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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 19-04-2019 με αριθμό 7188 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Χ. ΔΗΜΑ.
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι αφορά στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σας γνωρίζουμε ότι, το Πυροσβεστικό Σώμα, προβαίνει
κάθε έτος στη σύνταξη και επικαιροποίηση επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης δασικών
πυρκαγιών, σε Περιφερειακό, ανά την επικράτεια, επίπεδο. Στο εν λόγω σχέδιο
περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την οργάνωση, τη διαχείριση και το
συντονισμό των δυνάμεων πυρόσβεσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο η άμεση και
αποτελεσματική επέμβασή τους, σε περίπτωση πυρκαγιάς, όσο και η έγκαιρη επισήμανση αναγγελία αυτής.
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι, ένεκα της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, οι αρμόδιες
Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν σχετικής διαταγής του Αρχηγείου,
προβαίνουν τόσο στην/στον αναγνώριση, έλεγχο και καταγραφή των προβλημάτων που
παρουσιάζει το δασικό, αγροτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες
της δασοπυρόσβεσης, όσο και στον έλεγχο των υπαρχόντων υδατοδεξαμενών,
πυροφυλακίων καθώς και των πυροσβεστικών υδροστομίων.
Πέραν αυτών, σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), περιόδου 2014-2020, προετοιμάζονται και
υποβάλλονται, κατά περίπτωση, προτάσεις προμήθειας οχημάτων και συναφούς εξοπλισμού
προκειμένου να υποστηριχθεί η πλέον κατάλληλη ανανέωσή τους σε όλη την επικράτεια.
Επιπρόσθετα, με απόφαση της υπογράφουσας και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β’ - 1375/ 22-04-2019), ιδρύεται Μηχανοκίνητο τμήμα με έδρα την 1η
Ε.Μ.Α.Κ. με την ονομασία «Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων»
(Μ.Ε.Τ.Π.Ε.), που ως αποστολή έχει την ενίσχυση του επιχειρησιακού έργου μέσω της άμεσης
κινητοποίησης με πυροσβεστικά οχήματα, υλικά και μέσα για την ταχεία αντιμετώπιση
συμβάντων αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος ανά την Επικράτεια.
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Πέραν τούτου, καθίσταται γνωστό ότι η διασπορά των εναερίων μέσων
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον υλοποιούμενο, κάθε έτος, επιχειρησιακό σχεδιασμό
αεροπυρόσβεσης και με γνώμονα τη βέλτιστη επιχειρησιακή αξιοποίηση των πυροσβεστικών
μέσων, αλλά και τη δυνατότητα ορθολογικής κινητοποίησής τους από τα οργανωμένα
κλιμάκια αεροπυρόσβεσης που εγκαθίστανται σε κοντινά, των επικίνδυνων περιοχών,
αεροδρόμια. Επιπλέον, στην από αέρος επιτήρηση και κατόπτευση των δασικών περιοχών,
συμβάλλουν και τα εναέρια μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία και διαβιβάζουν στα
αρμόδια Κέντρα Επιχειρήσεων, κάθε σχετική πληροφορία, απόρροια στοχευμένων δράσεων
προληπτικού, κυρίως, χαρακτήρα.
Καθίσταται δε σαφές ότι, το Υπουργείο προβαίνει στην εκδήλωση όλων των, κατά
περίπτωση, απαραίτητων ενεργειών αρμοδιότητάς του, συνεκτιμώντας όλες τις δυνατότητες
και τις επιμέρους παραμέτρους και σύμφωνα με τον υλοποιούμενο προγραμματισμό του
Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος σε ανθρώπινους πόρους για τα επόμενα χρόνια,
αναλαμβάνοντας παράλληλα κάθε απαιτούμενη πρωτοβουλία, με απώτερο σκοπό την
ενίσχυση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο πλαίσιο αυτό, πέραν των
ειρηθέντων κατά την ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας επί της υπ’ αριθ. 451 από 2603-2019 (ΡΖ’ Συνεδρίαση της 08-04-2019) Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ι. ΣΑΡΙΔΗ,
αξίζει να επισημανθεί ότι η εισαγωγή Δοκίμων Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών στις Σχολές
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, εξασφαλίζει σε
σημαντικό βαθμό την προσθήκη υπαλλήλων στο ανθρώπινο δυναμικό του Πυροσβεστικού
Σώματος με μόνιμες και σταθερές εργασιακές σχέσεις, ενώ αναφορικά με την πρόσληψη
πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, σχετική τυγχάνει η υπ’ αριθ. 27310 οικ.Φ.211.5 από
06-05-2019 Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Προκήρυξη διαγωνισμού για
την πρόσληψη εννιακοσίων εξήντα δύο (962) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής
απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΑΔΑ: ΡΠ2Μ46ΜΚ6ΠΝ4Φ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 36/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 62) «Κανονισμός
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως
πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (ΑΔΑ: 6ΔΕ046ΜΚ6Π-ΧΙ0).
Σε ό,τι αφορά στα ζητήματα σχεδιασμού πρόληψης - αντιμετώπισης των δασικών
πυρκαγιών κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, γνωρίζεται ότι η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), με βάση το θεσμικό της ρόλο και σύμφωνα με το άρθρο 6
της Κ.Υ.Α. 12030 Φ.109.1/1999, εκδίδει, κάθε χρόνο, σχετικό έγγραφο στο οποίο μεταξύ
άλλων, εμπεριέχονται κατευθυντήριες και συντονιστικές οδηγίες για α) τα έργα, τις δράσεις
και τα μέτρα που απαιτούνται για την πρόληψη και την ετοιμότητα αντιμετώπισης των
δασικών πυρκαγιών, β) τις δράσεις αυξημένης ετοιμότητας στα πλαίσια εφαρμογής του
Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, γ) τις
δράσεις υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής δασικών
πυρκαγιών, δ) τις δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών
από τους εμπλεκόμενους Φορείς, στα πλαίσια εφαρμογής του προαναφερόμενου Σχεδίου,
καθώς και ε) ειδικότερες δράσεις αρωγής και αποκατάστασης των πληγέντων, με στόχο τον
καλύτερο δυνατό συντονισμό της Διοίκησης σε Τοπικό, Περιφερειακό και Κεντρικό επίπεδο.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η Γ.Γ.Π.Π. συντάσσει και εκδίδει, από 1 Ιουνίου έως
31 Οκτωβρίου κάθε έτους, Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών, ο οποίος
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών
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και συμβάλλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και το συντονισμό για την
ετοιμότητα των εμπλεκομένων Φορέων, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για
την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών.
Επιπλέον, εξέδωσε (Ιούνιος 2010) με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Φορέων
(Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Ε.Κ.Α.Β., Δ.Ε.Η., Υ.ΕΘ.Α., κ.λπ.), Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, η 3η Έκδοση (2013) του οποίου βρίσκεται σήμερα σε
ισχύ και έχει αποσταλεί σε όλους τους συναρμόδιους Φορείς, ενώ παράλληλα βρίσκεται
αναρτημένη στον ιστότοπο ¨www.civilprotection.gr¨.
Τονίζεται ακόμη ότι, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξέδωσε σχετικό
έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΛΗ8465ΦΘΕ-ΝΜΙ) με κατευθυντήριες οδηγίες για την υλοποίηση του μέτρου
της Οργανωμένης Απομάκρυνσης, σε εφαρμογή του άρθρου 108 του Ν.4249/2014. Επίσης,
για την εναρμόνιση της λειτουργίας όλων των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
(Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας εκδόθηκε σχετική
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ), ενώ, για τη
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού κανονιστικού πλαισίου δράσης όλων των
συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο και σε
επίπεδο Δήμου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο εφαρμογής της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συνέταξε
υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής
Προστασίας των Δήμων της Χώρας (Σ.Τ.Ο.) το οποίο απεστάλη σε όλους τους εμπλεκόμενους
Φορείς και έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο αυτής (www.civilprotection.gr).
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, κάθε χρόνο,
εκδίδονται κατευθυντήριες οδηγίες – εντολές, προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες, βάσει των
οποίων, κατά τη θερινή περίοδο, λαμβάνονται μέτρα προστασίας των περιοχών που
θεωρούνται υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών (δάση, δασικές εκτάσεις, άλση,
αλσύλλια κ.λπ.), μέσω της συνεχούς, κατά λόγο αρμοδιότητας, δραστηριοποίησής τους, με τη
διενέργεια εποχούμενων περιπολιών και την εφαρμογή αυτοτελών δράσεων (μικτά κλιμάκια
ελέγχων, εξορμήσεις κ.λπ.), ώστε οι πραγματοποιούμενες, καθ’ όλο το 24ωρο, περιπολίες να
ασκούν, μεταξύ άλλων, ουσιαστική επιτήρηση με εμφανή παρουσία, αποσκοπώντας στην
πρόληψη ή/και αποτροπή κάθε περίπτωσης εκδήλωσης πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις,
συναρμόδιες για το σκοπό αυτό, Υπηρεσίες και Αρχές.
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