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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
Θέμα: Λήψη μέτρων για τη νέα αντιπυρική περίοδο.
Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, αποκαλύπτονται για μια ακόμη χρονιά οι
τεράστιες ελλείψεις και προβλήματα στο Πυροσβεστικό Σώμα και τη Δασική Υπηρεσία,
που εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους για τα δάση και το προσωπικό της Πυροσβεστικής.
Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής εγκατάλειψης των δασών, με την εκχώρηση
αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση τους στα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα.
Η παραπέρα υποβάθμιση της Δασικής Υπηρεσίας σε βάρος της ολοκληρωμένης
προστασίας και διαχείρισης των δασικών μας οικοσυστημάτων, η μεταφορά και η
ανάθεση δασικού αντικειμένου σε ιδιώτες, οι αντιλαϊκές - αντιδασικές αλλαγές στην
νομοθεσία, οι διαδικασίες εξπρές για την «αξιοποίηση» των ορεινών όγκων και υδάτινων
πόρων από επιχειρηματικούς ομίλους, οι ελλείψεις σε μόνιμο δασικό προσωπικό και σε
υλικοτεχνική υποδομή έχουν οξυνθεί, τη φετινή χρονιά, ακόμη περισσότερο.
Η αναγκαία χρηματοδότηση της Δασικής Υπηρεσίας, πρέπει να εξασφαλίζεται από
τον κρατικό προϋπολογισμό. Να στελεχωθεί άμεσα με μόνιμο επιστημονικό, τεχνικό,
εργατοτεχνικό προσωπικό και να διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό.
Στο Πυροσβεστικό Σώμα υπολειτουργούν υπηρεσίες λόγω έλλειψης προσωπικού,
υπάρχει αποσάθρωση υποδομών και εγκαταστάσεων, συνέπεια της πλήρους
υποβάθμισης της συντήρησης και της επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού. Με
πρόσφατο νόμο η επισκευή των οχημάτων της Πυροσβεστικής ανατίθεται σε συνεργεία
των Περιφερειών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της
Πυροσβεστικής.
Οι μειώσεις των δαπανών για την Πυροσβεστική, το διάστημα 2009-2013,
προσεγγίζουν τα 150.000.000 εκατ. ευρώ. Μόνο για το έτος 2013 σε σχέση με το 2012,
οι πιστώσεις ήταν μειωμένες κατά 44.622.130,00 ευρώ. Επίσης ενώ οι δαπάνες για το
2013 ήταν 350.059.000, για δε το 2014 είναι μειωμένες ακόμη περισσότερο κατά
3.832.000 ευρώ.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε με την ψήφιση του νόμου περί της «Αναδιοργάνωσης της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας» και την Υπουργική Απόφαση που ακολούθησε και
επανακαθορίζει την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και τη λειτουργική και
επιχειρησιακή δράση του σε αντιλαϊκότερη κατεύθυνση.
Άνοιξε το δρόμο για την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών πυρασφάλειας και
πυρόσβεσης με την καθιέρωση της ανταποδοτικότητας, μέσω της κοστολόγησης για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής στο κοινωνικό σύνολο, στις περιπτώσεις
που δεν συντρέχει λόγος επείγοντος ή γενικότερα θέματα αρμοδιοτήτων.
Πρόθεση της κυβέρνησης είναι μέσω της αξιολόγησης να συρρικνώσει ακόμη
περισσότερο τις δαπάνες πυρόσβεσης, να εντατικοποίηση παραπέρα τις ήδη
επιβαρυμένες υπηρεσιακές συνθήκες στην υπηρεσία. Υπάρχει διαρκής μείωση των
οργανικών θέσεων, κάτι που ήδη έγινε με το νόμο 3938/11, καταργώντας 4.000
οργανικές θέσεις και συνεχίζεται από τις συνταξιοδοτήσεις που δεν αναπληρώνονται με
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Επίσης υπάρχουν απλήρωτες ώρες υπηρεσίας
καθώς και χρωστούμενα ρεπό στο προσωπικό. Αυτά όλα θα συνοδεύονται με την
εφαρμογή της κινητικότητας - διαθεσιμότητας του προσωπικού, μισθολογικές περικοπές
καθώς και απολύσεις προσωπικού.

Διατηρείτε η απαράδεκτη κατηγοριοποίηση - τριχοτόμηση του προσωπικού της
Πυροσβεστικής σε μόνιμο, πενταετούς θητείας και εποχικούς.
Η κυβέρνηση με μεγαλύτερη ευελιξία θα μπορεί πλέον, να συγχωνεύει ή να καταργεί
πυροσβεστικούς σταθμούς και κλιμάκια, να τα μετατρέπει σε εποχικά, τη στιγμή που
είναι διαπιστωμένες οι μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και υπηρεσίες.
Ο νέος νόμος έχει στο προσανατολισμό του την αύξηση ακόμη περισσότερο των
Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων σε συνεργασία με την Τοπική
Διοίκηση.
Εκχωρεί αρμοδιότητες πυρόσβεσης στους Δήμους με συνέπεια τη διαφοροποίηση κατηγοριοποίηση και εμπορευματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών πυρασφάλειας
και πυρόσβεσης, διότι τα φτωχά λαϊκά στρώματα μαζί με τη διογκωμένη φορολογία της
Τοπικής Διοίκησης, επωμίζονται ήδη, σε πολλούς δήμους, πρόσθετη φορολογική
επιβάρυνση για την παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης, με τη δημιουργία εθελοντικών
πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων, αφού τη δαπάνη λειτουργίας τους την
επιβαρύνεται ήδη ο δημοτικός προϋπολογισμός.
Επίσης διατηρείται η ευελιξία των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού της
Πυροσβεστικής σε συνδυασμό με τη διευθέτηση του χρόνου υπηρεσίας όπως τη ρυθμίζει
το Π.Δ 25/2013. Οι περικοπές στους μισθούς συνέβαλαν στην εκτεταμένη αποχώρηση
μεγάλου αριθμού υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και προσωπικού με
εξειδικευμένη γνώση στο πυροσβεστικό αντικείμενο.
Σε εργασιακή ομηρία παραμένουν οι εποχικοί πυροσβέστες. Οι πιστώσεις του
Τακτικού Προϋπολογισμού του Πυροσβεστικού Σώματος την τελευταία τριετία
αποτυπώνουν τη φθίνουσα πορεία των δαπανών για τις αμοιβές του εποχικού
προσωπικού:
Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2012 64.600.000
Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2013 55.000.000
Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2014 50.000.000
Οι αμοιβές των εποχικών είναι κουτσουρεμένες και τη δύσκολη οικονομική
κατάσταση, επιδεινώνει το γεγονός ότι ενώ πρόκειται για προσωπικό που απασχολείται
πέντε μήνες, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, η κυβέρνηση τους στερεί τα επιδόματα
εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.
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.
Επίσης αντί η κυβέρνηση να δαπανά εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για την ενοικίαση
εναέριων μέσων και μάλιστα με μίσθωση μέσω ανάθεσης, από το Νατοϊκό οργανισμό
NAMSA, θα μπορούσε με τα χρήματα αυτά να είχε ανανεώσει τον εναέριο στόλο. Η
ιδιοκτησία και η συντήρησή 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 της Πυροσβεστικής, όλων των
βαθμίδων επιστημονικού, τεχνολογικού, εργατοτεχνικού, με μόνιμη και σταθερή εργασία,
αλλά και κατάλληλη εκπαίδευση. Η κυβέρνηση να εξασφαλίσει τις απαραίτητες
υλικοτεχνικές υποδομές με την χορήγηση των απαραίτητων κονδυλίων από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
Η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία Δημόσιου Ενιαίου Φορέα
Προστασίας του Δασικού πλούτου, με την κατάλληλη στελέχωση και εξοπλισμό, με
αποκλειστική κάλυψη των απαραίτητων κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Κατάργηση όλων των δασοκτόνων νόμων και διατάξεων, χαρτογράφηση και απογραφή
του δασικού πλούτου, την ταξινόμηση των δασικών εκτάσεων. Τα δασικά οικοσυστήματα
να είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους, με τη διαχείριση της προστασίας και
ανάπτυξης των δασών, της αντιπυρικής προστασίας και της προστασίας από κάθε
είδους καταπατητές.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ Υπουργοί,
1. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για την άρτια προετοιμασία των
μηχανισμών πυρασφάλειας και πυρόσβεσης του κράτους ενόψει της αντιμετώπισης
της νέας αντιπυρικής περιόδου.
2. Πότε η κυβέρνηση θα προσλάβει το απαραίτητο εποχικό προσωπικό και πόσους, για
την άμεση προετοιμασία, αντιμετώπισης των οξυμμένων προβλημάτων της νέας
αντιπυρικής περιόδου.
3. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να καθιερώσει σταθερές σχέσεις εργασίας για
όλους τους πυροσβέστες, καθώς και την πρόσληψη άλλων, στα πλαίσια κάλυψης
των υπαρκτών αναγκών της πολιτικής προστασίας και της ολοκληρωμένης
διαχείρισης των δασικών μας οικοσυστημάτων;
4. Πότε επιτέλους η κυβέρνηση θα προσλάβει και τους υπόλοιπους 500 δόκιμους
πυροσβέστες, καθώς και τα παιδιά των θανόντων πυροσβεστών, που κωλυσιεργεί
επί μια τριετία ;
5. Σκοπεύει η κυβέρνηση να αποκαταστήσει την αδικία και να χορηγήσει στο εποχικό
προσωπικό της Πυροσβεστικής τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και
αδείας που δικαιούνται;
Οι βουλευτές
Θανάσης Παφίλης
Νίκος Καραθανασόπουλος
Χρήστος Κατσώτης
Θεοδόσης Κωνσταντινίδης
Διαμάντω Μανωλάκου
Γιώργος Λαμπρούλης
Σπύρος Χαλβατζής

