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ΥΠΟΜΝΗΜΑ  

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ -  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΟ  ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                                           

Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.ΠΥ.Ν) Αιτωλοακαρνανίας έχει έδρα το 

Μεσολόγγι και στα όρια της  περιλαμβάνει τις κάτωθι Υπηρεσίες-Κλιμάκια :  

α) Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου.  

β) Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρίνιου. 

γ) Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου. 

δ) Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Παραβόλας. 

ε) Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Γαβαλούς. 

στ) Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπάκτου. 

ζ)   Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καλαβρούζας. 

η)  Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας. 

θ)  Το εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χαλκιόπουλου. 

 

ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ - ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

Ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση νομός της Ελλάδας αποτελούμενος 

από 5.423 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η ανωτέρω έκταση κατανέμεται ως εξής :   

α)           370.260 στρέμματα  από Δάση. 

β)           863.940 στρέμματα από Δασικές Εκτάσεις. 

γ)            52.500 στρέμματα από Άγονες – Βραχώδεις εκτάσεις. 

δ)         1.209.788 στρέμματα από Γεωργικές καλλιέργειες. 

ε)        2.546.145 στρέμματα από Λιβαδικές εκτάσεις-Βοσκότοποι. 

στ)         114.400 στρέμματα από οικιστικές περιοχές .     

ζ)           300.000 στρέμματα καλυμμένα από νερό (Λίμνες-Ποτάμια).      



Επιπλέον η ΔΙ.ΠΥ.Ν Αιτ/νιας έχει στην περιοχή ευθύνης της και 558.000 στρέμματα του Νομού 

Φωκίδας. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι 555.674 στρέμματα από την συνολική έκταση του Νομού 

Αιτλ/νιας ανήκουν στην περιοχής ευθύνης της ΔΙ.ΠΥ.Ν Λευκάδας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΑΝΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

Δάση 
Δασικές 
εκτάσεις 

Αγροτικές –
Γεωργικές εκτάσεις 

Άγονες 
Εκτάσεις -

Λίμνες 
Σύνολο 

Μεσολογγίου 213.068 307.101 344.148 151.830 1.012.200 

Αγρινίου 340.610 674.525 363.900 87.336 1.455.600 

Ναυπάκτου 979.639 160.479 153.636 111.735 1.396.692 

Αμφιλοχίας 545.400 668.480 304.000 80.000 1.600.000 

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας είναι  ο έβδομος μεγαλύτερος Νομός της χώρας με πληθυσμό 

210.802 μόνιμους κατοίκους  σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία κατά την απογραφή του 

2011. 

 

ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ   

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  

Την πενταετία από 2015 έως και 2019 οι Υπηρεσίες της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτ/νιας σύμφωνα με την 

επίσημη στατιστική του Πυροσβεστικού Σώματος επενέβησαν συνολικά σε 9.171 συμβάντα. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία η ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτ/νιας είναι η τέταρτη (4η)  σε πλήθος 

συμβάντων στην Ελλάδα πίσω από Αττική , Θεσσαλονίκη και Αχαΐα αντίστοιχα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΝΑ ΠΥΡ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡ/ΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ  
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2015 2016 2017 2018 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Π.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 406 578 453 304 400 2.141 

Π.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1015 889 1346 900 1025 5.175 

Π.Κ. ΘΕΡΜΟΥ 45 35 45 47 51 223 

ΕΘ. Π.Σ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ - 4 19 7 13 43 

ΕΘ. Π.Σ ΓΑΒΑΛΟΥΣ - 4 13 6 5 28 

Π.Υ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 141 188 187 145 229 890 

Π.Κ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑΣ - - 1 - - 1 

Π.Υ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 112 108 121 158 171 670 

 
ΣΥΝΟΛΟ  

(ΑΝΑ ΕΤΟΣ) 
1719 1806 2185 1567 1894 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

9.171 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 17564 Φ. 102.2 / 26-03-2020 Απόφαση του Αρχηγού Πυρ/κου Σώματος 

στην ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας με την κατανομή για το έτος 2020 αντιστοιχούν συνολικά 170 

Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι όλων των βαθμών όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής :   



 

 
  
    ΔΙ.Π.Υ.Ν 

ΠΥΡΑΡΧΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΑΡΧΟΙ ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΙ 
ΠΥΡΑΓΟΙ 

ΥΠΟΠΥΡΑΓΟΙ 
ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΟΙ 

ΠΥΡΟΝΟΜΟΙ 
ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 

ΥΠΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1 3 8 9 149 170 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία η ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτ/νιας με τους 170 συνολικά Πυροσβεστικούς 

Υπαλλήλους κατατάσσεται  στην  Δέκατη Έβδομη (17η) θέση  στην κατανομή  μεταξύ όλων των ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

της Ελλάδας για το έτος 2020. 

                                             

                                 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

                       ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ         

                                                  ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 
 

ΔΙ.Π.Υ.Ν 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΚΤΑΣΗ 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΟΥ ΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΡΩΤΗ (1Η) ΕΒΔΟΜΗ (7Η) ΤΕΤΑΡΤΗ (4Η) 
 

ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ (17Η) 
 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα , ο οποίος βασίζεται αποκλειστικά στα  αντικειμενικά στοιχεία 

της έκτασης, του πληθυσμού και του πλήθους των συμβάντων, γίνεται σαφές ότι :  

1) Υπάρχει μεγάλη  αναντιστοιχία και κατάφορη αδικία στην κατανομή μόνιμου προσωπικού  από την 

συνολική υπηρετούσα  δύναμη έτους 2020 του Π.Σ. για την  ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτ/νιας τόσο ως προς το πλήθος των 

συμβάντων όσο και ως προς την έκταση και τον πληθυσμό. 

2) Χωροταξικά η ΔΙ.Π.Υ.Ν Αιτ/νιας ανήκει σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και <<μάχιμη>> Πυροσβεστική 

Περιφέρεια (ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας), μαζί με την ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας και την ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας που όπως 

προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία είναι από τις Πυροσβεστικές Περιφέρειες πολύ υψηλής 

επικινδυνότητας, σε επιχειρησιακό επίπεδο.  Ωστόσο είναι πλέον γνωστό ότι στα όρια της εν λόγω 

ΠΕ.ΠΥ.Δ. εκδηλώνονται κάθε χρόνο πολλά και δύσκολα στη διαχείριση δασικά, και όχι μόνο,  συμβάντα.  

Κατά το παρελθόν, και ιδιαίτερα το έτος 2007, είχαμε δυστυχώς θρηνήσει την απώλεια πολλών 

ανθρώπινων ζωών σε δασικές πυρκαγιές. Έκτος των άλλων οι Νήσοι Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά και Ιθάκη 

ανήκουν επιχειρησιακά στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας. Πολλές δυνάμεις από την ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτ/νιας  

μετακινούνται, σε πρώτο χρόνο,  με  υδροφόρα οχήματα και το αντίστοιχο πυροσβεστικό προσωπικό ώστε 

να συμβάλουν στην κατάσβεση πυρκαγιών, και όχι μόνο, τόσο σε Αχαΐα και Ηλεία όσο και στα Ιόνια Νησιά 

αλλά και οπουδήποτε αυτό  απαιτηθεί σε όλη τη χώρα.  

 

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα 

ανωτέρω αντικειμενικά στοιχεία και να προχωρήσει άμεσα σε μια νέα επικαιροποιημένη - 

αναβαθμισμένη κατανομή δύναμης στην ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τις σημερινές 

ανάγκες, αυξάνοντας την δύναμη .                                                    

                                                        



Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ 

1)               ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΗΣ  Π.Υ.  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

  H Π.Υ. Μεσολογγίου είναι Γ΄ Τάξης Πυροσβεστικός Σταθμός, από ίδρυσής της,  και έχει έδρα την 

Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Ο Καλλικρατικός Δήμος Μεσολογγίου έχει συνολική έκταση 674,13 τ.χλμ ενώ 

ο πληθυσμός του σύμφωνα, με την απογραφή του 2011, είναι 34.416 κάτοικοι. Ο συνολικός τομέας 

ευθύνης της Π.Υ. Μεσολογγίου εκτείνεται και πέρα από τα όρια του Δήμου Μεσολογγίου με συνολική  

έκταση  1.012,20 τ.χλμ.  Τέλος,  αναλογούν  σαν τομέας ευθύνης και σαράντα χιλιόμετρα του νέου 

Αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας οδού. 

Σύμφωνα με την επίσημη στατιστική του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την πενταετία από το 

2015 έως και το 2019 η Π.Υ. Μεσολογγίου επενέβη σε σύνολο 2.141 συμβάντων πάσης φύσεως. 

Στο χώρο ευθύνης της Π.Υ. Μεσολογγίου ανήκουν δασικά οικοσυστήματα ιδιαίτερης σημασίας. Το 

δάσος του Φράξου Μεσολογγίου είναι ένα από τα σημαντικότερα δασικά οικοσυστήματα της Ελλάδας και 

παρουσιάζει παγκόσμιο επιστημονικό ενδιαφέρον, εξαιτίας της οικολογικής και βιολογικής του αξίας. Η 

έκτασή του αγγίζει τα 500 περίπου στρέμματα και αποτελεί έναν παράδεισο χλωρίδας και πανίδας. 

Σπάνιο στο είδος του, το δάσος του Φράξου ανακηρύχθηκε το 1985 διατηρητέο «Μνημείο της Φύσης». 

Άξιο αναφοράς είναι επίσης το βελανιδόδασος του Ξηρομέρου. Καταλαμβάνει συνολική έκταση 130.000 

στρεμμάτων περίπου και είναι το μεγαλύτερο σε έκταση δάσος ήμερης βελανιδιάς στην περιοχή των 

Βαλκανίων.  

        Στις ίδιες κτηριακές εγκαταστάσεις συστεγάζεται μαζί με την Π.Υ. Μεσολογγίου και η ΔΙ.ΠΥ.Ν 

Αιτωλ/νίας. Με τη ψήφιση του Νόμου 4662/2020 είναι σε εξέλιξη η επάνδρωση της ΔΙ.ΠΥ.Ν με το 

απαραίτητο προσωπικό, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις. Μέχρι 

σήμερα όλοι οι Υπάλληλοι που στελεχώνουν – απασχολούνται στην ΔΙ.ΠΥ.Ν. προέρχονται από την 

υπάρχουσα δύναμη της  Π.Υ. Μεσολογγίου με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η εύρυθμη λειτουργία της 

Π.Υ. Μεσολογγίου, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.  

        Βάση όλων των ανωτέρω αντικειμενικών στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές 

επικαιροποιημένες ανάγκες της περιοχής προτείνεται η αναβάθμιση της Π.Υ. Μεσολογγίου σε 

Πυροσβεστικό Σταθμό Α΄  Τάξης,  με παράλληλη αναπροσαρμογή της υπάρχουσας δύναμης της τάξης 

Σταθμού σύμφωνα με τα σημερινά πραγματικά δεδομένα.  

 

2)                     ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΗΣ  Π.Υ.  ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

          H Π.Υ. Αγρινίου είναι Β΄ Τάξης Πυροσβεστικός Σταθμός από ίδρυσής της  και αποτελεί την μοναδική 

αμιγώς επαγγελματική δομή του Πυροσβεστικού Σώματος στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Αγρινίου. Ο 

εν λόγω Δήμος είναι ο 9ος Δήμος της Ελλάδας με έκταση 1.246,65 τ.χλμ και έχει πληθυσμό 94.181 

μόνιμους κατοίκους σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία κατά το 2011. Ο συνολικός τομέας 

ευθύνης της ΠΥ Αγρινίου εκτείνεται και πέρα από τα όρια του Δήμου Αγρινίου με συνολική  έκταση 

1.455,60 τ.χλμ. Τέλος της αναλογεί σαν τομέας ευθύνης και είκοσι χιλιόμετρα του νέου Αυτοκινητοδρόμου 

της Ιόνιας οδού. 

           Σύμφωνα με την επίσημη στατιστική του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την πενταετία από το 2015                  

έως και το 2019 η Π.Υ. Αγρινίου επενέβη σε σύνολο 5.175 συμβάντων πάσης φύσεως. Αυτός ο αριθμός 

κατατάσσει την Π.Υ. Αγρινίου στη 6η θέση  πανελλαδικά σε πλήθος συμβάντων πίσω από Αθήνα 

Θεσσαλονίκη Πειραιά Πάτρα και Λάρισα. 

          Βάση όλων των ανωτέρω αντικειμενικών στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές 

επικαιροποιημένες ανάγκες της περιοχής  προτείνεται η αναβάθμιση της Π.Υ. Αγρίνιου σε Πυροσβεστικό 

Σταθμό Α΄  Τάξης,  με παράλληλη αναπροσαρμογή της υπάρχουσας δύναμης της τάξης Σταθμού 

σύμφωνα με τα σημερινά πραγματικά δεδομένα.   



3)                  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΗΣ  Π.Υ.  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

          H Π.Υ. Ναυπάκτου είναι Γ΄ Τάξης Πυροσβεστικός Σταθμός και έχει έδρα την πόλη της Ναυπάκτου. Ο 

Καλλικρατικός Δήμος Ναυπακτίας έχει συνολική έκταση 870,38 τ.χλμ ενώ ο πληθυσμός του σύμφωνα με 

την απογραφή του 2011 είναι 28.124 κάτοικοι.  Η συνολική  περιοχή ευθύνης της Π.Υ. Ναυπάκτου είναι 

1.396.692 στρέμματα υπερβαίνοντας όχι μόνο τα όρια του Καλλικρατικού Δήμου, αλλά και τα όρια του 

Νομου Αιτ/νιας καθόσον τα 558.000 στρέμματα ανήκουν στο Νομό Φωκίδας. Σύμφωνα με την επίσημη 

στατιστική του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την πενταετία από το 2015 έως και το 2019 η Π.Υ. 

Ναυπάκτου επενέβη σε σύνολο 890 συμβάντων πάσης φύσεως. 

           Η περιοχή  της Ναυπακτίας είναι τουριστικός προορισμός, τόσο τους καλοκαιρινούς μήνες στα 

παράλια του Δήμου, όσο και κατά την χειμερινή περίοδο στην Ορεινή Ναυπακτία. Στην περιοχή 

λειτουργούν πολλές τουριστικές επιχειρήσεις, τόσο εστίασης όσο και διαμονής. Αυτό έχει ως συνέπεια  

καθημερινά ο πληθυσμός να είναι πολλαπλάσιος των μονίμων κατοίκων. 

           Η Ορεινή Ναυπακτία αποτελείται από ένα σύμπλεγμα χωριών που διακρίνονται για την πλούσια 

φυσική ομορφιά  τους και τον μεγάλο δασικό όγκο  που τα περιβάλλει. Στην περιοχή αυτή δεν εδρεύει 

καμία δομή του Πυροσβεστικού Σώματος. Αποτελεί εξ ολοκλήρου περιοχή ευθύνης της Π.Υ. Ναυπάκτου. 

Εκτός των ανωτέρω η Π.Υ. Ναυπάκτου έχει την υποχρέωση σε καθημερινή βάση να επανδρώνει, από την 

υπάρχουσα δύναμή της, το πυροσβεστικό όχημα που εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Γέφυρας 

<<Χαρίλαος Τρικούπης>>. Τέλος της αναλογούν ως τομέας ευθύνης της  και  είκοσι χιλιόμετρα του νέου 

Αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού. 

         Βάση όλων των ανωτέρω αντικειμενικών στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές 

επικαιροποιημένες ανάγκες της περιοχής προτείνεται η αναβάθμιση της Π.Υ. Ναυπάκτου σε 

Πυροσβεστικό Σταθμό Α΄ Τάξης,  με παράλληλη αναπροσαρμογή της υπάρχουσας δύναμης της τάξης 

Σταθμού σύμφωνα με τα σημερινά πραγματικά δεδομένα.   

 

4)             ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙ.ΠΥ.Ν ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
(Λόγω έκτασης  - μορφολογίας) 

 
 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, πολλάκις, ο Νόμος Αιτωλ/νιας είναι ο μεγαλύτερος  Νομός στην Ελλάδα, 

έχοντας συνολική έκταση 5.423 τ.χλμ. Χαρακτηριστικό της μεγάλης έκτασης είναι πως η συνολική μέγιστη 

απόσταση μεταξύ των ορίων  χώρου ευθύνης της Π.Υ. Ναυπάκτου με τα όρια ευθύνης της Π.Υ. Αμφιλοχίας 

υπερβαίνει τα 170 χιλιόμετρα. Αυτό σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα δύσκολο ανάγλυφο του Νομού και του 

κακού οδικού δικτύου, σε πολλά σημεία αυτού,  δυσκολεύει ιδιαίτερα την διαχείρισή του από μια ΔΙ.ΠΥ.Ν 

που υπάρχει σήμερα, τόσο σε διοικητικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Εξαιτίας αυτής της 

ιδιαιτερότητας  η ΕΛ.ΑΣ. στον Νόμο Αιτωλ/νιας έχει δύο Αστυνομικές Διευθύνσεις. Την Αστυνομική 

Διεύθυνση Αιτωλίας με έδρα το Μεσολόγγι και την Αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας με έδρα το 

Αγρίνιο. 

Βάση όλων των  παραπάνω προτείνεται η ίδρυση δεύτερης ΔΙ.ΠΥ.Ν για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας στα 

πρότυπα των δύο Διευθύνσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. 

α) ΔΙ.ΠΥ.Ν Αιτωλίας με έδρα το Μεσολόγγι η οποία θα έχει στα όρια της την Π.Υ. Μεσολογγίου και την 

Π.Υ. Ναυπάκτου με τα υπαγόμενα Κλιμάκια αυτών.  

β) ΔΙ.ΠΥ.Ν Ακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο η οποία θα έχει στα όρια της την Π.Υ. Αγρινίου και την Π.Υ. 

Αμφιλοχίας με τα υπαγόμενα Κλιμάκια αυτών. 

γ) Πρόβλεψη συγκεκριμένης οργανικής δύναμης με μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, όλων των 

βαθμίδων στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.ΠΥ.Ν) (κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων 

του Ν.4662/2020 για τις ΔΙ.Π.Υ.Ν)  

 



 

 

5)                       ΙΔΡΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ   

         Ο Αστακός είναι η έδρα του Δήμου Ξηρομέρου  ο οποίος συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης 

από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Αστακού, Φυτειών και Αλυζίας. Η έκτασή του Δήμου  είναι 

584,82 τ.χλμ. και ο πληθυσμός 11.737 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Στα όρια του 

Δήμου Ξηρομέρου δεν υπάρχει καμία Δομή του Πυροσβεστικού Σώματος. 

          Στην περιοχή ευθύνης της Δ.Ε Αστακού εμπλέκονται οι εξής Πυροσβεστικές  Υπηρεσίες : 

α) Η Π.Υ. Μεσολογγίου η οποία απέχει 56 χλμ από τον Αστακό η οποία σε περίπτωση συμβάντος 

χρειάζεται περίπου μια ώρα για τη μετάβαση στο συμβάν. 

β) Η Π.Υ. Λευκάδας τα όρια επέμβασης της οποίας φτάνουν μέχρι την περιοχή <<Βελλά>> η οποία απέχει 

περίπου 80 χλμ από τη Λευκάδα και προκειμένου να ανταποκριθεί σε συμβάν στην ανωτέρω περιοχή θα 

χρειαστεί περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. 

γ)  Η Π.Υ. Αμφιλοχίας τα όρια της οποίας φτάνουν μέχρι την Τ.Κ. Καραϊσκάκη η οποία απέχει 45 χλμ από 

την Αμφιλοχία και προκειμένου να ανταποκριθεί σε συμβάν στην ανωτέρω περιοχή θα χρειαστεί περίπου 

45 λεπτά. 

Ο Αστακός είναι τουριστική περιοχή οπότε κατά την διάρκεια του Καλοκαιριού υπάρχει σημαντική 

αύξηση του πληθυσμού. Από το λιμάνι του Αστακού λειτουργεί τόσο κατά το καλοκαιρινούς μήνες όσο και 

τους υπόλοιπους μήνες του έτους καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα Νησιά της Κεφαλονιάς και της 

Ιθάκης. Στον Αστακό ανήκει το Πλατυγιάλι το οποίο σήμερα φιλοξενεί το σύγχρονο εμπορικό – διαμε-

τακομιστικό λιμάνι το οποίο διαθέτει και ελεύθερη ζώνη εμπορίου. Η περιοχή του Αστακού  έχει να 

επιδείξει  συμβάντα τόσο κατά την αντιπυρική περίοδο (Αγροτικές & Δασικές πυρκαγιές) όσο και καθ’ όλη 

την διάρκεια του έτους (Τροχαία ατυχήματα – Αστικές πυρκαγιές – Παροχές βοηθείας) . 

           Βάση όλων των ανωτέρω είναι παραπάνω από αναγκαία η ίδρυση Επαγγελματικού Πυροσβεστικού 

Κλιμακίου με έδρα τον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας , σε κτήριο το οποίο είναι έτοιμη να παραχωρήσει η 

Δημοτική Αρχή.  

 

 

 

6)                           ΙΔΡΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΓΑΒΑΛΟΥΣ   

          Στην Τ.Κ. Γαβαλούς του Δήμου Αγρινίου λειτουργεί σήμερα Εθελοντικός Πυροσβεστικός  Σταθμός   Β΄ 
Τάξης ο οποίος στελεχώνεται από εθελοντές Πυροσβέστες καθώς και από 3 Μόνιμους Πυροσβεστικούς 
Υπάλληλους, οι οποίοι μετακινήθηκαν εκεί από τις υπόλοιπες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ΔΙ.Π.Υ.Ν. 
Αιτ/νιας. Τόσο το κτήριο που στεγάζεται  όσο και τα οχήματα και ο λοιπός εξοπλισμός  παραχωρήθηκαν 
από  τον Δήμου Αγρινίου. Η περιοχή ευθύνης του περιλαμβάνει όλον τον δασικό και αγροτικό  ορεινό 
όγκο του Αρακύνθου καθώς και το αστικό περιβάλλον  της Δημοτικής Ενότητας Μακρυνείας και της 
Δημοτικής ενότητας Αρακύνθου, συνολικού πληθυσμού 8.678  κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 
2011. 
        Ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός συνδράμει την Π.Υ. Αγρινίου και επεμβαίνει άμεσα τόσο σε 
αγροτοδασικές πυρκαγιές όσο και σε παροχές βοηθείας. Σε κάθε περίπτωση η περαιτέρω στελέχωση του 
με μόνιμο Πυροσβεστικό προσωπικό καθώς και Πυροσβεστικό εξοπλισμό – οχήματα, θα αυξήσει την 
επιχειρησιακή ικανότητα - αυτοτέλεια του, καθώς θα υπάρξει επάνδρωση καθ’ όλο το 24ωρο με 
Μόνιμους Υπαλλήλους οι οποίοι θα πλαισιώνονται και από τους υπάρχοντες εθελοντές. 
         Βάση όλων των  παραπάνω προτείνεται η ίδρυση Επαγγελματικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου 

σύμφωνα με τα ισχύοντα με έδρα την Γαβαλού  στο υπάρχον κτήριο το οποίο έχει ήδη παραχωρηθεί από 

την Δημοτική Αρχή. 

 

 

 



  

7)                                   ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ 

ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 
  Με το ΠΔ 51/2020  συστήθηκαν ανά την επικράτεια εποχικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια, τα οποία 

λειτουργούν για την εξυπηρέτηση επιχειρησιακών και μόνο, εποχικών αναγκών της αντιπυρικής περιόδου.     

              Ένα από αυτά τα κλιμάκια συστήθηκε στο Δήμο Αμφιλοχίας με έδρα το Χαλκιόπουλο του Νομού 

Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Αμφιλοχίας. Το εν λόγω 

κλιμάκιο στεγάζεται σε κτηριακή εγκατάσταση η οποία έχει παραχωρηθεί από την Δημοτική αρχή για το 

σκοπό αυτό. Η περιοχή ευθύνης του κλιμακίου είναι η Δημοτική Ενότητα Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας, 

μια από τις μεγαλύτερες Δημοτικές ενότητες στην Ελλάδα, με συνολική έκταση 582.227 στρέμματα. Σε 

αυτή περιλαμβάνονται δασικές - αγροτικές εκτάσεις καθώς και αστικό περιβάλλον, με πληθυσμό 4.760 

κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Η περιοχή έχει να επιδείξει αρκετές δασικές πυρκαγιές 

όπως και επεμβάσεις σε τροχαία ατυχήματα και παροχές βοηθείας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά 

τους χειμερινούς μήνες, όταν το εποχικό κλιμάκιο σταματά την λειτουργία του, λόγω του μεγέθους της 

περιοχής ευθύνης  και του δύσβατου οδικού δικτύου, το πυροσβεστικό όχημα που θα ξεκινήσει από την 

Αμφιλοχία  να ανταποκριθεί σε συμβάν στο Χαλκιόπουλο που απέχει 49 χλμ θα χρειαστεί 50 λεπτά,  ενώ 

για την μετάβασή του στο Αυλάκι που απέχει 80 χλμ θα χρειαστεί, περίπου, μια ώρα και τριάντα λεπτά. 

Βάση όλων των ανωτέρω προτείνεται μετατροπή του κλιμακίου Χαλκιοπούλου από εποχικό σε  

Επαγγελματικό Πυροσβεστικό Κλιμακίου με λειτουργία σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα ισχύοντα, στο 

υπάρχον κτήριο που έχει ήδη παραχωρηθεί από την Δημοτική Αρχή. 

 

8)                   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΗΣ  Π.Υ.  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

 
Εφ’ όσον : α) μετατραπεί το εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χαλκιόπουλου σε Επαγγελματικό και 

λειτουργεί καθ’  όλη τη διάρκεια του έτους και β) ιδρυθεί το Επαγγελματικό Κλιμάκιο του Αστακού, 

αποφορτίζεται άμεσα ένα σημαντικό κομμάτι του τομέα ευθύνης που έχει μέχρι σήμερα επιφορτιστεί η 

Π.Υ. Αμφιλοχίας , με αποτέλεσμα την επιχειρησιακή αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. 

Επομένως και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η Π.Υ. Αμφιλοχίας είναι Δ΄ Τάξης Πυροσβεστικός Σταθμός   

προτείνεται η αναβάθμιση της   σε   Γ΄ Τάξης,  με παράλληλη αναπροσαρμογή της υπάρχουσας δύναμης 

της τάξης Σταθμού σύμφωνα με τα σημερινά πραγματικά στοιχεία. 

 

Συνεπώς σύμφωνα με  τα ανωτέρω επίσημα στοιχεία που σας παραθέτουμε σχετικά με την 

επικρατούσα κατάσταση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών & Κλιμακίων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, 

αλλά και την απόλυτα τεκμηριωμένη πρότασή μας, η οποία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τις 

σημερινές πραγματικές ανάγκες του εν λόγω Νομού, και της Περιφέρειας γενικότερα, θα πρέπει άμεσα 

να κάνετε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί, πριν την έναρξη της αντιπυρικής 

περιόδου του έτους 2021, η ανωτέρω πρότασή μας έτσι ώστε να αναβαθμιστεί σε άρτιο βαθμό η 

Πυρασφάλεια και η Πυροπροστασία του  Νομού Αιτωλοακαρνανίας , ενισχύοντας παράλληλα , σε 

μέγιστο βαθμό, με αυτήν την ενέργεια και την επιχειρησιακή δυνατότητα της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας, η οποία αποδεδειγμένα είναι πολύ υψηλής  επικινδυνότητας.    

 
 

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 

 
 


