
 

 

ΘΕΜΑ: «Εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη δυνατότητα διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του 
Πυροσβεστικού Σώματος» 

 
Ο  

Αρχηγός του Πυροσβεστ ικού Σώματος  
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 12 του Π.Δ 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών 
Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» 
(Α΄ 99). 
β. Του Ν.3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναβάθμιση της 
αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 

2. Την ανάγκη  διερεύνησης και σύνταξης μελέτης για τη δυνατότητα διεύρυνσης του 
πλαισίου αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος με σκοπό την ενίσχυση της 
κοινωνικής του προσφοράς και της δημόσιας εικόνας του. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
 

Aποφασίζουμε :  
 

1. Συγκροτούμε, Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 
α. Αντιπύραρχο (08807) Γεώργιο Πουρναρά ως Πρόεδρο 
β.Επιπυραγό (ΥΙ) (17382)  Αλεξοπούλου Κωνσταντίνα 
γ. Επιπυραγό (ΥΙ) (17377) Λάβδα Κωνσταντίνο 
δ. Πυραγό (10730) Κορομηλά Γεώργιο και  
ε.  Ανθυποπυραγό (17366)  Κούκουζα Αντώνιο, ως μέλη. 

2. Την ως άνω Επιτροπή θα υποστηρίξουν τεχνικά οι κάτωθι: 
α. Δημήτριος Ζέρβας Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Π.Σ.  
β. Δοκ. Ανθ/γό ς(21557) Κουτσογιάννης Ευθύμιος 
γ Δοκ. Ανθ/γός (21587) Πέττας Ιωάννης και  
δ. Δοκ. Ανθ/γός (21565) Γιάντσης Ραφαήλ. 

3. Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η διερεύνηση των παρεχόμενων στο Π.Σ. 
δυνατοτήτων και η εκπόνηση σχετικής μελέτης αναφορικά με τη διακίνηση και 
διακομιδή με τα αναγκαία και κατάλληλα μέσα, σε Νοσοκομεία ή άλλες νοσηλευτικές 
μονάδες της Χώρας, εκτάκτων περιστατικών που χρήζουν άμεσης ιατρικής και 
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ΠΡΟΣ: 

 
Όπως ο Πίνακας Διανομής 
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νοσοκομειακής φροντίδας καθώς τυχόν παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής   
νοσηλευτικής φροντίδας. 

4. Στη Μελέτη θα εξεταστούν τα προαναφερόμενα στη βάση των παρακάτω 
περιπτώσεων: 
α. Έκτακτα περιστατικά που αποτελούν μέρος ή συνέχεια του, κατά την υφιστάμενη 
αρμοδιότητα, πυροσβεστικού διασωστικού έργου και 
β. Έκτακτα περιστατικά γενικής φύσης και προελεύσεως ανεξάρτητα από το 
πυροσβεστικό  - διασωστικό έργο και τον τόπο εκδήλωσης αυτών. 

5. Στη μελέτη να ληφθούν υπόψη και εξεταστούν όλα τα αναγκαία μέσα και υλικά σε 
επίπεδο ιατροφαρμακευτικό, υγειονομικό, ιματισμό, εξοπλισμό ασθενοφόρων και 
των κάθε είδους μέσων μεταφοράς καθώς και κατάλληλο προσωπικό σε συνδυασμό 
με τον τρόπο απόκτησης της απαραίτητης τεχνογνωσίας, ανάπτυξης συνεργασίας 
με άλλο φορέα ή άλλου πρόσφορου τρόπου, που απαιτούνται συνολικά για την 
εκπλήρωση της υπό εξέτασης αρμοδιότητας. 

6. Η μελέτη της ανωτέρω Επιτροπής να διατυπωθεί με σαφήνεια και να υποβληθεί με 
Πρακτικό στη Δ/νση Οργάνωσης και Νομοθεσίας του Α.Π.Σ./Τμήμα 3ο το αργότερο 
σ’  ένα (1) μήνα μετά τη λήψη της παρούσης. 

 
   

  Ο Αρχηγός  
  Σωτήριος Γεωργακόπουλος 
  Αντιστράτηγος Π.Σ. 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
Β΄ Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων  
Διεύθυνση Πυρόσβεσης Διάσωσης / Διευθυντής 
Διεύθυνση Υγειονομικού Π.Σ.  
Διεύθυνση Οργάνωσης Νομοθεσίας / 1ο  
Διεύθυνση Οικονομικών / 4ο  
Πυροσβεστική Ακαδημία 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
Προϊστάμενος Επιτελείου Α.Π.Σ. 
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