην 

πυρόσβεση και διάσωση 
 

16. Ανεπτυγμένο το αίσθημα φόβου στα 

στελέχη του Π.Σ. λόγω της 

αυστηροποίησης του Πειθαρχικού 

πλαισίου 

17. Δημιουργία Ενιαίας Τεχνικής Βάσης 

συντήρησης των Ε/Π που διαθέτουν 

το Π.Σ., η ΕΛ.ΑΣ. και το Λ.Σ. 

 

17. Κόπωση  και απογοήτευση του 

προσωπικού του Π.Σ. από το 

αναχρονιστικό, μερικώς διαφανές και 

μη αξιοκρατικό θεσμικό πλαίσιο, την 

υπερεργασία και τη μη ικανοποιητική 

οικονομική ανταμοιβή 

18. Αντιμετώπιση πυρκαγιών και 

αναγκών διάσωσης στις 

εγκαταστάσεις έρευνας και 

εξόρυξης υδρογονανθράκων 

  

 

 Τα προβλήματα και οι ευκαιρίες που έχουν εντοπιστεί για το χρονικό 

διάστημα 2015-2019, καθορίζουν τους γενικούς άξονες παρέμβασης, οι 

οποίοι μπορούν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
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Πίνακας 24 : Σκοποί & Δράσεις 

ΣΚΟΠΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Αναβάθμιση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας των 

επιχειρήσεων που καλείται να 

ενεργήσει το Πυροσβεστικό Σώμα.  
 

• Διάγνωση αναγκών για την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού του Π.Σ  

• Αναδιοργάνωση και 

Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών 

του Π.Σ -  – Μείωση 

λειτουργικού κόστους. 

• Κάλυψη αναγκών υλικοτεχνικής 

υποδομής του Πυρ/κού Σώματος.  

• Δημιουργία – Σύσταση μονάδων 

Εθνικής – Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Προστασίας.  

• Κάλυψη αναγκών του φορέα σε 

εξοπλισμό ΤΠΕ  

• Αναβάθμιση και ενοποίηση 

πληροφοριακών συστημάτων  

• Αναβάθμιση και ενοποίηση 

υποδομών δικτύωσης (εσωτερικό 

δίκτυο Η/Υ, τηλεπικοινωνίες, 

κλπ.)  

• Επικαιροποίηση 

οργανογράμματος που διέπει τις 

Υπηρεσίες του Π.Σ  

• Υλοποίηση καινοτόμων και/ή 

πιλοτικών δράσεων, τοπικού ή 

υπερτοπικού χαρακτήρα. .  

• Υποστήριξη επιχειρήσεων εντός 

ΒΙΠΕ σε σχέση με την 

πυροπροστασία  

• Διατήρηση της εσωτερικής 

ασφάλειας σε υψηλό επίπεδο, 
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κατά προτεραιότητα στους 

χώρους αυξημένης τουριστικής 

συγκέντρωσης, αλλά και στις 

υποδομές όπως υψηλού 

τουριστικού ενδιαφέροντος 

Λιμάνια, Αεροδρόμια και στους 

αυτοκινητοδρόμους  

• Προστασία του ρόλου της 

Ελλάδας ως διαμεσολαβητικού 

κόμβου μεταφοράς φυσικού 

αερίου με παροχή υψηλού 

επιπέδου παροχών 

πυροπροστασίας  

• Ανάπτυξη συνεργασιών φορέων 

Δημόσιου.  

• Μέτρα μείωσης του κόστους 

λειτουργίας και εξορθολογισμού 

των δαπανών  
 

 

Ενδυνάμωση της αποδοτικότητας 

του προσωπικού του 

Πυροσβεστικού Σώματος και των 

εθελοντών πυροσβεστών  
 

• Διάγνωση αναγκών για την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού του Π.Σ  

• Κάλυψη / Βελτίωση της 

εκπαίδευσης του προσωπικού  

• Εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στο 

σύστημα Εκπαίδευσης, 

Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης  

• Αύξηση της συμμετοχής στη δια 

βίου εκπαίδευση και κατάρτιση 

(Μετεκπαίδευση και 

Επιμόρφωση)  

• Πολυδιάστατη κατανομή 

προσωπικού: Κατάρτιση 

στρατηγικού πλάνου επιθυμητής 

σύνθεσης του προσωπικού ώστε 

σταδιακά να υπάρξει 
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εξισορρόπηση των διαφορετικών 

επιθυμητών δεξιοτήτων 

• Βελτίωση της υγείας και της 

ασφάλειας του προσωπικού του 

ΠΣ 

• Κάλυψη αναγκών ειδικού 

εξοπλισμού προστασίας  

• Κάλυψη αναγκών εξοπλισμού 

ατομικής προστασίας  

• Κάλυψη αναγκών κτιριακής 

υποδομής του Πυρ/κού Σώματος  

• Ανασχεδιασμός παρεχόμενων 

υπηρεσιών και απλούστευση των 

διαδικασιών 

• Ίδρυση Διατμηματικών 

Μεταπτυχιακών με 

Πυροσβεστικές Ακαδημίες και 

Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.  

• Ερευνητική και εκπαιδευτικής 

συνεργασία της Ελληνικής 

Πυροσβεστικής Ακαδημίας με 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

ερευνητικά ινστιτούτα της 

αλλοδαπής.  
 

 

Αναβάθμιση της συνεργασίας με 

συναρμόδιους φορείς  
 

• Ανάπτυξη συνεργασιών φορέων 

Δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 

ερευνητικών κέντρων με στόχο τη 

βελτιστοποίηση διαδικασίας λήψης 

απόφασης στη διαχείριση κρίσεων - 

συμβάντων μεγάλης έκτασης.  

• Διαμόρφωση επικοινωνιακής 

πολιτικής προς το εξωτερικό 

περιβάλλον του Π.Σ με στόχο να 

γνωστοποιηθούν οι αλλαγές στο 
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ευρύ κοινό  

• Σταδιακή εισαγωγή και λειτουργία 

συστημάτων ποιότητας  

• Διάγνωση αναγκών για την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού του Π.Σ.  

• Ανάπτυξη συνεργασιών φορέων 

Δημόσιου, εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων και ερευνητικών 

κέντρων με στόχο την βελτίωση 

της εσωτερικής ασφάλειας σε όλα 

τα επίπεδα.  

Εξοικονόμηση ενέργειας με 

προώθηση της αποδοτικής χρήσης 

των φυσικών πόρων  

 

• Ενεργειακή αναβάθμιση ιδιόκτητων 

κτιρίων ΠΣ  

• Εξοικονόμηση με χρήση ήπιων 

μορφών ενέργειας  

• Μείωση του ενεργειακού 

αποτυπώματος των Υπηρεσιών. 

 

 

9.2 Μεθοδολογία “Balanced Scorecard” 

 Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της 

στρατηγικής του ΠΣ είναι η μεθοδολογία Balanced Scorecard (BSc). 

 Ουσιαστικά, η μεθοδολογία Balanced Scorecard (BSc) στοχεύει στο 

συνδυασμό  της στρατηγικής ενός Οργανισμού με τα απαραίτητα εκείνα 

μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν τον Οργανισμό να ελέγξει και τελικά να 

επιτύχει τη στρατηγική αυτή. Περιλαμβάνει ένα σύνολο δεικτών οι οποίοι 

παρουσιάζουν την κατάσταση της “υγείας” του Οργανισμού. Η κατάλληλη 

BSc εμπεριέχει οικονομικά μέτρα, μέτρα που αφορούν την ικανοποίηση των 

πελατών/πολιτών, μέτρα που αφορούν τις εσωτερικές διαδικασίες καθώς 

και μέτρα που αφορούν τις καινοτομίες του οργανισμού και τις 

δραστηριότητες συνεχούς βελτίωσης, δηλαδή όλα τα λειτουργικά θέματα τα 

οποία επιδρούν άμεσα στην περαιτέρω λειτουργική απόδοση του 

Οργανισμού. 
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 Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, επιδιώκεται η ανάπτυξη μιας 

συνολικής ομάδας δεικτών, η ισορρόπηση μέτρων (μικρής έναντι μεγάλης 

διάρκειας) και η σύνδεση μέτρων με στόχους (προσδιορίζεται η 

σημαντικότητα και αξιοποιούνται οι επιδόσεις).  Στο ακόλουθο σχήμα 

παρουσιάζεται διαγραμματικά η τεχνική αυτή. 

 

 
Διάγραμμα 4 : Μεθοδολογία Balanced Scorecard 

 

 Η Balanced Scorecard είναι ιδιαίτερα επιτυχής όταν χρησιμοποιείται 

για να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον, η Balanced Scorecard βοηθά στον σαφή προσανατολισμό του 

Οργανισμού στους στόχους του. Οι στόχοι επιμερίζονται κλιμακωτά στα 

ιεραρχικά επίπεδα και μπορούν αν φτάσουν μέχρι το χαμηλότερο ιεραρχικό 

επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σύνδεση των στρατηγικών 

στόχων με τους ατομικούς και διασφαλίζεται η επίτευξη των συνολικών 

στόχων του Οργανισμού. Η έμφαση της BSC δεν είναι απλώς στα 

οικονομικά αποτελέσματα αλλά και στα ποιοτικά μεγέθη του Οργανισμού. 

 Η προσέγγιση η οποία ακολουθείται είναι η εξής: 

 Προσδιορισμός Επιχειρησιακού Οράματος και Κρίσιμων Παραγόντων 

Επιτυχίας. 
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 Κατηγοριοποίηση Οράματος και Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας στις 

τέσσερις κατηγορίες Balanced Scorecard και ανάπτυξη πρωταρχικών 

μέτρων. 

 Οι διαφορετικές κατηγορίες/ απόψεις που λαμβάνονται υπόψη στην 

Balanced Scorecard είναι οι ακόλουθες: 

Χρηματοοικονομική ανάπτυξη  ή Πολιτική Ηγεσία για δημόσιους 

φορείς. 

 Οι παράγοντες εκείνοι που δίνουν αξία στο κοινωνικό σύνολο και 

στους μετέχοντες στο φορέα. Στον ιδιωτικό τομέα, αυτό αφορά κυρίως 

οικονομικά αποτελέσματα. Στο δημόσιο τομέα η κατηγορία παραγόντων 

αφορά τόσο την κοινωνία όσο και την πολιτική ηγεσία του φορέα  

Πελατειακή άποψη (Πολίτες) 

 Η απόδοση του Οργανισμού κρίνεται από τον πελάτη/πολίτη. Η 

πραγματική αξία ενός προϊόντος ή υπηρεσίας εμφανίζεται μόνο στα μάτια 

του πολίτη. Είναι επομένως λογικό να μετράται η απόδοση του Οργανισμού 

σύμφωνα με τα κριτήρια και τις απόψεις του πολίτη. Από την πλευρά του 

πελάτη οι πιο καθοριστικοί δείκτες είναι η τιμή, η ποιότητα, ο χρόνος και η 

υπηρεσία.  Αυτοί μπορούν να μετρώνται στα πλαίσια του “κόστους κύκλου 

εργασιών” (συνολικά λειτουργικά κόστη, συμπεριλαμβανομένου και του 

κόστους μετά την αγορά, όπως εγκατάσταση, συντήρηση, εκπαίδευση), του 

επιπέδου λαθών, έγκαιρη παράδοση, απαραίτητος χρόνος για την ανάπτυξη 

και την αποτελεσματική προώθηση νέων υπηρεσιών και ένας συνολικός 

δείκτης ικανοποίησης του πελάτη. 

Εσωτερικές Διαδικασίες 

 Τα επίπεδα απόδοσης των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

Αυτή η προοπτική μετρά την απόδοση των διαδικασιών εκείνων που έχουν 

την μεγαλύτερη επίπτωση στην ικανοποίηση των πολιτών. Πώς είναι 

δυνατόν να δομηθούν οι εσωτερικές διαδικασίες, οι δράσεις και η διοίκηση 

των δραστηριοτήτων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται πλήρως –ή 

και υπερπλήρως- οι απαιτήσεις των πολιτών. Σε αυτή την κατηγορία οι 

σημαντικότεροι παράγοντες είναι ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης όλων των 

διαδικασιών, η ποιότητα και η παραγωγικότητα.  

Συνεχής Βελτίωση 

 Ο ρυθμός με τον οποίο ένας Οργανισμός είναι σε θέση να εξελίσσεται 

και να βελτιώνεται συνεχώς.  Η ικανότητα μάθησης ενός Οργανισμού 
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εκφράζεται μέσω των καινοτομιών, της συνεχούς βελτίωσης και των 

πνευματικών ιδιοκτησιών. Κύριοι δείκτες είναι το επίπεδο έρευνας και 

ανάπτυξης που εφαρμόζει ο οργανισμός, καθώς και οι διαδικασίες 

αυτοαξιολόγησης  που εφαρμόζει. 

• Εξισορρόπηση προσδιορισθέντων μέτρων. 

• Επαναπροσδιορισμός μέτρων μέσα στον Οργανισμό. 

• Ανάληψη από τους διευθυντές του έργου επαλήθευσης των 

αποτελεσμάτων των προηγούμενων φάσεων. 

• Καθορισμός στόχων για κάθε ένα από τα μέτρα που βασίζονται στο 

Όραμα του Πολίτη και στους Βασικούς Παράγοντες Επιτυχίας. 

• Ανάλυση του BSc σε low-level μέτρα απόδοσης, όπως αυτά 

προσδιορίστηκαν στα διάφορα στάδια διαδικασιών.  

• Προσδιορισμός συστήματος μέτρησης απόδοσης. 

 

9.2.1 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας (ΚΠΕ) 

 Για την επίτευξη των στόχων του Π.Σ. και τη διεκπεραίωση της 

αποστολής του, οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας καθορίστηκαν, σύμφωνα 

με τα ανωτέρω, με βάση τις ακόλουθες οπτικές γωνίες: 

1. Πολιτική Ηγεσία 

2. Πολίτες – Επιχειρήσεις 

3. Διαδικασίες – Υποδομές 

4. Διαρκής Βελτίωση – Ανάπτυξη 

 Από τους κρίσιμους αυτούς παράγοντες και σε επίπεδο φορέα θα 

καθοριστούν οι δείκτες απόδοσης και οι επιχειρησιακοί στόχοι, τους οποίους 

εξυπηρετούν οι κατάλληλες προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου (action 

plan).   

 Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για την επίτευξη των στρατηγικών 

στόχων του Π.Σ., σύμφωνα πάντα με το όραμα και την αποστολή του 

φορέα είναι οι ακόλουθοι: 

Από την οπτική γωνία της Πολιτικής Ηγεσίας 

1. Βελτίωση Επιπέδου Υπηρεσιών Π.Σ. 

2. Βελτίωση Εικόνας του Π.Σ. προς τους Πολίτες. 

3. Ορθολογική Διαχείριση Πόρων και μείωση Δημοσιονομικού 

αποτυπώματος (φορολογικής επιβάρυνσης του Πολίτη). 
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4. Αναθεώρηση του συστήματος κρίσεων-προαγωγών και υπηρεσιακή 

εξέλιξη του προσωπικού με την εφαρμογή ενός σύγχρονου, 

αξιοκρατικού και αδιάβλητου συστήματος. 

Από την οπτική γωνία των Πολιτών - Επιχειρήσεων 

1. Έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση του Π.Σ. στην αντιμετώπιση 

φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων. 

2. Βελτίωση της ενεργητικής ασφάλειας δικτύων μεταφορών. 

3. Αποτελεσματική Υποστήριξη επιχειρήσεων σε σχέση με την 

πυροπροστασία, κάλυψη όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

μείωση της γραφειοκρατίας ελέγχου - αδειοδότησης. 

4. Συνεργασίες πυροσβεστικών υπηρεσιών με πολίτες, εθελοντικές 

οργανώσεις και αρμόδιους φορείς συμπεριλαμβανομένων αυτών πέρα 

των Εθνικών Συνόρων. 

5. Καθολική ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού μέσω 

εκπαίδευσης - ενημέρωσης, συμμετοχή σε δράσεις πρόληψης - 

αντιμετώπισης - αποκατάστασης σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα και 

βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Από την οπτική γωνία των Διαδικασιών  – Υποδομών 

1. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και αναδιοργάνωση διαδικασιών. 

2. Διοίκηση Αποτελεσματικότητας & Αποδοτικότητας. 

3. Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 

4. Αναβάθμιση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Υποδομών και Τεχνικών Μέσων. 

Από την οπτική γωνία της Διαρκούς Βελτίωσης – Ανάπτυξης 

1. Βελτίωση της παραγωγικότητας στην εργασία και της υγείας και της 

ασφάλειας των εργαζομένων. 

2. Συνεχής Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 

3. Σύστημα Μέτρησης της απόδοσης ανθρωπίνων πόρων, διοικητικών και 

επιχειρησιακών διαδικασιών, τεχνολογικού εξοπλισμού και υπηρεσιακών 

δομών. 

Στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζονται οι Κρίσιμοι Παράγοντες 

Επιτυχίας και η συνολική Στρατηγική του Π.Σ.. 

 

9.2.2 Δείκτες Απόδοσης  

 Μέχρι σήμερα, το Π.Σ. δεν διαθέτει κατάλληλο σύστημα καθορισμού, 

μέτρησης και αξιολόγησης δεικτών απόδοσης, προσαρμοσμένο στις 
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απαιτήσεις ενός σύγχρονου περιβάλλοντος.  Συνεκτιμώντας, ότι το 

σύστημα σύγχρονων δεικτών απόδοσης είναι δυναμικό και επιβάλλεται η 

διαρκής επανεξέταση της καταλληλότητας τους προκειμένου η τελική 

επιλογή τους να ανταποκρίνεται κατά το βέλτιστο τρόπο στην επιχειρησιακή 

και διοικητική λειτουργία των Υπηρεσιών του Πυρ/κού Σώματος, θα 

προχωρήσουμε στην δημιουργία των κατάλληλων δεικτών σε 

μεταγενέστερο στάδιο .  
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Διάγραμμα 5 : Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας – Π.Σ. 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Βελτίωση Επιπέδου Υπηρεσιών Π.Σ.

Βελτίωση Εικόνας του Π.Σ. προς τους πολίτες

Ορθολογική Διαχείριση Πόρων και μείωση 
Δημοσιονομικού αποτυπώματος (φορολογικής 

β   λ )
Αναθεώρηση του συστήματος κρίσεων-προαγωγών 
και υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού με την 
εφαρμογή ενός σύγχρονου, αξιοκρατικού και 
αδιάβλητου συστήματος

ΠΟΛΙΤΕΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση του Π.Σ. 
στην αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών 
κινδύνων

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ / ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ                       Βελτίωση της παραγωγικότητας στην εργασία και της 

υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων
Βελτίωση της ενεργητικής ασφάλειας δικτύων 
μεταφορών

 Το Π.Σ. στην υπηρεσία του πολίτη / Συνεισφορά 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας

Συνεχής Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού

Αποτελεσματική Υποστήριξη επιχειρήσεων σε σχέση με 
την πυροπροστασία, κάλυψη όλων των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μείωση της 
γραφειοκρατίας ελέγχου - αδειοδότησης.

 Το Π.Σ. ως αξιόπιστος έταιρος /                                  
- Διαχείριση των σχέσεων του Π.Σ. με όλους τους 
έταιρους του και σε όλα τα επίπεδα                               
- Υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της 
χώρας και της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης

Σύστημα Μέτρησης της απόδοσης ανθρωπίνων 
πόρων, διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασιών, 
τεχνολογικού εξοπλισμού και υπηρεσιακών δομών.

Συνεργασίες πυροσβεστικών υπηρεσιών με πολίτες, 
εθελοντικές οργανώσεις και αρμόδιους φορείς 
συμπεριλαμβανομένων αυτών πέρα των Εθνικών 
Συνόρων

Το Π.Σ. ως κέντρο δίοικησης ολικής ποιότητας / 
Υιοθέτηση σύγχρονων μορφών αποτελεσματικής 
αποδοτικής και ανοιτής δημόσιας διακυβέρνησης

Καθολική ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων 
πληθυσμού μέσω εκαπίδευσης - ενημέρωσης, 
συμμετοχή σε δράσεις πρόληψης - αντιμετώπισης - 
αποκατάστασης σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα και 
βαθμίδες εκπαίδευσης.

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και αναδιοργάνωση 
διαδικασιών 

Διοίκηση Αποτελεσματικότητας & Αποδοτικότητας

Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών

Αναβάθμιση Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποδομών 
και Τεχνικών Μέσων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ - Π.Σ.
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9.2.3 Άξονες προτεραιότητας στρατηγικού σχεδιασμού  

 

 Στο Διάγραμμα (5) «Στρατηγική του Πυροσβεστικού Σώματος», 

παρουσιάζονται οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων. Για κάθε κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, που συνοδεύεται 

από δείκτες και επιχειρησιακούς στόχους, αντιστοιχούν συγκεκριμένοι Άξονες 

Προτεραιότητας Δράσεων. Πρόκειται για Άξονες Δράσεων που αποτελούν 

την απόρροια του στρατηγικού σχεδιασμού  και αποσκοπούν στην επιτυχή 

υλοποίηση της Στρατηγικής του Π.Σ. Οι συνοπτικές περιγραφές των Αξόνων 

Προτεραιότητας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Σχέδιο Αξόνων Προτεραιότητας  

Δράσεων στρατηγικού σχεδιασμού του Π.Σ. 2015-2019 

Πίνακας 25 : Άξονες προτεραιότητας 

Α/Α 
Άξονες Προτεραιότητας 

Επεξήγηση 

1 

Αναβάθμιση μηχανισμού επεμβάσεων Πυροσβεστικού Σώματος για 

Φυσικές Καταστροφές 
Εστιάζεται σε δασικές πυρκαγιές, σεισμούς, θεομηνίες κλπ και σε μέτρα 

μείωσης των συνεπειών τους. Πρόκειται για την ομάδα στρατηγικών δράσεων 

με το μεγαλύτερο κόστος απόκτησης – χρήσης και λειτουργίας των υποδομών 

και του εξοπλισμού, καθώς και απασχόλησης προσωπικού του Σώματος.  

(Χρηματοδότηση από Τακτικό Προϋπολογισμό και Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων)  

2 

Αναβάθμιση μηχανισμού επεμβάσεων ΠΣ για Τεχνολογικά Ατυχήματα 

Αφορά την απόκριση του μηχανισμού του ΠΣ σε τεχνολογικά και βιομηχανικά 

ατυχήματα μεγάλης έκτασης (σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην οδηγία 

SEVESO), καθώς και σε λοιπές χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και 

πυρηνικές απειλές. 

(Χρηματοδότηση από Τακτικό Προϋπολογισμό και Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων) 

3 Δράσεις του ΠΣ για την βελτίωση της ενεργητικής ασφάλειας των 

μεταφορών 
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Σχετίζονται με πάσης φύσεως ατυχήματα μεταφορών σε μεταφορικά μέσα ή 

δίκτυα όπου επεμβαίνει το ΠΣ (οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια, αεροπορικά 

κλπ.). 

(Χρηματοδότηση από Τακτικό Προϋπολογισμό και Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων) 

4 

Αντιμετώπιση Βιομηχανικών Κινδύνων 

Περιλαμβάνονται δράσεις κατασκευής, προμήθειας πυροσβεστικού εξοπλισμού 

και λειτουργίας πυροσβεστικών σταθμών σε βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) 

εθνικής εμβέλειας, βιομηχανικά πάρκα και αλλού.  

(Χρηματοδότηση από Τακτικό Προϋπολογισμό και Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων) 

5 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΠΣ και αναβάθμιση υποδομών 

ΤΠΕ 
Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες δράσεων καθώς αφορά τη 

συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση κρίσιμης «πυροσβεστικής» πληροφορίας 

για την αντιμετώπιση ατυχημάτων και καταστροφών. 

(Χρηματοδότηση από Τακτικό Προϋπολογισμό και Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων) 

6 & 

7 

Αναβάθμιση Διοικητικής - Επιχειρησιακής Λειτουργίας &  

Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού ΠΣ 

Πρόκειται για δράσεις υποστήριξης του επιχειρησιακού έργου, με έμφαση 

στην εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης συμβάντων και 

πόρων, εφαρμογή  μέτρων μείωσης του κόστους λειτουργίας και 

εξορθολογισμού των δαπανών που σχετίζονται με όλο το φάσμα 

επιχειρησιακών και διοικητικών λειτουργιών του ΠΣ.  

(Χρηματοδότηση από Τακτικό Προϋπολογισμό και Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων) 

8 
Δράσεις ΠΣ στα πλαίσια Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων 
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Πρόκειται για δράσεις που αφορούν συγκεκριμένες διοικητικές περιφέρειες και 

η εν λόγω γεωγραφική αποτύπωση αποσκοπεί στην παρακολούθηση και 

κοινοποίηση όλων των δράσεων και παρεμβάσεων που υλοποιούνται 

αυτοτελώς και αποκλειστικά για προκαθορισμένα γεωγραφικά διαμερίσματα 

με στόχο την ισόρροπη πυροσβεστική αναβάθμιση ανά την επικράτεια.  

(Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και επικουρικά από 

Τακτικό Προϋπολογισμό) 

9 

Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 

Διακριτή κατηγορία, σχετιζόμενη με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής και Διασυνοριακής Συνεργασίας μέσω των οποίων το 

ΠΣ προσβλέπει σε υλοποίηση έργων προμήθειας ειδικού εξοπλισμού του, 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σχολείων, ασκήσεων και τεχνικών 

συναντήσεων με τη συμμετοχή προσωπικού και από γειτονικές χώρες 

(Βουλγαρία,  Αλβανία, ΠΓΔΜ, Ιταλία, Κύπρος). Αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

διασυνοριακής πυροσβεστικής συνεργασίας για αντιμετώπιση μεγάλων 

φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών εντός και εκτός της χώρας. 

(Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) 

10 

Προμήθεια Ατομικού Εξοπλισμού 

Πρωταρχική και σταθερή κατηγορία δράσεων με στόχο την ασφάλεια του 

επεμβαίνοντος προσωπικού και την συνακόλουθη βελτίωση της  

αποδοτικότητάς του, σύμφωνα με τα διεθνώς προβλεπόμενα περί υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας για την εφαρμογή  μέσων και μέτρων ατομικής 

προστασίας.  

(Χρηματοδότηση από Τακτικό Προϋπολογισμό και Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων) 

11 

Προσλήψεις Προσωπικού 

Αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα η διαρκής ανανέωση του προσωπικού 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον κύκλο εργασιακής ζωής διατηρώντας σταθερό το 

ισοζύγιο προσλήψεων-συνταξιοδοτήσεων. 

(Χρηματοδότηση από Τακτικό Προϋπολογισμό) 
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12 

Κατασκευή Κτιριακών Υποδομών μέσω ΣΔΙΤ 

Περιλαμβάνεται η ανέγερση ή/και βελτίωση των κτιριακών υποδομών 

στέγασης των πάσης φύσεως πυροσβεστικών εγκαταστάσεων μέσω 

συμπράξεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), αλλά και των άλλων τρόπων 

χρηματοδότησης. 

(Χρηματοδότηση από Τακτικό Προϋπολογισμό και Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων) 

13 

Μίσθωση εναέριων μέσων 

Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση οφείλεται στην σημαντική οικονομική 

βαρύτητα αυτής της στρατηγικής δράσης, που δημιουργεί την απαίτηση 

αυτοτελούς αποτύπωσης-παρακολούθησής της. Μέχρι σήμερα, η κάλυψη των 

δαπανών γίνεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ενώ περιστασιακά στο 

παρελθόν μέρος τους καλύφθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

14 

Ανανέωση εθνικού εναέριου στόλου 

Λόγω της παλαιότητας των Α/Φ CL-415 και Α/Φ CL-215 και λόγω της 

επιτυχημένης συμβολής τους στο επιχειρησιακό έργο κρίνεται σκόπιμη η 

ανανέωση του εναερίου στόλου. 

(Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και επικουρικά από 

Τακτικό Προϋπολογισμό) 
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10. Καθορισμός Στρατηγικής 
 

 Το Στρατηγικό Σχέδιο 2015-2019 αποτυπώνει με σαφήνεια τους 3 

στρατηγικούς άξονες οι οποίοι επιμερίζονται σε 4 στρατηγικούς στόχους που θα 

πρέπει να επιτευχθούν την επόμενη πενταετία και είναι οι ακόλουθοι: 

• Στρατηγικός άξονας Α - Το Π.Σ. στην υπηρεσία του πολίτη 

o Στρατηγικός Στόχος 1 – Συνεισφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

και της ευημερίας των Πολιτών 

• Στρατηγικός Άξονας Β - Το Π.Σ. ως αξιόπιστος εταίρος 

o Στρατηγικός Στόχος 2- Διαχείριση των σχέσεων του ΠΣ με όλους τους 

εταίρους του και σε όλα τα επίπεδα. 

o Στρατηγικός Στόχος 3 – Υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της 

χώρας και της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης. 

• Στρατηγικός Άξονας Γ - Το ΠΣ ως κέντρο διοίκησης ολικής ποιότητας 

o Στρατηγικός Στόχος 4 - Υιοθέτηση σύγχρονων μορφών 

αποτελεσματικής, αποδοτικής και ανοιχτής δημόσιας διακυβέρνησης. 

 

10.1 Στρατηγικός άξονας Α –  

Το Π.Σ. στην υπηρεσία του πολίτη 
 

Στρατηγικός Στόχος 1 – Συνεισφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

και της ευημερίας των πολιτών 

Στρατηγική 1.1 – Ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας σε όλα τα 

επίπεδα (Εθνικό, Περιφερειακό, Τοπικό) και για όλες τις κατηγορίες 

απειλών 

 Το Π.Σ., στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής 

Προστασίας της Χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θα 

συμβάλει στην καθιέρωση συστηματικής διαχείρισης για την 

αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών από τις 

φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, τις 

χημικές − βιολογικές – ραδιολογικές − πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές και τη 

διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτές μέσω του 

επιχειρησιακού συντονισμού και της συνεργασίας όλων των συναρμόδιων 

Υπηρεσιών. Κρίσιμη εν προκειμένω είναι και η καθιέρωση Ενιαίου Δόγματος 

Δασοπροστασίας της Χώρας για τη προστασία του εθνικού κεφαλαίου των 
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δασών και δασικών εκτάσεων και τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, το 

οποίο θα αποτυπώνει μια ενιαία Κυβερνητική Πολιτική στη βάση της δια-

λειτουργικότητας των εμπλεκόμενων φορέων. Η διαχείριση αυτή θα λαμβάνει 

χώρα μέσω προσδιορισμένων διεργασιών που θα εξασφαλίζουν την 

συστηματοποίηση των ενεργειών του προσωπικού και θα οδηγούν 

μεθοδολογικά σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για το σκοπό αυτό επιδιώκεται η 

αύξηση της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας μέσω της τεκμηρίωσης και 

συνεχούς βελτίωσης των υιοθετημένων διεργασιών.  

 

Στρατηγική 1.2 - Συστηματική βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

 Το Π.Σ., συμμορφούμενο στο πλαίσιο της ευρύτερης φιλοσοφίας της 

κυβερνητικής πολιτικής, περί υιοθέτησης, από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, μιας 

κουλτούρας παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στον πολίτη, θα επιδιώξει με 

αποφασιστικότητα: 

• Την αναπροσαρμογή των δομών του, κατά τρόπο που θα ενισχύουν την 

υιοθέτηση πολιτοκεντρικής κουλτούρας, 

• τον εμπλουτισμό του συστήματος πρόσβασης του πολίτη στην 

πληροφόρηση, κάτι που θα επιτρέψει στο Π.Σ. να διεκδικήσει τον τίτλο 

ενός «ανοικτού» οργανισμού, 

• την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς, ως προς την αξία και τη σημασία της 

      έννοιας της ποιότητας, 

• την εμπέδωση των αρχών της ισονομίας, της ακεραιότητας και της 

διαφάνειας, καθιερώνοντας ορθές πρακτικές και διαδικασίες συμμετοχικής 

δημοκρατίας. 

 

Άξονας Πολιτικής 1.2.1 - Μετασχηματισμός σε οργανισμό 

προσανατολισμένο προς τον πολίτη 

 Ως σύγχρονη δημόσια διοίκηση, το Π.Σ. θα πρέπει να αναπτύξει μια 

ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης και προσαρμογής των διαδικασιών του στις 

ανάγκες του πολίτη, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα απο τις αλλαγές που 

συμβαίνουν στο ευρύτερο κοινωνικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση, δε θα πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο, 

δηλαδή, ο πολίτης να προσαρμόζεται σε πολύπλοκες και πολλές φορές 

δυσνόητες διαδικασίες. Συνεπώς, για να επιτευχθεί το ζητούμενο, θα πρέπει να 
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γίνει μια τμηματοποίηση των πολιτών σε ομάδες - στόχους, να εντοπιστούν οι 

ανάγκες τους, να χαρτογραφηθούν όλες οι διοικητικές διαδικασίες και ν’ 

αναζητηθούν δημιουργικοί τρόποι βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών για κάθε 

μια από αυτές τις ομάδες χωριστά, κατά τρόπο που να προάγεται, πάντοτε, η 

ποιότητα της αλυσίδας δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τον πολίτη. 

 

Άξονας Πολιτικής 1.2.2 - Διασφάλιση της ποιότητας της αλυσίδας 

παροχής υπηρεσιών 

 Μέχρι το τέλος της επόμενης πενταετίας, θα γίνει προσπάθεια έτσι ώστε, 

μέσα στο Π.Σ. να κυριαρχήσει το σύνθημα «ποιότητα παντού». Με αυτόν τον 

τρόπο, θα ενισχυθεί η έννοια του εσωτερικού κι εξωτερικού πελάτη (ή χρήστη) 

της υπηρεσίας. Για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον πολίτη, θα πρέπει να 

μετρηθεί η ικανοποίηση τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών 

χρηστών, ενώ τα προβλήματα και τα παράπονα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 

ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση. Μέσα από ένα μοντέλο Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας, το Π.Σ. ευελπιστεί ότι θα μπορέσει να ευαισθητοποιήσει όλους τους 

εταίρους του γύρω από αυτό το θέμα. 

 

Στρατηγική 1.3 - Παροχή αξιόπιστης ενημέρωσης στον πολίτη και 

αμφίδρομη επικοινωνία 

 Δεδομένου ότι στην εποχή της γνώσης και της πληροφορίας, όπως 

χαρακτηρίζεται η σημερινή, η ενημέρωση αποτελεί δικαίωμα του πολίτη, η 

ανάγκη για επικοινωνία διπλής κατεύθυνσης παρουσιάζεται, περισσότερο από 

ποτέ, επιτακτική για τη βιωσιμότητα οποιουδήποτε οργανισμού. Επικοινωνία 

υπάρχει, όταν λειτουργούν αποτελεσματικά οι δίαυλοι επικοινωνίας, μέσω των 

οποίων διευκολύνεται η απρόσκοπτη ροή πληροφόρησης, διπλής κατεύθυνσης. 

Η μελέτη των υφιστάμενων δίαυλων επικοινωνίας και η ενδεχόμενη ανάπτυξη 

νέων, θα βοηθήσει το Π.Σ. να πετύχει τους στρατηγικούς του στόχους. Η 

απρόσκοπτη ροή αμφίδρομης πληροφόρησης θα αναπτύξει την ικανότητα του 

Π.Σ. να ερμηνεύει το εσωτερικό και εξωτερικό οικονομικό, κοινωνικό, 

επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον του και να εφαρμόζει μια ευρύτερη 

στρατηγική που θα βασίζεται περισσότερο στην πρόληψη παρά στη θεραπεία. 

Εντοπίζοντας έγκαιρα τις ανάγκες των πολιτών και τις υφιστάμενες απειλές και 

αναπτύσσοντας, ταυτόχρονα, μια ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης σ’ αυτές, το 
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Π.Σ. θα βελτιώσει τις σχέσεις του με όλους τους εταίρους του. Η βελτίωση 

αυτή, θα έχει ως αποτέλεσμα: 

• την ενίσχυση της εικόνας του Π.Σ. και την αλλαγή στάσης ως προς το ρόλο 

του, 

• την αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες του πολίτη, 

 

Άξονας Πολιτικής 1.3.1 - Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός 

ολοκληρωμένου στρατηγικού προγράμματος επικοινωνίας 

 Η υλοποίηση ενός στρατηγικού προγράμματος επικοινωνίας, θα 

βελτιώσει τις σχέσεις του Π.Σ. με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς εταίρους 

του, ενώ, παράλληλα, θα ενισχύσει την εικόνα του, μέσω της προβολής του 

έργου του και της αλλαγής στάσης, ως προς το ρόλο του. Ένα τέτοιο 

πρόγραμμα θα πρέπει να επιβραβεύσει το διάλογο και να προωθήσει την 

ανάπτυξη μιας κουλτούρας έκφρασης, επικοινωνίας και διευρυμένης 

συμμετοχικότητας. 

 

10.2 Στρατηγικός Άξονας Β –  

Το Π.Σ. ως αξιόπιστος εταίρος 
 

Στρατηγικός Στόχος 2 - Διαχείριση των σχέσεων του Π.Σ. με όλους τους 

εταίρους του και σε όλα τα επίπεδα 

Στρατηγική 2.1 - Προώθηση κι εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων 

πολιτικής στη βάση της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων 

 Το Π.Σ. θα προωθήσει όλες τις αναγκαίες δράσεις με στόχο την 

υποστήριξη των μεταρρυθμιστικών δράσεων οι οποίες κινούνται στους 

ακόλουθους άξονες: 

• Ενίσχυση της Ικανότητας για Στρατηγικό Προγραμματισμό, Χάραξη 

Πολιτικής και Συντονισμό, 

• Αναδιάρθρωση των δομών και της λειτουργίας των υπηρεσιών, 

• Καλύτερη αξιοποίηση, επιμόρφωση και ενίσχυση των δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας, 

• Βελτίωση των σχέσεων κράτους πολίτη, προκειμένου να λαμβάνει την 

καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, 

• Δραστηριοποίηση στη βάση των αρχών λειτουργίας και των αξιών που 

πρέπει να διέπουν ένα δημόσιο οργανισμό 
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Στρατηγική 2.2 - Διαχείριση της θέσης του ΠΣ στο πλαίσιο του 

ευρύτερου ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος 

Στα πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος, το Π.Σ., ως 

επιχειρησιακός βραχίονας της Πολιτικής Προστασίας, διαδραματίζει ένα ρόλο 

που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και συνεπώς κατέχει μια θέση, η οποία θα 

πρέπει να τύχει κατάλληλης διαχείρισης. 

 

Άξονας Πολιτικής 2.2.1 - Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του 

ευρύτερου διεθνούς περιβάλλοντος 

 Το Π.Σ. οφείλει να αναλύει και να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις του 

ευρύτερου διεθνούς περιβάλλοντος, έτσι ώστε να μπορεί να ενεργεί έγκαιρα και 

να λαμβάνει τα όποια μέτρα απαιτούνται για την εκπλήρωση των οποιωνδήποτε 

υποχρεώσεών του μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς. 

Συνεπώς, επιβάλλεται, να δοθεί προτεραιότητα, αφενός, στην αποτελεσματική 

συμμόρφωση με τις υφιστάμενες υποχρεώσεις κι αφετέρου, στην ενεργοποίηση 

ενός μηχανισμού πρόβλεψης εκείνων των μελλοντικών υποχρεώσεων, που 

είναι δυνατόν να επιφέρουν αλλαγές εντός του οργανισμού ή να επηρεάσουν, 

με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, την εύρυθμη λειτουργία του. 

 

Άξονας Πολιτικής 2.2.2 - Εντοπισμός και αξιοποίηση των ευκαιριών του 

ευρύτερου διεθνούς περιβάλλοντος 

 Το Π.Σ., μέσα στα πλαίσιο των δυνατοτήτων του, θα επιδιώξει να 

αξιοποιήσει εποικοδομητικά το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον μέσω: 

• λήψης οικονομικής και/ή τεχνικής βοήθειας, 

• απορρόφησης οικονομικών πόρων από τα ευρωπαϊκά ταμεία, 

• ανταλλαγής τεχνογνωσίας κι εμπειριών με άλλα κράτη - μέλη, 

• διοικητικής συνεργασίας, 

• οποιασδήποτε άλλης πρωτοβουλίας που μπορεί να δημιουργήσει αξία για το 

Π.Σ. 

 

Άξονας Πολιτικής 2.2.3 - Ενίσχυση του κύρους του ΠΣ 

 Πρέπει να αναγνωριστούν τα σημεία επαφής του Π.Σ. με το ευρύτερο 

διεθνές περιβάλλον. Κάθε σημείο επαφής, θα πρέπει να θεωρηθεί κρίσιμο και 
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να αντιμετωπιστεί ως ευκαιρία για ενίσχυση του κύρους της Υπηρεσίας μέσω 

της βελτίωσης της εικόνας της. Παράλληλα, όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να 

αναληφθούν εκείνες οι πρωτοβουλίες, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν θετικά 

προς την κατεύθυνση επίτευξης της πιο πάνω στρατηγικής. 

  

Στρατηγική 2.3 - Χαρτογράφηση του πλέγματος σχέσεων του ΠΣ με 

όλους τους εταίρους του και διαχείριση του ολικού αντικτύπου της 

δράσης του σε τοπικό, περιφερειακό εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο 

 Η συνεργασία φορέων και οργανισμών αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα 

στην διαχείριση κρίσεων τόσο στην χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Το ΠΣ 

προσπαθώντας να αξιοποιήσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 

περιβαλλοντικά θέματα επιδιώκει να αναδείξει και να αξιοποιήσει τις 

δυνατότητες συνεργασίας του ΠΣ με εθελοντικές και μη κυβερνητικές 

οργανώσεις καθώς και άλλους συναρμόδιους φορείς. Επιδιώκεται η 

εξωστρέφεια της υπηρεσίας και η ανάδειξη νέων μοντέλων αξιοποίησης των 

διαθέσιμων πόρων και η εν τοις πράγμασι αναβάθμιση της συνεργασίας με 

πολίτες, επιχειρήσεις και συναρμόδιους φορείς. Το Π.Σ. κατά συνέπεια για να 

πετύχει τους στρατηγικούς στόχους του πρέπει να μελετήσει σε βάθος τις 

σχέσεις του με τους βασικούς εταίρους του , να κατανοήσει τους συσχετισμούς 

επιρροής και συμφερόντων και να αξιολογήσει στρατηγικά τον ολικό αντίκτυπο 

της δράσης του, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο.     

 

Στρατηγικός Στόχος 3 – Υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της 

χώρας και της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης. 

Στρατηγική 3.1 - Διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής 

ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής ποιότητας και της κοινωνικής 

ευημερίας του πολίτη 

 Το Π.Σ. αποτελεί έναν από τους υποστηρικτικούς πυλώνες του Κράτους 

για την ανάπτυξη του τόπου. Μέσω της δράσης του παρεμβαίνει, μέσα από 

διαδικασίες, θεσμούς και κανονισμούς, σε δύο από τους κρίσιμους τομείς της 

οικονομικής δραστηριότητας, που συμβάλουν στη δημιουργία και στον 

καθορισμό ενός σαφούς επενδυτικού πλαισίου. Πρώτον στο διοικητικό επίπεδο 

με την νομοθέτηση, εφαρμογή και πιστοποίηση κοινών κανόνων και 
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προδιαγραφών πυροπροστασίας των πάσης φύσεως επιχειρήσεων 

(βιομηχανικών, τουριστικών κ.λ.π.), αλλά και την διασφάλιση των κρίσιμων 

δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών, επιτυγχάνεται η διαμόρφωση ενός κοινού 

πλαισίου ασφαλούς λειτουργίας τους και εξ αυτού ενός γόνιμου κλίματος 

ιδανικού για τη διενέργεια επενδύσεων, παρέχοντας υψηλό επίπεδο προστασίας 

του εργαζόμενου προσωπικού, των εν γένει χρηστών των εγκαταστάσεων της 

επιχείρησης, του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της ίδιας της επένδυσης ως 

οικονομικής μονάδας και των προσφερόμενων από αυτήν θέσεων εργασίας. 

 Δεύτερον σε επιχειρησιακό επίπεδο με την άμεση, αποτελεσματική και  

αποδοτική  επέμβαση σε κάθε είδους συμβάντα πυρκαγιών ή άλλων 

ανθρωπογενών, τεχνολογικών ή φυσικών καταστροφών εμπεδώνεται ένα 

αίσθημα ασφάλειας στον πολίτη, την κοινωνία αλλά και τον επιχειρηματία – 

επενδυτή, αλλά και αντίληψης της λειτουργίας των κρατικών δομών, αίσθηση 

που συμβάλλει επίσης καθοριστικά και ενεργά στη διαμόρφωση και διατήρηση 

ενός βιώσιμου περιβάλλοντος στις πόλεις και τους οικισμούς της υπαίθρου, 

προάγοντας αφενός μεν το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών, αφετέρου δε την 

οικονομική δραστηριότητα ώστε να επιτευχθεί ό στόχος της αειφόρου 

ανάπτυξης.  

 

10.3 Στρατηγικός Άξονας Γ - Το ΠΣ ως κέντρο διοίκησης ολικής 

ποιότητας 

Στρατηγικός Στόχος 4 - Υιοθέτηση σύγχρονων μορφών 

αποτελεσματικής, αποδοτικής και ανοιχτής δημόσιας διακυβέρνησης 

Στρατηγική 4.1 - Βελτίωση στο τομέα της στρατηγικής διοίκησης 

Άξονας Πολιτικής 4.1.1 - Αποτελεσματική λειτουργία ενός Τομέα 

Στρατηγικής σε επίπεδο ΠΣ 

 Το Π.Σ. οφείλει να βελτιωθεί στον τομέα της στρατηγικής διοίκησης 

καθώς αυτό θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητάς του σε ότι 

αφορά: 

• την άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές και τις ιδιομορφίες του ευρύτερου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

• την πρόβλεψη κι εφαρμογή ενός μοντέλου δημόσιας διοίκησης που βασίζεται 

στην πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνου, 
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• την αναπροσαρμογή των στόχων και τη συνεχή μέτρηση των 

αποτελεσμάτων, με σκοπό τον εντοπισμό των όποιων αποκλίσεων και τη 

λήψη μέτρων εκεί κι όπου επιβάλλεται. 

 Το Π.Σ. αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση σ’ αυτόν το 

νευραλγικό τομέα, επιθυμεί να καταστεί με το τέλος της επόμενης πενταετίας 

ένας οργανισμός «πρότυπο» για τα δεδομένα των δημόσιων υπηρεσιών. Για να 

πετύχει τον ανωτέρω στόχο πρέπει: 

• να αναπτύξει μια ικανότητα ανάλυσης, πάνω σε συνεχή βάση, του ενδο-

επιχειρηματικού και εξω-επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

• να επινοήσει μετρήσιμους δείκτες για όλους τους τομείς δραστηριότητάς του 

• να χρησιμοποιήσει ανεπτυγμένα εργαλεία στρατηγικής διοίκησης και 

διαχείρισης κινδύνου. 

 

Άξονας Πολιτικής 4.1.2 - Καθορισμός δεικτών μέτρησης 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 

 Το Π.Σ., αντιλαμβανόμενο την ανάγκη για συνεχή βελτίωση μέσω μιας 

συστηματικής διαδικασίας αυτοελέγχου, θα παρακολουθεί τη συνολική επίδοση 

του οργανισμού και το ολικό αντίκτυπο της δράσης του, μέσω συγκεκριμένων 

δεικτών μέτρησης που θα θέτουν στο επίκεντρο: 

• τον πολίτη, 

• το ανθρώπινο δυναμικό, 

• την κοινωνία, 

• τον οργανισμό. 

 

Στρατηγική 4.2 - Αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων 

Άξονας Πολιτικής 4.2.1 - Διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου 

 Το Π.Σ. αναγνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τη 

«ραχοκοκαλιά» του οργανισμού, επιθυμεί να φτάσει σε υψηλά επίπεδα γνώσης 

του έμψυχου υλικού που διαθέτει σε ανθρώπινους πόρους. Αποτελεί πεποίθηση 

ότι όσα περισσότερα γνωρίζει για το προσωπικό του, τόσο ευκολότερο θα γίνει 

το έργο του, σε σχέση, αφενός, με την άριστη κατανομή των διαθέσιμων 

ανθρώπινων πόρων και, αφετέρου, με την ικανοποίηση που αντλούν οι 

εργαζόμενοι απ’ την εργασία τους. 
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i) Ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση του αποθέματος ανθρώπινων 

πόρων 

 Το Π.Σ. οφείλει να αναπτύξει την ικανότητα και τα μέσα για να 

παρακολουθεί, μέσω ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων, το στρατηγικό του 

απόθεμα σε ανθρώπινους πόρους. Η Διοίκηση του Π.Σ. θα πρέπει, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο, να έχει πρόσβαση σε έγκυρη και έγκαιρη 

πληροφόρηση για τους ανθρώπινους πόρους που έχει στη διάθεση της, σε 

κάποια δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι ώστε, αυτοί, να μπορούν να 

κατανεμηθούν ορθολογικά, στις διάφορες δραστηριότητες. Πέρα απ’ το 

απόθεμα των ανθρώπινων πόρων, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η 

παρακολούθηση και η καταγραφή της κινητικότητας των πόρων απ’ τη μια 

επιχειρησιακή δραστηριότητα στην άλλη. 

 

ii) Προώθηση εφαρμογής του συστήματος διοίκησης μέσω στόχων με 

τον σχεδιασμό περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και προσοντολογίου 

 Για να επιτευχθεί ο στόχος της άριστης κατανομής των πόρων, το Π.Σ. 

πρέπει να γνωρίζει, πέρα από τα προκαθορισμένα σχέδια υπηρεσίας, τις 

δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, να τις 

συνδέσει με συγκεκριμένα προφίλ ατόμων που μπορούν να αναλάβουν με 

επιτυχία τη διεκπεραίωσή τους και, το κυριότερο, να προβλέψει τις μελλοντικές 

ανάγκες του έτσι ώστε να αποκλείσει, για κάποιες περιπτώσεις, το φαινόμενο 

της σπατάλης των πόρων και για κάποιες άλλες, το φαινόμενο της διάθεσης 

λιγότερων πόρων, από αυτούς που απαιτούνται, για την αποτελεσματική 

εκτέλεση της εργασίας. Προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι η ουσιαστική 

ομοιογενοποίηση του προσωπικού. 

 

iii) Προτεραιότητα στη βελτίωση της εκπαίδευσης των εργαζομένων  

 Η πολυπλοκότητα και επικινδυνότητα των περιστατικών που καλείται να 

διαχειριστεί το ΠΣ αναδεικνύει την ανάγκη αναδιοργάνωσης του συστήματος 

εκπαίδευσης σε επίπεδο σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και σε επίπεδο 

δια βίου μάθησης και κατάρτισης. Επιδιώκεται η δημιουργία συστήματος 

συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα περιλαμβάνει την αναγνώριση 

νέων εκπαιδευτικών αναγκών και την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση και θα 

λαμβάνει υπόψη του όλα τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στις τεχνολογίες 
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αιχμής προκειμένου να σχεδιαστεί το εκπαιδευτικό μοντέλο σε νέα βάση για το 

σύνολο των πυροσβεστικών υπαλλήλων.  

 

iv) Δυνατότητα πρόβλεψης αποδέσμευσης ανθρώπινων πόρων λόγω 

ύπαρξης «κέρδους» από την παραγωγικότητα 

 Όταν υπάρχουν «κέρδη» από την αύξηση της παραγωγικότητας, π.χ. 

λόγω της εισαγωγής ενός συστήματος πληροφορικής ή της βελτίωση μιας 

διαδικασίας, το Π.Σ. πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα να αποδεσμεύει άμεσα 

τους ανθρώπινους πόρους του και να τους διαθέτει χωρίς καθυστέρηση εκεί 

όπου εμφανίζεται η ανάγκη. 

 

v) Προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας 

 Το Π.Σ. θα πρέπει να προωθήσει την έννοια της δημιουργικότητας και 

της καινοτομίας μέσω μεθόδων που προάγουν την κινητικότητα και την 

παραγωγή νέων και πρωτότυπων ιδεών για την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων 

σε παλιά και νέα προβλήματα που απασχολούν το Π.Σ., με την παροχή 

κινήτρων προς τους υπαλλήλους αλλά και ανάπτυξης εργασιών με φορείς και 

ιδρύματα. 

 

vi) Ανακατανομή προσωπικού Π.Σ. 

 Η ανακατανομή του προσωπικού του Π.Σ. θα γίνει με τη μεγαλύτερη 

δυνατή ευελιξία αφού ληφθούν υπόψη κυρίως επιχειρησιακά κριτήρια με 

γνώμονα αφενός την ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων με στόχο τη μείωση 

της δημοσιονομικής δαπάνης αλλά και αφετέρου την ευαισθησία όσον αφορά 

στον ανθρώπινο παράγοντα.     

 

vii) Υιοθέτηση συστήματος αξιολόγησης προσωπικού  

 Η αξιολόγηση του προσωπικού του Π.Σ. θα πρέπει να γίνεται στη βάση 

ενός αξιόπιστου, διαφανούς και αξιοκρατικού συστήματος προσανατολισμένου 

ομοιόμορφα τόσο στα διοικητικά όσο και στα επιχειρησιακά δεδομένα, ενώ 

μέριμνα απαιτείται να υπάρξει αναφορικά με τον επανασχεδιασμό διαδικασιών 

κρίσεων και προαγωγών.  
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Άξονας Πολιτικής 4.2.2 - Διαχείριση οικονομικών πόρων 

 Το Π.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενή για την ελληνική οικονομία 

δημοσιονομική συγκυρία, αναγνωρίζει πλήρως την επιτακτική ανάγκη για 

λειτουργία με γνώμονα την οικονομική αρχή, βάσει της οποίας, πρέπει να 

επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

Συνεπώς, πέραν της προσπάθειας που θα καταβληθεί για τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας και τη διασύνδεση των στρατηγικών στόχων με 

συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους, επιβάλλεται η συμμόρφωση με το 

«Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» που 

καλύπτει χρονικά μέρος της περιόδου ισχύος του παρόντος Στρατηγικού και 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για αυτό απαιτείται πιστή τήρηση των 

προϋπολογισμών και η στόχευση να είναι τέτοια, ώστε με κάθε νέα δράση να 

επιτυγχάνεται μείωση του λειτουργικού κόστους. Βέβαια, πολλές από τις 

λειτουργικές δαπάνες είναι σχεδόν ανελαστικές. Περαιτέρω άλογη συμπίεσή 

τους θα αποτελέσει απειλή για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό αλλά και την 

αποτελεσματική λειτουργία του φορέα.  

 

Άξονας Πολιτικής 4.2.3 - Διαχείριση τεχνολογίας  

 Στη σύγχρονη εποχή, η τεχνολογία πρέπει να διαδραματίζει ρόλο 

αξιόπιστου συμμάχου στην προσπάθεια του Π.Σ. να πετύχει τους στρατηγικούς 

στόχους του. Δεδομένου ότι η υφιστάμενη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας 

έχει εξασθενίσει τη δυνατότητα άντλησης οικονομικών πόρων για αγορά νέου 

τεχνολογικού εξοπλισμού, το Π.Σ. οφείλει να αξιολογήσει την υπάρχουσα 

τεχνολογική υποδομή του και, ταυτόχρονα, μέσω δημιουργικής σκέψης, να 

αξιοποιήσει στρατηγικά αυτήν την υποδομή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε 

στρατηγικούς τομείς δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό σκοπείται η 

επανεξέταση της κατανομής του επιχειρησιακού ηλεκτρο-μηχανολογικού 

εξοπλισμού με κριτήρια την αρτιότερη πληθυσμιακή κάλυψη και τις 

πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση του οφέλους από την 

ορθολογική χρήση και την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους. Επίσης, η 

υιοθέτηση νέων τεχνολογιών διαχείρισης του στόλου οχημάτων και λοιπού 

τεχνολογικού εξοπλισμού τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

συντήρησης και επικαιροποίησης – αναβάθμισης. 
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Άξονας Πολιτικής 4.2.4 - Διαχείριση πληροφοριών και γνώσης 

 Για να γίνει το Π.Σ. ένας «οργανισμός που μαθαίνει», θα πρέπει να 

εμπεδώσει το γεγονός ότι η γνώση αποτελεί, ίσως, το σημαντικότερο πόρο που 

διαθέτει και συνεπώς, εάν αυτή, τύχει της κατάλληλης διαχείρισης, μπορεί να 

προσδώσει στο Π.Σ. πολύ σημαντικά οφέλη. Η επίτευξη του ανωτέρω στόχου 

προϋποθέτει ότι θα διαμορφωθούν οι κατάλληλες «αποθήκες», ούτως ώστε να 

δημιουργηθεί ένα σημαντικό διαχειρίσιμο στρατηγικό απόθεμα γνώσης. Εν 

συνεχεία, το εν λόγω απόθεμα, μέσω κατάλληλης επεξεργασίας, θα αποτελέσει 

την πρώτη ύλη για την ετοιμασία ολοκληρωμένων «πακέτων γνώσης», που θα 

μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βάση για τη λήψη σημαντικών στρατηγικών 

αποφάσεων. Ως ανεξάρτητη οντότητα, το Π.Σ. πρέπει να εκπαιδευτεί και να 

αποκτήσει μια ικανότητα ταχύτατης απορρόφησης της γνώσης που παράγεται. 

Και τούτο διότι ικανότητα καταγραφής, αποθήκευσης και διαχείρισης της 

γνώσης σημαίνει μείωση της σπατάλης των διαθέσιμων πόρων και αυξημένη 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, καθώς κατ’ αυτό τον τρόπο ο 

οργανισμός μπορεί να επικεντρώνει την προσοχή του σε νέα αναφυόμενα 

ζητήματα. 

 

Άξονας Πολιτικής 4.2.5 - Διαχείριση υποδομών και εγκαταστάσεων 

 Το περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι εργαζόμενοι και 

εξυπηρετούνται οι πολίτες, πρέπει να είναι ασφαλές και υγιές. Για το σκοπό 

αυτό, το Π.Σ. πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της 

ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης. Η 

καθιέρωση συστημάτων διαχείρισης που περιλαμβάνουν διαδικασίες 

υποστήριξης της ασφάλειας και  της υγείας του προσωπικού συνιστά επίσης 

προτεραιότητα του ΠΣ. Με τις διαδικασίες αυτές θα επιτευχθεί η προστασία 

πολιτών και προσωπικού, αλλά και η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Επίσης, πρέπει να μελετηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας των στοιχείων παγίου ενεργητικού που χρησιμοποιούνται από 

το Π.Σ., προκειμένου να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι άριστης αξιοποίησής 

τους.    
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Στρατηγική 4.3 - Προώθηση της εσωτερικής αναδιοργάνωσης του ΠΣ 

 Το Π.Σ. στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαδικασίας μεταρρύθμισης οφείλει 

να επανεξετάσει τις οργανωτικές δομές του, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας 

ευέλικτης οργάνωσης που θα: 

• λειτουργεί αποτελεσματικά κι αποδοτικά, 

• επιχειρεί ως ενιαίο και συμπαγές σύνολο, 

• δραστηριοποιείται στη βάση μετρήσιμων στόχων, 

• κοστολογεί τη δράση της, 

• προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα σε νέα δεδομένα, 

• καλύπτει ισομερώς και ισοδύναμα όλη την επικράτεια και όλες τις 

δραστηριότητες, 

• δίνει έμφαση στο αποτέλεσμα κι όχι στις εκροές, 

• δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τον πολίτη. 

 Στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλει η εφαρμογή συστήματος 

αξιολόγησης Υπηρεσιών και ο χωρικός επανασχεδιασμός αυτών για την 

ομοιογενή κάλυψη των απαιτήσεων ασφάλειας - προστασίας του πολίτη και των 

κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων σε όλη την επικράτεια.  

 

Στρατηγική 4.4 - Δημιουργία πλαισίου ελέγχου υλοποίησης της 

στρατηγικής δράσης του Π.Σ. 

Άξονας Πολιτικής 4.4.1 - Αποτελεσματική λειτουργία της Δ/νσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας σε επίπεδο ΠΣ 

 Μέσω μιας συστηματικής και μεθοδικής προσέγγισης υπό την εποπτεία 

της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του ΑΠΣ που θα 

υποστηρίζει, με υψηλής κατάρτισης εξειδικευμένα στελέχη, την προσπάθεια 

επίτευξης των στόχων, όλες οι δραστηριότητες θα τυγχάνουν αξιολόγησης και 

θα ελέγχονται με σκοπό τη βελτίωση του οργανισμού, σε ό,τι αφορά την 

αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής δράσης του Π.Σ.  

 

Άξονας Πολιτικής 4.4.2 - Ενίσχυση του συστήματος συμμετοχικότητας 

και λογοδοσίας 

Υποβολή Ετήσιων Σχεδίων Δράσης 

 Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας 

του Π.Σ. θα εφαρμόζεται μέσω των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης (ΕΠΔ). Για 

την προετοιμασία των εν λόγω Προγραμμάτων πρέπει να συνεργάζεται όλο το 
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προσωπικό, ενισχύοντας έτσι το διάλογο και τη συμμετοχικότητα εντός του 

οργανισμού. 

 

Υποβολή τριμηνιαίων Αναφορών Προόδου και Αποκλίσεων  

 Η παρακολούθηση εφαρμογής της στρατηγικής δράσης του Π.Σ. 

επιτυγχάνεται με την υποβολή Αναφορών Προόδου και Αποκλίσεων ανά 

τρίμηνο. 
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11. Επίλογος 
 

 Για να πετύχει το Π.Σ. τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει και να 

διατηρήσει μια επιτυχημένη πορεία, πρέπει να αναπτύξει μια ικανότητα 

αξιολόγησης των προτεραιοτήτων, μέτρησης των αποκλίσεων, 

αναπροσαρμογής των στόχων στις αλλαγές που παρουσιάζονται στο ευρύτερο 

κοινωνικό, οικονομικό, επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον και άμεσης 

ανταπόκρισης εκεί όπου απαιτείται η λήψη μέτρων για υλοποίηση των στόχων. 

Πρέπει λοιπόν, να γίνει σκληρή δουλειά και να επιτευχθεί πρόοδος στον τομέα 

της επινόησης μετρήσιμων δεικτών (ποσοτικών και ποιοτικών), έτσι ώστε ν’ 

αναπτυχθεί μια ικανότητα εκτίμησης, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, της 

πορείας του οργανισμού και των παραμέτρων που ευθύνονται γι’ αυτήν. Το 

Στρατηγικό Σχέδιο, πρέπει να αντιμετωπίζεται, απ’ όλους, ως ένα πλαίσιο 

λειτουργίας του οργανισμού και σε καμία περίπτωση ως ένα στατικό κι άψυχο 

έγγραφο. Πρέπει να λειτουργήσει ο μηχανισμός ανατροφοδότησης των 

πληροφοριών, έτσι ώστε το επίσημο αυτό έγγραφο, του Π.Σ. ν’ αποκτήσει πνοή 

και να γίνει ελαστικό, επιτρέποντας την οποιαδήποτε αναπροσαρμογή του, 

μέσω της λήψης εναλλακτικών μέτρων για την επίτευξη των στόχων που έχουν 

περιληφθεί σ’ αυτό. Το Στρατηγικό Σχέδιο είναι το έγγραφο το οποίο «χαρίζει» 

στο Π.Σ. την υπόστασή του. Δίνει το μήνυμα ότι όλοι μέσα στον οργανισμό, 

γνωρίζουν τι θα πρέπει, πότε και πώς θα το πετύχουν. Και κάτι ακόμη πιο 

σημαντικό, επεξηγεί και τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να 

επιτευχθούν οι όποιοι στόχοι. Αποτελεί ένα δημοσιευμένο πλάνο, βάσει του 

οποίου το Π.Σ. θα κινηθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης πενταετίας για να 

εκπληρώσει την Αποστολή του. Η λέξη πλάνο δεν πρέπει να παραπέμπει σε κάτι 

στατικό, αντιθέτως, μάλιστα, πρέπει να ταυτίζεται με κάτι δυναμικό. Η ύπαρξη 

σχεδίου, προϋποθέτει ικανότητα πρόβλεψης των μελλοντικών εξελίξεων και 

διάθεση για αλλαγή και η αλλαγή για να επέλθει θα πρέπει να σχεδιαστεί. Από 

μόνο του το πλάνο δεν έχει καμία αξία. Αυτό που έχει σημασία, είναι η 

ολοκλήρωσή του και η υλοποίηση των στόχων, απ’ τους υπαλλήλους του 

οργανισμού, οι οποίοι δηλώνουν έτοιμοι και αποφασισμένοι να πετύχουν στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό, τα όσα, η Πολιτική Ηγεσία και η Πατρίδα, τους έχει 

αναθέσει να πράξουν. Το Π.Σ., θέλοντας να εξασφαλίσει τη δέσμευση όλων 

στους στόχους του οργανισμού και να υποστηρίξει την πλήρη ανάπτυξη του 

Στρατηγικού Σχεδίου, θεωρεί σκόπιμο όπως η προσπάθεια προς αυτήν την 
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κατεύθυνση, ενταχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα 

μέτρα για την επίτευξη του σημαντικού αυτού στόχου. 
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ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Το  Υπ’αριθμ. 65/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Διεύθυνσης 

Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων – Τμήμα Επιχειρήσεων Πυροπροστασίας ειδικών 

εγκαταστάσεων. 

- Το  Υπ’αριθμ. 48/ 21-05-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Διεύθυνσης 

Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων  - Τμήμα Επιχειρήσεων Πυροπροστασίας ειδικών 

εγκαταστάσεων. 

- Το  Υπ’αριθμ. 37/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Διεύθυνσης 

Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων – Τμήμα Επιχειρήσεων Δασοπυρόσβεσης. 

- Το  Υπ’αριθμ. 53/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Διεύθυνσης 

Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων  - Τμήμα Οργάνωσης Εθελοντισμού. 

- Το  Υπ’αριθμ. 52/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Διεύθυνσης 

Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων  - Τμήμα ΠΣΕΑ & Πολιτικής Άμυνας. 

- Το  Υπ’αριθμ. 32536 Φ.106.5/ 23-07-2014  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της 

Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων  - Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων. 

- Το  Υπ’αριθμ. 69/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Διεύθυνσης Τεχνικής 

Υποστήριξης & Υποδομών. 

- Το  Υπ’αριθμ. 92/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Διεύθυνσης 

Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Υποστήριξης 

Πληροφοριακών Συστημάτων 

- Το  Υπ’αριθμ. 68 Φ.155.1/ 06-06-2014  Έγγραφο  της Υπηρεσίας Πλωτών  

Μεσών (Υ.ΠΛΩ.Μ.). 

- Το  Υπ’αριθμ. 650 Φ.107.2/ 06-06-2014  Έγγραφο της Διεύθυνσης 

Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).  

- Το  Υπ’αριθμ. 807 Φ.Α.9668/ 06-06-2014  Έγγραφο Ενιαίου Συντονιστικού 

Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.). 

- Το  Υπ’αριθμ. 496 Φ.107.2/ 12-06-2014  Έγγραφο  της Υπηρεσίας Εναερίων 

Μέσων Π.Σ 

- Το  Υπ’αριθμ. 25963 Φ 107.2/ 16-052014  Έγγραφο της Διεύθυνσης 

Στρατηγικού Σχεδιασμού Επικοινωνίας(ΔΙ.Σ.Σ.Ε.). 

- Το  Υπ’αριθμ. 118/2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασμού Επικοινωνίας (ΔΙ.Σ.Σ.Ε.). 

- Το  Υπ’αριθμ. ΔΙ.Π.Α. /Φ .4/οικ 5270/ 1-3-2007  Έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Πίνακας 26: Έργα Σ.Δ.Ι.Τ. του Π.Σ. για τα οποία δρομολογείται η κατάθεση σχετικής πρότασης υπαγωγής 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Εμβαδό 
διαθέσιμου 
Οικοπέδου 

(τ.μ.) 

Απαιτούμενο εμβαδό (τ.μ.) Εκτίμηση κόστους  

(Μελέτη –
Κατασκευή) 

 

€  

Ετήσια 
μισθωτική 
δαπάνη 

υφιστάμενου  

€ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ανωδομή 

 

Υπόγειοι 
βοηθητικοί 

και Η/Μ 
χώροι 

Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων 
στέγασης Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, Αρχηγείου 
Πυροσβεστικού Σώματος και 4ου 
Π.Σ. Αθηνών 

4.150,00 
6.440 

(αμαξοστάσιο 
460) 

2.250 14.600.000 96.827,92 

Το έργο προτείνεται σε 
αντικατάσταση εκείνου που 

εγκρίθηκε με την από 1-9-2008 
απόφαση ΔΕΣΔΙΤ. για το έργο του 

Α.Π.Σ. Η έκταση είναι τμήμα του 
ακινήτου του στρατοπέδου Πλέσσα 
στην Αθήνα, που έχει παραχωρηθεί 

στη Γ.Γ.Π.Π.  Το κτιριολογικό 
πρόγραμμα έχει αναμορφωθεί με 

βάση την αναδιοργάνωση του 
Υπουργείου. Η αναφερόμενη 

μισθωτική δαπάνη αφορά τους 
χώρους που μισθώνει η ΓΓΠΠ. 

Ανέγερση κτιρίου Π.Υ. Βόλου 3.091,36 1.440  
(αμαξοστάσιο 570) 200 2.580.000 -- 

Ενταγμένο με την από 1-9-2008 
έγκριση της ΔΕΣΔΙΤ.  

Ακίνητο: ΟΤ 728 Θέση Μαχαιρίτσα. 
Έχει εκδοθεί Απόφαση Υπ. 

Οικονομικών αποδοχής δωρεάς του 
ακινήτου από το Δήμο, υπό τον όρο 

επιστροφής του υφιστάμενου 
ακίνητου στέγασης  Α.Β.Κ.314 στην 

κυριότητα του Δήμου. 
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Ανέγερση κτιρίου Π.Υ. Ιστιαίας 4.490,60 
900  

(αμαξοστάσιο 450) 
250 2.250.000 16.764,96 

Προς ένταξη σε αντικατάσταση 
άλλων “υπο-έργων”  

Ακίνητο :Αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου 
στη θέση Αγία Τριάδα . Έχουν ληφθεί 

υπόψη οι γενικοί όροι περί εκτός 
σχεδίου δόμησης  

Ανέγερση κτιρίου Π.Υ. Χαλκίδας 4.549,46 1.500  
(αμαξοστάσιο 650) 200 2.880.000 -- 

Προς ένταξη σε αντικατάσταση 
άλλων “υπο-έργων”.  

Ακίνητο ΟΤ 1064 στη Συνοικία Ζ΄ 
Χαλκίδας, που δώρισε ο Δήμος με 
σχετική συμβολαιογραφική πράξη.  
Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία 

αποδοχής δωρεάς από το Υπουργείο 
Οικονομικών. 

Ανέγερση εγκαταστάσεων στέγασης 
Π.Δ.Π.Υ. Δυτ. Ελλάδας, Δ.Π.Υ. 
Πατρών, ΣΠΕΚ και 6ης ΕΜΑΚ. 

14.500 2.500 
(αμαξοστάσιο 650) 250 3.750.000 134.716,08 

Προς ένταξη σε αντικατάσταση 
άλλων “υπο-έργων”.  

Έχει εντοπιστεί το ΑΒΚ 879 
γεωτεμάχιο στη θέση Νησάκι του 

Δήμου Ρίου, που έχει περιέλθει στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου,-
Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου, η οποία συναινεί 
εγγράφως για την παραχώρηση στο 

Π.Σ. προκειμένου να κατασκευαστούν 
κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης των 

Υπηρεσιών του στην Πάτρα. 
Αναμένεται η τελική απάντηση από 

την ΕΤΑΔ ΑΕ μετά από σχετικό 
αίτημα του ΑΠΣ. 

Ανέγερση Κτιρίου Π.Υ. Ναυπάκτου 6.012,00 
1.200 

(αμαξοστάσιο 450) 
200 2.400.000 24.456,00 

Προς ένταξη σε αντικατάσταση 
άλλων “υπο-έργων”Το 

παραχωρημένο οικόπεδο είναι το 
ΑΒΚ 292 για το οποίο έγινε διόρθωση 
της παραχώρησης έκτασης περίπου 
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1500m2 η οποία εκποιήθηκε στο 
ΚΤΕΛ από την ΚΕΔ από την αρμόδια 
Κτηματική Υπηρεσία και αναμένεται η 

επιβεβαίωση από την ΕΤΑΔ Α.Ε. 

Ανέγερση κτιρίου Π.Υ. Μεσολογγίου 3.091,16 1.380 
(αμαξοστάσιο 570) 180 2.550.000 17.880,24 

Ενταγμένο με την από 1-9-2008 
έγκριση της ΔΕΣΔΙΤ.  

Ακίνητο :Β.Κ.780 Περιοχή Λιμένα 
Μεσολογγίου 

Ανέγερση κτιρίου Π.Υ. Καρπενησίου 2.165,18 1.040 
(αμαξοστάσιο 450) 160 2.200.000 27.365,76 

Ενταγμένο με την από 1-9-2008 
έγκριση της ΔΕΣΔΙΤ.  

Ακίνητο: ΒΚ 203 Θέση Παλιάμπελα 
Δήμου Καρπενησίου 
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Πίνακας 27: συγχρηματοδοτούμενα έργα του Π.Σ. , περιόδου 2007-2013. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ (σε €) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής 
προστασίας περιοχών Νatura 

(Αφορά τις Περιφέρειες:  

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 
Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, 
Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου 

Αιγαίου και Κρήτης) 

1. 76 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 500 lt νερού 
2. 31 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 1.000 lt νερού 
3. 37 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 2.500 lt νερού 
4. 19 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 4.000 lt νερού 
5. 6 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 5.000 lt νερού 
6. 10 ειδικά ημιφορτηγά οχήματα, τύπου Van 
7. 3 σωστικές λέμβοι 
8. Ειδικός εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης 
9. Ειδικός διασωστικός εξοπλισμός 

24.945.620 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Εξοπλισμός Πυροσβεστικών Σταθμών σε 
επιλεγμένες Βιομηχανικές Περιοχές 1. 6 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 10.000 lt νερού 

2. 6 βραχιονοφόρα πυροσβεστικά οχήματα  ωφέλιμου ύψους 18-20 m, χωρητικότητας 2.500 lt νερού 
4.870.336 

Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

1. 11 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 500 lt νερού 
2. 1 υδροφόρο πυροσβεστικό όχημα 1.000 lt νερού 
3. 4 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 2.500 lt νερού 
4. 4 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 4.000 lt νερού 
5. 2 ειδικά οχήματα, τύπου Van 
6. Ειδικός εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης 
7. Ειδικός διασωστικός εξοπλισμός 
8. Διασωστικά αεροστρώματα 

3.100.845 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 

Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

1. 13 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 500 lt νερού 
2. 4 υδροφόρο πυροσβεστικό όχημα 1.000 lt νερού 
3. 3 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 2.500 lt νερού 
4. 2 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 4.000 lt νερού 
5. 1 υδροφόρο πυροσβεστικό όχημα 5.000 lt νερού 
6. 5 ειδικά οχήματα, τύπου Van 
7. Ειδικός εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης 
8. Ειδικός διασωστικός εξοπλισμός 

3.013.634 

Π.Ε Π  ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την 
Περιφέρεια Κρήτης 

1. 4 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 1.000 lt νερού 
2. 4 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 2.500 lt νερού 
3. 300 αναπνευστικές συσκευές ανοικτού κυκλώματος με χαλύβδινη φιάλη 6 lt   
4. 800 προσωπίδες αναπνευστικών συσκευών 
5. 745 ατομικές προσωπίδες διηθητικών φίλτρων  
6. 1600 διηθητικών φίλτρων 
7. 40 αναπνευστικές συσκευές ανοικτού κυκλώματος περιορισμένων χώρων με χαλύβδινη φιάλη 3 lt  
8. 8 τρόλεϊ παροχής αέρα 
9. 5 αεροσυμπιεστές πλήρωσης φιαλών αναπνευστικών συσκευών με τα αντίστοιχα κιτ ελέγχου 

2.118.000 
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αναπνεύσιμου αέρα 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & 
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

1. 4 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 500 lt νερού 
2. 2 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 1.000 lt νερού 
3. 5 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 2.500 lt νερού 
4. 1 υδροφόρο πυροσβεστικό όχημα 4.000 lt νερού 
5. 2 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 5.000 lt νερού 
6. 1 υδροφόρο πυροσβεστικό όχημα 10.000 lt νερού 
7. 1 ειδικό όχημα, τύπου Van 
8. Ειδικός εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης 
9. Ειδικός διασωστικός εξοπλισμός 

2.884.529 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

1. 13 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 500 lt νερού 
2. 2 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 1.000 lt νερού 
3. 5 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 2.500 lt νερού 
4. 3 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 4.000 lt νερού 
5. 1 ειδικό όχημα, τύπου Van 
6. Ειδικός εξοπλισμός δασοπυρόσβεσης 
7. Ειδικός διασωστικός εξοπλισμός 

3.074.967 

Π.Ε Π  ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών και 
τεχνολογικών καταστροφών για την 

Περιφέρεια Κρήτης 

1. 4 πυροσβεστικά οχήματα  4Χ2, χωρητικ. 5000 lt νερού 
2. 40 στολές χημικής προστασίας 
3. 16 διασωστικές σειρές 

1.372.000 

Π.Ε.Π.  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων 

αντιμετώπισης αστικών πυρκαγιών για την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

6 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα (4Χ2) άμεσης επέμβασης. 780.000 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Προμήθεια εξοπλισμού παροχής βοήθειας σε 
ατυχήματα μεταφορών 

1. 3 πυροσβεστικά οχήματα σηράγγων 
2. 30 πυροσβεστικά-διασωστικά οχήματα άμεσης επέμβασης 
3. 150 αυλοί εδάφους 
4. 300 αυλοί συνδυασμένης βολής 
5. 20 οχήματα 4Χ4, μεταφοράς προσωπικού, τύπου Van 

8.305.000 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Προσομοιωτές εκπαίδευσης και ειδικός 
εξοπλισμός για την αντιμετώπιση 

ατυχημάτων μεταφορών 

1. 1 αυτοκινούμενος εξομοιωτής συνθηκών πυρκαγιάς  
2. 2 εξομοιωτές οδήγησης φορτηγών οχημάτων 
3. 100 θερμικές κάμερες χειρός 

2.100.000 
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ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
/  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑΔΑ-

ΚΥΠΡΟΣ» 

Δράσεις Πυροσβεστικής Συνεργασίας 
Ελλάδας-Κύπρου. 

1. Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου 
2. Εκπαίδευση στο αντικείμενο "ΣΕΙΣΜΟΙ" 
3. Εκπαίδευση στο αντικείμενο "ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ" 
4. Ορειβατικός εξοπλισμός 
5. Εξοπλισμός επέμβασης για σεισμούς 
6. Καταδυτικός εξοπλισμός 
7. Συστήματα επικοινωνίας – πληροφορικής 
8. 5 θερμικές κάμερες χειρός 
9. 1 ειδικό όχημα, τύπου Van 

 925.000 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
/  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑΔΑ-

ΚΥΠΡΟΣ» 

Δράσεις Συνεργασίας για την Ενίσχυση της 
Πυροσβεστικής Ασφάλειας 

1. Εκπαίδευση στο αντικείμενο "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ" 
2. Εκπαίδευση στο αντικείμενο "ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ" 
3. 4 υδροφόρα πυρ/κά οχήματα 500 lt νερού 

314.000 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 
Ψηφιακή ανάπτυξη ανάδειξης των 

ψηφιοποιημένων αρχείων του Μουσείου 
Ψηφιακή ανάπτυξη ανάδειξης των ψηφιοποιημένων αρχείων του Μουσείου για την διαφύλαξη, προβολή και 
προώθηση του ιστορικού αρχείου του Π.Σ. 55.350 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 
Ψηφιακή υπηρεσία ειδοποίησης και 

αντιμετώπισης πυρκαγιάς 

• Ψηφιακή δήλωση και διαχείριση πυρκαγιάς 
• Ψηφιακές ειδοποιήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος από τους πολίτες για στοιχεία και επικινδυνότητας 

πυρκαγιάς 
• Ψηφιακές ενημερώσεις των Πολιτών από το Πυροσβεστικό Σώμα  
• Ψηφιακές ειδοποιήσεις Δημοσίων Υπηρεσιών, εθελοντών, ΜΚΟ και λοιπών σχετικών φορέων για ανάγκη 

συνδρομής στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς 
• Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Συντονισμού Δυνάμεων Δασοπυρόσβεσης και 

Ειδοποιήσεων Πυρκαγιών 

12.389.165 

  

*   Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των παραπάνω έργων, είναι η 31η Δεκεμβρίου 
2015. 
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