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 ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών

Θέμα: Απαράδεκτη η κατάσταση με τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Η κυβέρνηση και  στον τομέα των εναέριων μέσων, που χρησιμοποιούνται  για την
κατάσβεση  των  πυρκαγιών,  για  μια  ακόμη  φορά  ακολουθεί  την  ίδια  πολιτική,  με  τις
προηγούμενες  κυβερνήσεις,  της  Ν.Δ  και  του  ΠΑΣΟΚ.  Για  πολλοστή  χρονιά,
διαπιστώνονται  σοβαρά προβλήματα,  σχετικά με την πλήρη ετοιμότητα των εναέριων
μέσων πυρόσβεσης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις δύσκολες και σύνθετες
απαιτήσεις της αντιπυρικής περιόδου. 

Τα  δυστυχήματα  που  έχουν  συμβεί  κατά  την  αεροπυρόσβεση,  με  τις  γνωστές
απώλειες  εννέα  χειριστών,  αναδεικνύουν  την  αναγκαιότητα  λήψης  μέτρων,  για  την
ενίσχυση του εναέριου στόλου.

Η κυβέρνηση έχει σοβαρές ευθύνες διότι συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων
κυβερνήσεων της Ν.Δ και  του ΠΑΣΟΚ, αναθέτοντας την συντήρηση και μίσθωση των
πτητικών μέσων πυρόσβεσης στο νατοϊκό οργανισμό NATO Support and Procurement
Agency (NSPA), (πρώην NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA)).  Αυτός ο
νατοϊκός οργανισμός αναλαμβάνει μαζικές προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού για τα
κράτη  μέλη  του  ΝΑΤΟ,  χωρίς  η  ενδιαφερόμενη  χώρα  να  γνωρίζει  ή  να  μπορεί  να
παρέμβει στη διαγωνιστική διαδικασία.   

Η Ελλάδα για πολλά χρόνια βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στον κόσμο, δαπανώντας
πολλά δισεκατομμύρια και θεωρείται ένας από τους καλύτερους πελάτες στην παγκόσμια
αγορά πολεμικού υλικού.

Ωστόσο όταν πρόκειται για την υλοποίηση πολιτικών σχετικά με την προστασία του
λαού  μας  από  φυσικά  φαινόμενα  και  καταστροφές,  για  την  προστασία  του  δασικού
πλούτου,  με  μέτρα  πρόληψης,  αλλά  και  μέτρων  σχετικά  με  την  αγορά  σύγχρονου
εναέριου  και  επίγειου  υλικοτεχνικού  εξοπλισμού  και  την  πρόσληψη  του  απαραίτητου
προσωπικού  της  Πυροσβεστικής,  προβάλλονται  αστείες  δικαιολογίες,  σχετικά  με  την
έλλειψη χρημάτων και τις δήθεν δημοσιονομικές δυσκολίες. Την ίδια πολιτική εφάρμοζαν
και οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις προ κρίσης. 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ Υπουργοί:
 Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στον

εναέριο  στόλο,  για  την  εξασφάλιση  στο  σύνολο  των  μέσων του,  της  πλήρους
ετοιμότητάς του, σχετικά με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

 Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να υλοποιηθεί η ανανέωση και η ενίσχυση
του εναέριου στόλου.
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