Πυροσβεστική Υπηρεσία
Η αποστολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι η διάσωση ζωής
και περιουσίας, η πυροπροστασία κτιρίων και η παροχή υπηρεσιών
ανθρωπιστικής φύσης.

Ιστορικά, πριν την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το
1960, η Πυροσβεστική Υπηρεσία διέθετε ένα Πυροσβεστικό Σταθμό
σε κάθε πόλη. Από το 1960 μέχρι το 1974 παρατηρήθηκε σταθερή
και ραγδαία ανάπτυξη της Υπηρεσίας σε όλους ανεξαίρετα τους
τομείς.

Η τουρκική εισβολή του 1974 επέφερε σοβαρές διαφοροποιήσεις
στην όλη συγκρότηση και οργάνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
η οποία οφειλόταν:

Στην προσφυγοποίηση και τη μετακίνηση του πληθυσμού στα
αστικά κέντρα,
Στην ταχεία δραστηριοποίηση της οικοδομικής βιομηχανίας
και την ανάπτυξη του τουρισμού και της βιομηχανίας.

Από το 1974 παρέχει τις υπηρεσίες της σε ολόκληρη την ελεύθερη
Κύπρο, διαθέτοντας Πυροσβεστικούς Σταθμούς στη Λευκωσία,
Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο (Δερύνεια), με την 24ωρη
στελέχωση 13 Σταθμών, που διαθέτουν τον ανάλογο πυροσβεστικό
και διασωστικό εξοπλισμό.

Επιπρόσθετα, για πιο αποτελεσματική κάλυψη της υπαίθρου
δημιουργήθηκαν 18 Σταθμοί Υπαίθρου σε στρατηγικά σημεία οι

οποίοι στελεχώνονται με έκτακτους πυροσβέστες που διαμένουν
στην εγγύς περιοχή του Σταθμού. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία
επίσης, παρέχει πυροσβεστική κάλυψη και στα δύο διεθνή
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και
τους κανονισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας
(ICAΟ).

Τη θερινή περίοδο, από Μάιο μέχρι Νοέμβριο, προσλαμβάνεται
αριθμός Εργατών Πυρόσβεσης, οι οποίοι απασχολούνται
αποκλειστικά για την κατάσβεση πυρκαγιών στην Ύπαιθρο.

Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διαχωρίζεται στα πιο
κάτω τμήματα:

–

Διοίκηση

–

Επιχειρήσεις

–

Εκπαίδευση

–

Υποστήριξη

–

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

–

Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων

Για τη διεκπεραίωση των εργασιών των πιο πάνω τμημάτων
λειτουργούν τα πιο κάτω γραφεία / τμήματα:

–

Τμήμα Πυροπροστασίας

–

Γραφείο Προσφορών

–

Γραφείο Μηχανογράφησης

–

Γραφείο Κίνησης

–

Λογιστήριο

–

Αρχείο

–

Τμήμα Αποθηκών

–

Συνεργείο / Μηχανουργείο

–

Γραφείο Σταθμών Υπαίθρου

Επιπρόσθετα, στη Λευκωσία λειτουργεί η Σχολή της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι βασικά μια μηχανοκίνητη υπηρεσία
και ως εκ τούτου, διαθέτει δικό της συνεργείο συντήρησης,
επιδιόρθωσης και ελέγχου των μηχανοκίνητων οχημάτων και του
πυροσβεστικού εξοπλισμού, σε 24ωρη βάση.

Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών – Ε.Μ.Α.Κ.

Από τον Απρίλη του 2002 άρχισε τη λειτουργία της η πιο πάνω
Μονάδα, η οποία εδρεύει στην κοινότητα της Κοφίνου.

Η Μονάδα της Ε.Μ.Α.Κ. είναι άρτια εκπαιδευμένη και κατάλληλα
εξοπλισμένη με ειδικά οχήματα και εξάρτυση που την καθιστούν

έτοιμη και ικανή να διεκπεραιώσει αποτελεσματικά την αποστολή
της.

Σε περιπτώσεις σεισμού ή κατάρρευσης κτιρίων από άλλες αιτίες,
με την ειδική εξάρτυση και
με τη βοήθεια των σκύλων που
διαθέτει, ενεργεί για ανεύρεση και διάσωση παγιδευμένων ατόμων
από τα ερείπια. Διαθέτει τρία φουσκωτά σκάφη με τα οποία τα
μέλη της Ε.Μ.Α.Κ. διενεργούν υποβρύχια έρευνα και διασώσεις
στη θάλασσα και τους υδατοφράκτες.

Επιπρόσθετα, τα μέλη της Ε.Μ.Α.Κ. είναι εκπαιδευμένα στις
αναρριχήσεις / καταρριχήσεις και με τον εξοπλισμό που
διαθέτουν μπορούν να αναλάβουν επιχειρήσεις διάσωσης και
πυρόσβεσης σε δύσβατες περιοχές και ψηλά κτίρια.

Στόχοι και Προοπτικές

Κύριος στόχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι η συνεχής
εκπαίδευση του προσωπικού της στην Κύπρο και στο εξωτερικό, η
εξασφάλιση σύγχρονης εξάρτυσης / εξοπλισμού, ώστε να
διασφαλίζεται η καλύτερη προσφερόμενη βοήθεια προς το κοινό.

Η
Πυροσβεστική Υπηρεσία
κάθε χρόνο οργανώνει «Εβδομάδα
Πυροπροστασίας» στόχοι της οποίας είναι η ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα πρόληψης και μείωσης των
πυρκαγιών, για αυτό και διανέμει στο κοινό σχετικό
διαφωτιστικό υλικό. Γίνονται επίσης επισκέψεις σε ιδιωτικές
κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία, εργοστάσια, σχολεία και
στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς, όπου γίνεται ενημέρωση για
τους κινδύνους που διατρέχει το κοινό από την πυρκαγιά.

Με τις εμπειρίες του παρελθόντος και με την ένταξη της Κύπρου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Πυροσβεστική έχει καταστεί μια άρτια
στελεχωμένη, εκπαιδευμένη και εξοπλισμένη υπηρεσία, η οποία
λειτουργεί πάνω σε επαγγελματικά πρότυπα και η οποία βρίσκεται
καθ’ όλο το 24ωρο στην υπηρεσία του κοινού, έτοιμη να
ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά σε οιανδήποτε κλήση για
βοήθεια, όπου απειλείται ανθρώπινη ζωή ή περιουσία.
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