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 ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών 

 
Θέμα: Μείωση της υπηρετούσας δύναμης στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Νομού Θεσσαλονίκης. 
 

Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α - ΑΝ.ΕΛ προχώρησε στη μείωση της υπηρετούσας δύναμης 
των πυροσβεστών στην Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης από 
365 άτομα σε 266. Η κυβέρνηση με την απόφασή της αυτή συρρικνώνει ακόμη 
περισσότερο τη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος στην Κεντρική Μακεδονία.  

Με την πολιτική της διατηρεί τη γύμνια του αστικού κράτους, όταν πρόκειται για τις 
λαϊκές ανάγκες, την προστασία της λαϊκής κατοικίας, του ευρύτερου περιβάλλοντος και 
των δασών.   

Βάση λοιπόν της νέας αυτής απόφασης της κυβέρνησης, οι 99 πυροσβέστες που 
προκύπτουν μετά τη μείωση, χαρακτηρίζονται ως πλεονάζοντες, με αποτέλεσμα να τεθεί 
πολύ σύντομα το σοβαρό ενδεχόμενο μετάθεσης (ξεσπίτωμά τους), μακριά από τον 
τόπο κατοικίας τους, χωρίς την συναίνεση τους, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα 
στον οικογενειακό προγραμματισμό τους.  

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η στελέχωση των 14 περιφερειακών αεροδρόμιων, που η 
κυβέρνηση εκχώρησε στην ελληνογερμανική κοινοπραξία Fraport, για την κάλυψη των 
αναγκών τους, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη για νέες προσλήψεις.  

Όλα αυτά, σε συνδυασμό και με την δρομολογούμενη τροποποίηση του Π.Δ. 170/96, 
«Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του Πυροσβεστικού 
προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος». Ήδη έχουν γνωστοποιηθεί οι διατάξεις που 
θα τροποποιηθούν και δημιουργούν εύλογη ανησυχία στο προσωπικό της Π.Υ. 
Θεσσαλονίκης. 

Να σημειωθεί ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία της ΠΕ Θεσσαλονίκης καλείται να 
αντιμετωπίσει: 

α) Την πυρασφάλεια του περιαστικού δάσους του Σέιχ Σουχ. 
β) Την πυρασφάλεια του διεθνούς αεροδρομίου «Μακεδονία». 
γ) Τη φύλαξη του δασικού σχηματισμού Βόρειας Χαλκιδικής και ορεινών όγκων 
Πιερίων-Ολύμπου. 
δ) Τις ανοικτές δομές φιλοξενίας προσφύγων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
ε) Μέτρα πυρασφάλειας στο ΜΕΤΡΟ, διυλιστήρια, ΔΕΠΑ (αέριο), εγκαταστάσεις 
λιμένος Θεσ/νίκης, Βιομηχανική Περιοχή Θες/νίκης, Εθνική οδό. 
στ) Την πυρασφάλεια ουσιαστικά της Αθωνικής Πολιτείας (Άγιο Όρος) 
Πρακτικά η μείωση των υπηρετούντων στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 

Νομού Θεσσαλονίκης σημαίνει ότι η επάνδρωση των υπηρεσιών, αλλά και των 
οχημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν συμβάντα, θα είναι με ακόμη πιο μειωμένη 
σύνθεση όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Η αντιμετώπιση της επόμενης αντιπυρικής 
περιόδου θα βρει το Πυροσβεστικό Σώμα με ακόμη μεγαλύτερες ελλείψεις σε 
προσωπικό, πέρα από τα προβλήματα που υπάρχουν στις υποδομές, τα μέσα ατομικής 
προστασίας, τα εναέρια μέσα. 

Η λύση του προβλήματος βρίσκεται στην αύξηση των πιστώσεων του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και στην πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού στην 
Πυροσβεστική, με μόνιμες και σταθερές σχέσεις στην υπηρεσία. Επίσης πρέπει να 
σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς της ύπαρξης διαφορετικών εργασιακών δικαιωμά-
των, στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Να μονιμοποιηθούν άμεσα όλοι οι 
πυροσβέστες Πενταετούς Θητείας καθώς και οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες. 



 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κος Υπουργός: 

 Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να αυξήσει τις πιστώσεις του Κρατικού 
Προϋπολογισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα; 

 Τι μέτρα πρόκειται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες και 
αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού, με μόνιμες και σταθερές σχέσεις στην υπηρεσία, 
για την πλήρη κάλυψη των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος; 

 Πότε θα γίνει η μονιμοποίηση των 2.076 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που 
έκρινε ικανούς το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεως του Πυροσβεστικού Σώματος; 
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