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Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, γνωρίζεται ότι, την παρούσα χρονική περίοδο έχουν 

ήδη επικαιροποιηθεί, σε επίπεδο Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων, τα επιχειρησιακά 
σχέδια των υφιστάμενων Υπηρεσιών τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αφενός μεν η πλήρης 
ενίσχυσή τους, με ανθρώπινο δυναμικό, αφετέρου δε η -κατά το βέλτιστο βαθμό- εκμετάλλευση 
όλων των διαθέσιμων εναέριων και επίγειων υλικοτεχνικών μέσων. 

Πέραν τούτου, καθίσταται γνωστό ότι η διασπορά των εναερίων μέσων πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τον υλοποιούμενο, κάθε έτος, επιχειρησιακό σχεδιασμό αεροπυρόσβεσης και με 
γνώμονα τη βέλτιστη επιχειρησιακή αξιοποίηση των πυροσβεστικών μέσων, αλλά και τη 
δυνατότητα ορθολογικής κινητοποίησής τους από τα οργανωμένα κλιμάκια αεροπυρόσβεσης που 
εγκαθίστανται σε κοντινά, των επικίνδυνων περιοχών, αεροδρόμια.  

Γνωρίζεται δε ότι, για την επιχειρησιακή κάλυψη της χώρας με μισθωμένα ελικόπτερα, 
εγκρίθηκε, με σχετική Απόφαση του υπογράφοντος, η ανάθεση των διαδικασιών για τη μίσθωση 
τεσσάρων (4) ελικοπτέρων βαρέως και εννέα (9) μεσαίου τύπου, εκ των οποίων τα βαρέως τύπου 
έχουν ήδη κατανεμηθεί και βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Επιπλέον, αναφέρεται 
ότι ο σχεδιασμός αεροπυρόσβεσης υποστηρίζεται τόσο από τα ιδιόκτητα ελικόπτερα του 
Πυροσβεστικού Σώματος, όσο και από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτού. 

Υπενθυμίζεται ότι, το Πυροσβεστικό Σώμα ασκεί τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και έλεγχο 
όλων των εμπλεκομένων στην κατάσβεση πυρκαγιών πτητικών μέσων, ενώ το Γενικό Επιτελείο 
Αεροπορίας έχει την πτητική και τεχνική εκμετάλλευση των αεροσκαφών (συντήρηση μέσων). 
Επιπλέον, στην από αέρος επιτήρηση και κατόπτευση των δασικών περιοχών, συμβάλλουν και τα 
εναέρια μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία και διαβιβάζουν στα αρμόδια Κέντρα 
Επιχειρήσεων, κάθε σχετική πληροφορία, απόρροια στοχευμένων δράσεων προληπτικού, κυρίως, 
χαρακτήρα.  

Γνωρίζεται επίσης ότι οι, ανά την επικράτεια, Πυροσβεστικές Υπηρεσίες διαθέτουν ικανό 
αριθμό οχημάτων διαφόρων κατηγοριών, ενώ αποτελεί διαρκή διαδικασία η προετοιμασία και      
-κατά περίπτωση- υποβολή προτάσεων προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού  στο  πλαίσιο  του  
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συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), 
περιόδου 2014 - 2020. Ταυτόχρονα, καταγράφονται, επεξεργάζονται, ιεραρχούνται και 
προωθούνται προς υλοποίηση τόσο οι εργασίες συντηρήσεων και επισκευών των διαθέσιμων 
οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, όσο και οι υπόλοιπες ανάγκες των Υπηρεσιών του 
Πυροσβεστικού Σώματος σε υλικά και μέσα, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή 
επιχειρησιακή ετοιμότητα. Επισημαίνεται δε ότι, οι διατιθέμενες στο Πυροσβεστικό Σώμα 
πιστώσεις ενισχύονται με βάση τις διαδικασίες του άρθρου 59 του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 
143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ οποιαδήποτε μεταβολή του προϋπολογισμού υπόκειται 
σε έλεγχο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.  

Σε ό,τι αφορά στην αύξηση της διαθεσιμότητας του προσωπικού για την επίτευξη της 
καλύτερης δυνατής επιχειρησιακής ετοιμότητας του Σώματος, γνωρίζεται ότι η εισαγωγή Δοκίμων 
Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα 
των πανελλαδικών εξετάσεων, εξασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την προσθήκη υπαλλήλων 
(Αξιωματικών και Υπαξιωματικών) στο ανθρώπινο δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος με 
μόνιμες και σταθερές εργασιακές σχέσεις, ενώ με την έκδοση της υπ’ αριθ. 4894/16-03-2018 
Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ - 1125), του π.δ/τος 42/2018 και του από 10/05/2018 προεδρικού διατάγματος 
απονομής του βαθμού του πυροσβέστη (Φ.Ε.Κ. Γ’- 530), έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης 
στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό 2.165 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, ενισχύοντας 
με τον τρόπο αυτό σημαντικά το πυροσβεστικό δυναμικό. Επιπλέον, κατά την τρέχουσα 
αντιπυρική περίοδο, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός ενισχύεται με 1.251 πυροσβέστες εποχικής 
απασχόλησης με εξάμηνες συμβάσεις - αντί των πεντάμηνων που ίσχυαν τα προηγούμενα έτη.  

Πέραν των ανωτέρω, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), με βάση το 
θεσμικό της ρόλο και σύμφωνα με το άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. 12030 Φ.109.1/1999, εκδίδει, κάθε 
χρόνο, σχετικό έγγραφο στο οποίο μεταξύ άλλων, εμπεριέχονται κατευθυντήριες και 
συντονιστικές οδηγίες για α) τα έργα, τις δράσεις και τα μέτρα που απαιτούνται για την πρόληψη 
και την ετοιμότητα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, β) τις δράσεις αυξημένης ετοιμότητας 
στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών 
Πυρκαγιών, γ) τις δράσεις υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής 
δασικών πυρκαγιών, δ) τις δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των 
συνεπειών από τους εμπλεκόμενους Φορείς, στα πλαίσια εφαρμογής του προαναφερόμενου 
Σχεδίου, καθώς και ε) ειδικότερες δράσεις αρωγής και αποκατάστασης των πληγέντων, με στόχο 
τον καλύτερο δυνατό συντονισμό της Διοίκησης σε Τοπικό, Περιφερειακό και Κεντρικό επίπεδο. 

Τονίζεται ακόμη ότι, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξέδωσε σχετικό έγγραφο 
(ΑΔΑ: 6ΛΗ8465ΦΘΕ-ΝΜΙ) με κατευθυντήριες  οδηγίες  για  την  υλοποίηση  του  μέτρου  της 
Οργανωμένης Απομάκρυνσης, σε εφαρμογή του άρθρου 108 του Ν.4249/2014. Επίσης, για την 
εναρμόνιση της λειτουργίας όλων των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) 
των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας εκδόθηκε σχετική Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ), ενώ, για τη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου και λειτουργικού κανονιστικού πλαισίου δράσης όλων των συντονιστικών 
οργάνων πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο Δήμου, η Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του 
Ν. 3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συνέταξε υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας 
των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας (Σ.Τ.Ο.) το 
οποίο απεστάλη σε όλους τους  εμπλεκόμενους  φορείς  και  έχει  αναρτηθεί  στο  δικτυακό  τόπο  
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αυτής (www.civilprotection.gr). Επιπλέον, τονίζεται ότι, με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, 
κατανεμήθηκε ποσό συνολικού ύψους 18.400.000,00 € σε Δήμους και συνδέσμους Ο.Τ.Α. της 
Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. 

Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, τόσο για 
την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού και συνεκτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών 
πυρκαγιών, όσο και για την πλήρη ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος, εν όψει και της 
τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, μέσω της ενίσχυσής του με αξιόμαχο πυροσβεστικό προσωπικό 
και τα απαιτούμενα μέσα. 
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