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ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

Οικονομικών, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 
Θέμα: Λήψη μέτρων για τη νέα αντιπυρική περίοδο. 
 

Η έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου βρίσκει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τη 
Δασική Υπηρεσία και το Πυροσβεστικό Σώμα, σε δυσμενή θέση σχετικά με την 
ολοκληρωμένη προετοιμασία τους για την προστασία των δασών. 

Η πολιτική που ακολούθησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις οδήγησαν στην 
υποβάθμιση της Δασικής Υπηρεσίας σε βάρος της ολοκληρωμένης προστασίας και 
διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων.  

Εφάρμοσαν πολιτικές έντασης της εμπορευματοποίησης των δασών, εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων για τη διαχείρισή τους σε μονοπωλιακούς ομίλους, με αντιλαϊκές – 
αντιδασικές αλλαγές στην νομοθεσία, με διαδικασίες εξπρές για την «αξιοποίηση» των 
δασικών οικοσυστημάτων και υδάτινων πόρων από το κεφάλαιο, με ελλείψεις σε μόνιμο 
δασικό προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή. 

Στο Πυροσβεστικό Σώμα ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία συρρικνώθηκαν ακόμη 
περισσότερο οι δαπάνες πυρόσβεσης, από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

Υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού, μειώθηκαν οι οργανικές θέσεις σε συνδυασμό 
με τις συνταξιοδοτήσεις του προσωπικού, χωρίς να αναπληρώνονται από σταθερές 
σχέσεις στην υπηρεσία.   

Εντατικοποιήθηκαν οι ήδη επιβαρυμένες συνθήκες κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, 
με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των τραυματισμών και των θανάτων 
πυροσβεστών.  

Οξυμμένα είναι τα προβλήματα σε υποδομές και εγκαταστάσεις, συνέπεια της 
υποβάθμισης της συντήρησης και επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Ταυτόχρονα συνεχίζεται η απαράδεκτη κατάσταση με την ύπαρξη τριών κατηγοριών 
υπαλλήλων με διαφορετικά εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.  

Υπάρχουν απλήρωτες ώρες υπηρεσίας καθώς και μεγάλος αριθμός χρωστούμενων 
ρεπό στο προσωπικό.  

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και ενώ απαιτείται σχεδιασμός για την ενίσχυση του 
Πυροσβεστικού Σώματος, η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να 
συγχωνεύσει ή να καταργήσει πυροσβεστικούς σταθμούς και κλιμάκια, να τα μετατρέπει 
σε εποχικά.  

Εκχωρούνται αρμοδιότητες πυρόσβεσης στους Δήμους με συνέπεια τη 
διαφοροποίηση - κατηγοριοποίηση και εμπορευματοποίηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών πυρασφάλειας και πυρόσβεσης.  

Τα φτωχά λαϊκά στρώματα μαζί με τη διογκούμενη φορολογία των Δήμων, 
επωμίζονται ήδη σε πολλούς δήμους, δημοτική φορολογία για την παροχή υπηρεσιών 
πυρόσβεσης, με τη δημιουργία εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων, 
την αγορά και συντήρηση του εξοπλισμού, καθώς και τη συνολικότερη λειτουργία. 

Ο αντιπυρικός σχεδιασμός πρέπει να έχει στον προσανατολισμό του την πρόληψη, με 
την κατάλληλη οργάνωση των υποδομών και του έμψυχου υλικού των επίγειων 
δυνάμεων, που η συμβολή τους κρίνεται καθοριστικής σημασίας για την κατάσβεση των 
πυρκαγιών. 

Μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις δαπανούσαν εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, για την 
ενοικίαση εναέριων μέσων και μάλιστα με μίσθωση μέσω ανάθεσης, από το Νατοϊκό 
οργανισμό NAMSA. Πρέπει να μπει τέλος στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση.  



Η ιδιοκτησία και η συντήρηση τους πρέπει να είναι αποκλειστικά στην ευθύνη του 
κράτους με την αξιοποίηση της επισκευαστικής βάσης της Ελληνικής Αεροπορικής 
Βιομηχανίας. 

Είναι απαραίτητη η απορρόφηση όλων των συμβασιούχων πυροσβεστών και η 
αύξηση του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, 
όλων των βαθμίδων επιστημονικού, τεχνολογικού, εργατοτεχνικού, με μόνιμη και 
σταθερή υπηρεσία, αλλά και κατάλληλη εκπαίδευση. Η κυβέρνηση να εξασφαλίσει τις 
απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές και εξοπλισμό με την χορήγηση των απαραίτητων 
κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό  

Η κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ολοκληρωμένης προστασίας 
από κάθε είδους καταπατητές και διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων με 
αποκλειστική ευθύνη του κράτους.  

Να προχωρήσει στην κατάργηση όλων των δασοκτόνων νόμων και διατάξεων. 
 
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για: 

1. Να καλύψει άμεσα όλες τις κενές θέσεις, με πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού 
για την κάλυψη των υπαρκτών αναγκών στην Πυροσβεστική, την Πολιτική Προστασία 
και τη Δασική Υπηρεσία στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας 
των δασικών οικοσυστημάτων;   

2. Να καθιερώσει σταθερές σχέσεις υπηρεσίας για όλο το προσωπικό του 
Πυροσβεστικού Σώματος;  

3. Την άρτια προετοιμασία των μηχανισμών δασοπυρόσβεσης του κράτους, και την 
εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό ενόψει 
της νέας αντιπυρικής περιόδου; 
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