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ΠΡΟ: Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηώλ 
              
              
 
                “ΑΠΟΦΑΗ”  
 

 
ΘΔΜΑ: «Αλαζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ 
Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο.  

 

Ο 

Αρτεγός ηοσ Πσροζβεζηηθού ώκαηος 

Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο: 

     α. Σνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 210/92 (Α΄ 55) «Κσδηθνπνίεζεο δηαηάμεσλ 
Πξνεδξηθώλ Γηαηαγκάησλ ηνπ Κ.Δ.Τ.Π..». 

     β. Σεο ππ’  αξηζ. 31135 νηθ. Φ. 109.1/25-07-06 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 
«Γηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Αξρεγείνπ Ππξ/θνύ ώκαηνο».   

2. Σν πόξηζκα ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπζηάζεθε βάζεη ηεο ππ αξηζκ 27083 
νηθ.Φ.100.4/9  Ινπλίνπ    2010. 

3. Σελ αλάγθε αλαδηνξγάλσζεο ησλ Τπεξεζηώλ  ηνπ ώκαηνο αθνύ ιεθζνύλ: 
α Η παξνύζα δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Υώξαο 
β. Η επηθείκελε πξόζιεςε 4.000 ππξνζβεζηώλ πεληαεηνύο ππνρξέσζεο. 
γ. Η Ίδξπζε Ππξνζβεζηηθώλ Κιηκαθίσλ Δζληθώλ Οδώλ.  
δ. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 γηα ην Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο. 
ε. Ο επηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο ζηνλ νπνίν 

απνηππώλεηαη ε αλάπηπμε ησλ δαζηθώλ πεξηπνιηθώλ ηεο Υώξαο θαηά ηελ 
αληηππξηθή πεξίνδν.  

4. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζεο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη 
επηπιένλ δαπάλε εηο βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

Α π ο θ α ζ ί δ ο σ κ ε  

1.  πγθξνηνύκε Δπηηξνπή, απνηεινύκελε από ηνπο: 
α) Αξρηπύξαξρν (07456) Γηακαληή Καλειιόπνπιν  σο Πξόεδξν,       
β) Πύξαξρν  (7478) Παπαγεσξγίνπ Κσλζηαληίλν   
γ) Αληηπύξαξρν  (9747) Ραγθαβά Γεκνζζέλε  
δ) Ππξαγό  (9980) Σάηζε Γεκήηξην   
ε) Τπνππξαγό (10438) Σζηινγηάλλε Διεπζεξία     σο κέιε  θαη 

   ζη) Αξρηππξνζβέζηξηα (10638) Γξαθνπνύινπ Βαζηιηθή σο γξακκαηεηαθή  
ππνζηήξημε 

2. ηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο ζα θιεζνύλ, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, λα 
ζπκκεηάζρνπλ από έλαο (1) εθπξόζσπνο ηεο Π.Ο.Δ.Τ.Π.. θαη ηεο Δ.Α.Π.., 
πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο θαη λα αμηνπνηεζνύλ ηπρόλ κειέηεο ηνπο. 
Καηόπηλ ηνύηνπ, παξαθαινύκε όπσο κέρξη ηελ Σεηάρηε 23 Νοεκβρίοσ 2011, 
νξηζζνύλ θαη  γλσζηνπνηεζνύλ ζηελ Δπηηξνπή ηα ζηνηρεία ησλ εθπξνζώπσλ.  
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3.Έξγν ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο είλαη ε αλαδηνξγάλσζε ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ 
ώκαηνο θαζώο θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ ίδξπζε, 
θαηάξγεζε, πξναγσγή θαη ελ ηε ελ γέλεη ιεηηνπξγία ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο 
Υώξαο.  

4. Οη Γηεπζύλζεηο ηνπ Α.Π.. λα παξάζρνπλ ζηελ ελ ιόγσ Δπηηξνπή, θάζε πιηθό πνπ 
ππάξρεη θαη είλαη ζρεηηθό κε ην έξγν ηεο, θαζώο επίζεο θαη λα ιεθζεί ππόςε ην 
από 01-03-2010 Πξαθηηθό  πνπ ππνβιήζεθε ζην Α.Π.. πνπ αθνξά ην ίδην 
αληηθείκελν.  

5. Η Γηεύζσλζε Σετληθώλ λα δηαζέζεη αξκόδην Αμησκαηηθό, ν νπνίνο λα 
πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, ζρεηηθά κε ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ ώκαηνο (κηζζσκέλα, ηδηόθηεηα).  

6. Η Γηεύζσλζε Πιεροθορηθής λα παξάζρεη θάζε ηερληθή ππνζηήξημε (παξνρή 
ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θ.ν.θ) πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο 
Δπηηξνπήο. 

7. Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ ππ αξηζκ 27083 
νηθ.Φ.100.4/9  Ινπλίνπ 2010, λα παξάζρεη ζηελ Δπηηξνπή ην Πόξηζκα απηήο. 

8. Οη πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο λα ππνβιεζνύλ κε Πξαθηηθό ζηε Γηεύζπλζε 
Οξγάλσζεο θαη Ννκνζεζίαο ηνπ Α.Π../Σκήκα 3ν (Οξγάλσζεο & 
Κνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ) ην αξγόηεξν κέρξη ηελ   15 Γεθεκβρίοσ  2011. 

9.Η Γηεύζσλζε Οηθολοκηθώλ ιακβάλνληαο ην πόξηζκα ηεο Δπηηξνπήο, λα πξνβεί 
εληόο ελόο (1)  κελόο από ηελ παξαιαβή ηνπ, ζηε ζύληαμε νινθιεξσκέλεο 
νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ιακβάλνληαο ππόςε ηα λέα δεδνκέλα πνπ ζα 
πξνηαζνύλ θαη λα ππνβιεζεί ζηε Γηεύζπλζε Οξγάλσζεο θαη Ννκνζεζίαο ηνπ 
Α.Π../Σκήκα 3ν (Οξγάλσζεο & Κνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ).    

 
  Ο  Αξρεγόο 

  Παλαγηώηεο Μπνλάηζνο  
  Αληηζηξάηεγνο Π 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 
Αποδέθηες γηα ελέργεηα: 
1. Mέιε ηεο Δπηηξνπήο – Δ.Α.Π.. Π.Ο.Δ.Τ.Π.. 
2. 199-.Δ.Κ.Τ.Π.. 
3. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ/Γληήο  
4. Γηεύζπλζε Σερληθώλ / Γηεπζπληήο  
5. Γηεύζπλζε Πιεξνθνξηθήο 
6. Γηεύζπλζε Οξγάλσζεο Ννκνζεζίαο /3ν 
7. Γηεύζπλζε Πξνζσπηθνύ/2ν   
8. Γηεύζπλζε Γαζνππξόζβεζεο/1ν  
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