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ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 

 
Θέμα: Ποινικές διώξεις υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος  
 
 Διαγωνιστικές διαδικασίες του Πυροσβεστικού Σώματος που κατέληξαν σε συμβάσεις 
τόσο για τη μίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης, όσο και για την ανάδειξη 
αναδόχων για την τεχνική και εφοδιαστική υποστήριξη των ιδιόκτητων ελικοπτέρων του, 
παρά το θετικό προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή την αποχή του από 
την εξέταση, στη δεύτερη περίπτωση (ιδιόκτητα ελικόπτερα) και στη συνέχεια τον 
αρνητικό έλεγχο κατά την επέκταση της σύμβασης (264/2010 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου), έχουν χαρακτηρισθεί ζημιογόνες για το Ελληνικό Δημόσιο. 
 Όσοι υπηρεσιακοί παράγοντες είχαν εμπλακεί στις διαδικασίες ως εισηγητές σχεδίων 
προς υπογραφή από την πολιτική ηγεσία ή μέλη γνωμοδοτικών επιτροπών (Επιτροπή 
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών, Επιτροπή 
Αξιολόγησης προσφορών) κλήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να 
καταθέσουν, έγιναν οι προανακριτικές πράξεις, απαγγέλθηκαν κατηγορίες και 
οδηγήθηκαν σε τακτική ανάκριση. Οι τελικοί υπογράφοντες δηλαδή η πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που έλαβαν και τις τελικές 
Αποφάσεις και υπέγραψαν τις συμβάσεις και έχει την πολιτική ευθύνη, έμειναν στο 
απυρόβλητο. 
 Την 29-4-2013 δημοσιεύθηκαν, τα ονόματα 24 αξιωματικών του Πυροσβεστικού 
Σώματος στην ενέργεια αλλά και στην αποστρατεία, για τους οποίους ασκήθηκε ποινική 
δίωξη για άμεση συνέργεια κατά συναυτουργία και μη και κατ΄ εξακολούθηση, σε απιστία 
σχετική με την υπηρεσία. 
 Επιπρόσθετα, δέον να επισημανθεί, ότι έχουν βαλτώσει οι διαδικασίες απόδοσης ή 
μη ευθυνών στους 29 κατηγορούμενους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος που 
είχαν κληθεί σε απολογία και είχε παραδοθεί πολυσέλιδο πόρισμα της εισαγγελέως 
Πρωτοδικών για τακτική ανάκριση. Σημειωτέον ότι όλοι οι κατηγορούμενοι Αξιωματικοί 
του Πυροσβεστικού Σώματος υπηρέτησαν και υπηρετούν στις ανώτερες και ανώτατες 
θέσεις του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.  
 Κατά συνέπεια είναι επιτακτική ανάγκη να σταματήσει το στελεχιακό δυναμικό του 
Πυροσβεστικού Σώματος να βρίσκεται υπό ομηρία, να σπιλώνεται η προσωπικότητα 
συλλήβδην όλων των αξιωματικών, να έρπετε η αντίληψη ότι «όλοι τα παίρνουν και είναι 
διεφθαρμένοι», να αναπαράγεται από τα Μ.Μ.Ε. μια τέτοια αντίληψη και να ξεκαθαρίσει 
άμεσα το θολό τοπίο με την απόδοση ή μη ευθυνών με ότι αυτό συνεπάγεται.  
 Με ενέργειες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τον Ιούλιο του 2011 και με την 
υπ΄ αριθ. 313/07-07-2011 ομόφωνη γνωμοδότηση του ΝΣΚ που έγινε αποδεκτή από τον 
Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα με την 7016/87/30-ιδ΄ από 12-
07-2011 Πράξη του, έγινε η ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης των ελικοπτέρων της 
Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος στο Διεθνή Οργανισμό North 
Atlantic Maintenance And Supply Organization (Namso) και ειδικότερα στην Υπηρεσία 
του North Atlantic Maintenance And Supply Agency (Namsa), μετά από έγκριση του 
ΓΕΑ/ΥΠ.ΕΘ.Α. 

 Η αποδοχή του προτεινόμενου υποψήφιου αναδόχου μετά από τη διενέργεια 

διεθνούς διαγωνισμού από τη NAMSO-NAMSA, δεν είναι υποχρεωτική και μπορεί να 

απορριφθεί από το Φορέα (Πυροσβεστικό Σώμα), εντός προθεσμίας 28 ημερών και να 



μην ανατεθεί η συντήρηση εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του δεν είναι προσήκουσα και 

οικονομικά συμφέρουσα.  

 Ανακύπτει ως εκ τούτου μείζων πρόβλημα ως προς την αξιολόγηση της 

προσήκουσας και οικονομικά συμφέρουσας προσφοράς του προτεινόμενου αναδόχου, 

αφού οι προσφορές που κατατίθενται στο διαγωνισμό που διενεργείται από τη NAMSO-

NAMSA δεν είναι γνωστές από το φορέα (Πυροσβεστικό Σώμα) συνεπώς δεν υφίσταται 

συγκρισιμότητα όπως συμβαίνει με τις γνωστές διαδικασίες του Π.Δ. 60/2007 για τη 

σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών και κοινοποιείται μόνο 

η προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου.  

 Κατά συνέπεια, ανακύπτει αντικειμενικό πρόβλημα στις επιτροπές που ορίζονται από 

το φορέα(Π.Σ) να αξιολογήσουν την υποβαλλόμενη προσφορά αναδόχου από τη 

NAMSO-NAMSA αλλά και συνειδησιακό που εμπλέκεται με την οιονεί «δέσμια» 

αρμοδιότητα παραγωγής αποτελέσματος για την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του 

φορέα, που προωθείται από τη φυσική και πολιτική ηγεσία του φορέα. 
 Σύμφωνα με το από 24-06-2011 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, από το 2011 διατυπώνεται η θέση ότι πολιτική «επιλογή είναι να υπάρξει μια 
ενιαία τεχνική βάση συντήρησης των πτητικών μέσων του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη».  
 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός,  

1. Η κυβέρνηση έχει την πολιτική ευθύνη της σύναψης των συμβάσεων για τη μίσθωση 

ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης, όσο και για την ανάδειξη αναδόχων για την τεχνική και 

εφοδιαστική υποστήριξη των ιδιόκτητων ελικοπτέρων. Τι προτίθεται να πράξει για τις 

διώξεις που ασκήθηκαν σε υπαλλήλους που βρίσκονται στην ενεργεία και στην 

αποστρατεία του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι υλοποίησαν τις πολιτικές επιλογές 

της κυβέρνησης.  

2. Συμφωνεί με τη διαδικασία, πολιτικές υπηρεσίες όπως είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, 

να βαφτίζονται «στρατιωτικές», να ακολουθούν ειδικές διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών 

και υπηρεσιών των φορέων NAMSO-NAMSA του ΝΑΤΟ που εφαρμόζονται κατά κύριο 

λόγο σε στρατιωτικούς φορείς και οργανισμούς χωρών που είναι μέλη του και να μην 

ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπει το Π.Δ. 60/2007 και οι συμβάσεις υπόκεινται 

στον έλεγχο της νομιμότητας κατάρτισης συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

3. Πως είναι δυνατόν να διασφαλισθεί η αξιολόγηση της προσήκουσας και οικονομικά 

συμφέρουσας προσφοράς του προτεινόμενου αναδόχου από την NAMSO-NAMSA αφού 

δεν υφίστανται συγκριτικά στοιχεία των υποψήφιων αναδόχων που απορρίφθηκαν κατά το 

διαγωνισμό που διενεργήθηκε από αυτήν. 

4. Συμμερίζεται η κυβέρνηση την πολιτική θέση της δημιουργίας ενιαία τεχνικής βάσης 

συντήρησης των πτητικών μέσων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην Ελληνική 

Αεροπορική Βιομηχανία; Και αν ναι σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκεται σήμερα η ενιαία 

τεχνική βάση συντήρησης. 
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