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ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΡΓΟΥ/ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΥ 

Δράσεις πυροσβεστικής συνεργασίας Ελλάδας-
Κύπρου / ΠΥΡΟΣΥΝ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.2. Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών 
κινδύνων 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ / 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

925.000,00 € 

ΕΤΑΙΡΟΣ 2 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΗΣ / 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

1.075.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
(€) 

2.000.000,00 € 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η υλοποίηση του έργου εστιάζει στην ενίσχυση της πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό το έργο αφορά την προμήθεια σχετικού 
εξοπλισμού, με δυνατότητα αερομεταφοράς. Ειδικότερα το Αρχηγείο Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας της Ελλάδας θα προβεί στην αγορά καταδυτικού, ορειβατικού εξοπλισμού, 
εξοπλισμού αντιμετώπισης σεισμών, συστημάτων επικοινωνίας - πληροφορικής, κλπ, ενώ η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου στην προμήθεια οχημάτων πρόληψης και διαχείρισης 
σεισμών και πυρκαϊων (2 οχήματα διάσωσης σε σεισμούς, 2 αντλιοφόρα οχήματα για 
μεταφορά νερού και αφρογόνου υγρού, 16 αερομεταφερόμενα πυροσβεστικά οχήματα 
ταχείας επέμβασης με αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης). Παράλληλα, θα υλοποιηθούν δυο 
προγράμματα εκπαίδευσης (ένα σε κάθε Κράτος - Μέλος), τα οποία θα έχουν ως θεματικό 
αντικείμενο τις καταστροφές από σεισμούς και πυρκαγιές. Τέλος, θα εκπονηθεί ένα (1) 
σχετικό εγχειρίδιο, αναφορικά με την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων 
(πρόληψη και διαχείριση), με στόχο την ευαισθητοποίηση, αλλά και την ενημέρωση των 
πολιτών της περιοχής παρέμβασης. Παράλληλα, με το εγχειρίδιο, αναμένεται οι πολίτες και 
οι επισκέπτες της περιοχής να λάβουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις 
δραστηριότητες των Π.Υ των δύο Κρατών - Μελών. Με την υλοποίηση του έργου, 
αναμένεται να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης περίπου του 70% της περιοχής παρέμβασης 
(με την εγκατάσταση του εξοπλισμού στις ΕΜΑΚ Ηρακλείου, ΠΥ Μυτιλήνης, ΠΥ Λήμνου, ΠΥ 
Χίου, ΠΥ Σάμου, ΠΥ Ρόδου, Κύπρος). Να επισημανθεί, ότι για το σύνολο του εξοπλισμού, 
θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης μεταφοράς, συνεπώς και της άμεσης παρέμβασης και σε 
άλλες όμορες περιοχές (π.χ. Νομούς Περιφέρειας Κρήτης, Δωδεκάνησα, κλπ). 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση κοινών 
Ελληνοκυπριακών πυροσβεστικών επεμβάσεων αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών. Ο προς προμήθεια εξοπλισμός σε συνδυασμό με την ενίσχυση και 
ανταλλαγή της σχετικής πυροσβεστικής γνώσης και εμπειρίας, θα είναι σε θέση να καλύψει 
επιχειρησιακά τις επιλέξιμες περιοχές των δυο Κρατών - Μελών. Με αυτό τον τρόπο, 
αναμένεται να βελτιωθεί η δυνατότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων στο να επιχειρούν 
άμεσα, αποτελεσματικά και από κοινού σε κάθε σημείο των επιλέξιμων περιοχών για την 
αποτροπή ή/ και τον περιορισμό οικολογικών καταστροφών & αναβάθμιση της παρεχόμενης 



προστασίας του περιβάλλοντος και των δασικών οικοσυστημάτων των δύο χωρών. Ως 
στόχοι του έργου αναδεικνύονται τα ακόλουθα:  
A. Η προστασία του περιβαλλοντικού πόρου.  
Β. Η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων.  
Γ. Η δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής επέμβασης σε περιπτώσεις ανάλογου 
αντικειμένου.   
Δ. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος 
(πρόληψη και διαχείριση).   
Ε. Η δημιουργία ενιαίας αντίληψης σε θέματα φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.  
Ζ. Η βελτίωση των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων του στελεχιακού 
δυναμικού των δυο Υπηρεσιών. 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΟΥ

Η γεωγραφική κατανομή του έργου περιλαμβάνει όλη την επιλέξιμη περιοχή του 
προγράμματος, δηλ. τις Περιφέρειες: Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και όλη την 
Κύπρο. Ο αριθμός του εξοπλισμού που θα διατεθεί στα αντίστοιχα τμήματα του 
Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας ανά περιφερειακή ενότητα θα αποφασιστεί σύμφωνα με 
τις τρέχουσες ανάγκες.  
 
 
 
 


