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ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΡΓΟΥ/ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΥ 

Δράσεις Συνεργασίας για την Ενίσχυση της 
Πυροσβεστικής Ασφάλειας / ΠΥΡΑΣΦ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.1. Ενίσχυση Ασφάλειας Περιοχής 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΗΣ / 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

286.757,00 € 

ΕΤΑΙΡΟΣ 2 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ / 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

314.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
(€) 

600.000,00 € 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

H υλοποίηση του παρόντος έργου αναμένεται να έχει μια σειρά από απτά και ορατά 
αποτελέσματα, αναφορικά με το θεματικό αντικείμενο που σχετίζεται (ασφάλεια). 
Ειδικότερα, για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, προβλέπεται η προμήθεια δύο (2) 
οχημάτων για την αντιμετώπιση χημικών επεισοδίων, τα οποία έχουν μικρές διαστάσεις, 
ώστε να μπορούν να μεταφερθούν με μεταγωγικό αεροπλάνο. Τα οχήματα φέρουν 
κατάλληλη υπερκατασκευή για να μπορεί να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί σε εργονομική 
διάταξη εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί σε επεισόδια όπου εμπλέκονται χημικά και άλλα 
υλικά. Για το Αρχηγείο Πυροσβεστικής της Ελλάδας, προβλέπεται η προμήθεια 4 οχημάτων 
συντονισμού ελαφρού τύπου (4X4) με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα και δεξαμενή 
500 λίτρων νερού. Τα υπό προμήθεια οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από το Πυροσβεστικό 
Σώμα με κύριο έργο περιπολίες πυρασφαλείας, επιχειρησιακό συντονισμό σε συμβάντα 
αρμοδιότητας Π.Σ., καθώς και την άμεση καταπολέμηση πυρκαγιών στο ξεκίνημα τους.  Για 
το λόγο αυτό είναι οχήματα εκτός δρόμου με περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις. Λόγω 
των περιορισμένων εξωτερικών τους διαστάσεων, υπάρχει δυνατότητα αερομεταφοράς 
τους με Α/Φ C-130. Το κάθε όχημα διαθέτει αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα και 
δεξαμενή νερού χωρητικότητας 500 λίτρων. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν δράσεις 
κατάρτισης στην Ελλάδα (Ηράκλειο) και την Κύπρο, με σχετικό αντικείμενο (δράσεις 
ενίσχυσης της ασφάλειας και ειδικότερα αντιμετώπισης χημικών επεισοδίων και 
πυρασφάλειας). Τέλος, θα εκπονηθεί εγχειρίδιο αναφορικά με τις αρμοδιότητες των Π. 
Υπηρεσιών των δύο Κρατών - Μελών, αλλά και χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με την 
αντιμετώπιση σχετικών περιστατικών (σε επίπεδο πρόληψης και διαχείρισης). 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο εντάσσεται στην προσπάθεια των δύο Κρατών - Μελών και ειδικότερα των 
δύο υπηρεσιών, να αναλάβουν κοινή δράση για την πρόληψη και διαχείριση θεμάτων 
ασφαλείας που αφορούν χημικά ατυχήματα και πυρασφάλεια. Ειδικότερα, η υλοποίηση του 
παρόντος έργου έχει την ακόλουθη στοχοθεσία:  
A. Την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής. Β. Την προστασία του περιβαλλοντικού 
πόρου.  
Β. Την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα αντιμετώπισης χημικών 
επεισοδίων και πυρασφάλειας.    
Γ. Την ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος 



(πρόληψη και διαχείριση).   
Δ. Τη δημιουργία ενιαίας αντίληψης σε θέματα χημικών επεισοδίων και πυρασφάλειας.  
Ε. Τη 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. 
 
 
 
 


