
 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
 

ΘΕΜΑ : Απάντηση    στην    από   26-07-2019    με    αριθμό   31   ερώτηση    των   Βουλευτών 
            κ.κ.  Θ.  ΠΑΦΙΛΗ,   Γ.  ΓΚΙΟΚΑ,   Γ.  ΔΕΛΗ,   Ν.  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,   Χ.  ΚΑΤΣΩΤΗ, 
            Μ. ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ,  Γ. ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ,  Δ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ,  Γ.  ΜΑΡΙΝΟΥ,  Ν.  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
            και  Μ.  ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι αφορά στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σας γνωρίζουμε ότι, το Πυροσβεστικό Σώμα, προβαίνει κάθε 
έτος στη σύνταξη και επικαιροποίηση επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, 
σε Περιφερειακό, ανά την επικράτεια, επίπεδο. Στο εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνονται όλες οι 
ενέργειες που απαιτούνται για την οργάνωση, τη διαχείριση και το συντονισμό των δυνάμεων 
πυρόσβεσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο η άμεση και αποτελεσματική επέμβασή τους, σε 
περίπτωση πυρκαγιάς, όσο και η έγκαιρη επισήμανση - αναγγελία αυτής. 

Ομοίως, ανασυντάχθηκε και επικαιροποιήθηκε το «Σχέδιο Οργάνωσης Διοικητικής Μέριμνας 
Πυροσβεστικών Πόρων». Σκοπός του σχεδίου είναι εκτός των άλλων (προβλέπει την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση του προσωπικού αλλά και των μέσων που συμμετέχουν στην 
επιχείρηση), η εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας του προσωπικού (αλλαγές 
προσωπικού, εξασφάλιση φαγητού, κατάκλιση, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ) κατά την 
διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης μιας δασικής πυρκαγιάς.  

Επιπλέον, σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), περιόδου 2014-2020, προετοιμάζονται και 
υποβάλλονται, κατά περίπτωση, προτάσεις προμήθειας οχημάτων και συναφούς εξοπλισμού 
προκειμένου να υποστηριχθεί η πλέον κατάλληλη ανανέωσή τους σε όλη την επικράτεια. Επίσης, 
επιδιώκοντας τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των οχημάτων και του 
μηχανολογικού εξοπλισμού στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, οι εργασίες συντηρήσεων-επισκευών 
εξοπλισμού, καθώς και οι λοιπές ανάγκες των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος σε υλικά 
και μέσα καταγράφονται, επεξεργάζονται, ιεραρχούνται και προωθούνται προς υλοποίηση, 
σύμφωνα πάντα με τις προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες του Κανονισμού Προμηθειών 
Δημοσίου. Αναφορικά δε με τη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας στο πυροσβεστικό 
προσωπικό, διευκρινίζεται ότι αντιμετωπίζεται, σε συνεχή βάση, τόσο μέσω των διαθέσιμων 
αποθεμάτων, όσο και μέσω των εν εξελίξει αλλά και των ολοκληρωθεισών διαγωνιστικών 
διαδικασιών. Παράλληλα, σημειώνεται ότι  οι  διατιθέμενες  στο  Πυροσβεστικό  Σώμα  πιστώσεις  
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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. 

Επιπρόσθετα, την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, ιδρύθηκε Μηχανοκίνητο τμήμα με έδρα 
την 1η Ε.Μ.Α.Κ. με την ονομασία «Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων» 
(Μ.Ε.Τ.Π.Ε.), που ως αποστολή έχει την ενίσχυση του επιχειρησιακού έργου μέσω της άμεσης 
κινητοποίησης με πυροσβεστικά οχήματα, υλικά και μέσα για την ταχεία αντιμετώπιση συμβάντων 
αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος ανά την Επικράτεια. 

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).  

Όσον αφορά δε στην επιχειρησιακή κάλυψη της χώρας με μισθωμένα ελικόπτερα, 
καθίσταται γνωστό ότι, εγκρίθηκε η εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης με τη 
μίσθωση i. Τριών (3) ελικοπτέρων βαρέος τύπου, κατ’ έτος, ως βάση, με δικαίωμα προαίρεσης για 
την αύξηση του αριθμού τους έως τρία (3) επιπλέον (1+1+1) και ii. Επτά (7) ελικοπτέρων 
μεσαίου τύπου, κατ’ έτος, ως βάση, με δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του αριθμού τους 
έως πέντε (1+1+1+1+1) επιπλέον, με τα πληρώματα πτητικής και τεχνικής υποστήριξης αυτών, 
προς κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας ετών 2019 έως και 2021, με δικαίωμα προαίρεσης 
για παράταση αυτών μέχρι δύο επιπλέον έτη (2022 - 2023), εφόσον εξασφαλισθούν οι 
απαραίτητες πιστώσεις, μέσω της ειδικής διαγωνιστικής διαδικασίας του Διεθνή Οργανισμού NSPO 
(NATO Support and Procurement Organisation) και της Υπηρεσίας αυτού NSPA (NATO Support 
and Procurement Agency) (ΑΔΑ: ΩΣ6Ρ46ΜΚ6Π-Λ5Γ). Ακολούθως, με νεότερες Αποφάσεις, 
αφενός έγιναν αποδεκτές οι οικονομικές προσφορές της ως άνω Υπηρεσίας και εγκρίθηκε η 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας, από τον εν λόγω Οργανισμό, ειδικής 
διαδικασίας (ΑΔΑ:6ΑΔΗ46ΜΚ6Π-6ΧΟ), αφετέρου εγκρίθηκε η άσκηση δικαιώματος προαίρεσης 
(OPTION) για την παροχή υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης με τη μίσθωση επιπλέον ελικοπτέρων 
δασοπυρόσβεσης βαρέος και μεσαίου τύπου, με τα πληρώματα πτητικής και τεχνικής υποστήριξης 
αυτών, πέραν του αριθμού βάσης αυτών (ΑΔΑ: ΩΧ1Τ46ΜΚ6Π-ΥΔ8 και 6ΔΡΨ46ΜΚ6Π-ΠΤ0). 

Πλέον αυτών, εγκρίθηκε η εξασφάλιση της παροχής τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης 
– συντήρησης – εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών των εναέριων μέσων της Υπηρεσίας 
Εναερίων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας, για χρονικό διάστημα από 01/01/2019 μέχρι 31/05/2020, 
με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση αυτών μέχρι δύο επιπλέον έτη, ομοίως μέσω του Διεθνή 
Οργανισμού NSPO και της Υπηρεσίας αυτού NSPA (ΑΔΑ: 7ΥΠ246ΜΚ6Π-3Ψ0), ενώ ακολούθως 
έγινε αποδεκτή η οικονομική προσφορά της ως άνω Υπηρεσίας και εγκρίθηκε η κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας, από τον εν λόγω Οργανισμό, ειδικής διαδικασίας (ΑΔΑ: 
6ΓΠΨ46ΜΚ6Π-Ξ42, όπως τροποποιήθηκε με ΑΔΑ: Ω5ΓΨ46ΜΚ6Π-51Μ). 

Περαιτέρω, με το άρθρο 13 του ν. 4455/2017 (Φ.Ε.Κ. A’ - 22)  και την υπ’ αριθ. 4894/2018 
« Ένταξη στο μόνιμο Πυροσβεστικό προσωπικό των κατά την παρ. 20 του άρθρου 15 του ν. 
3938/2011 Πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης» (Φ.Ε.Κ. Β’ - 1125) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
δόθηκε η δυνατότητα και προσδιορίστηκε η διαδικασία μονιμοποίησης των Πυροσβεστών 
Πενταετούς Υποχρέωσης, ενώ με το άρθρο 11 του ν. 4533/2018 (Φ.Ε.Κ. A’ - 75) παρατάθηκε η 
θητεία των Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης για τα έτη 2018-2019.  

Αναφορικά με την εκπαίδευση των πυροσβεστικών υπαλλήλων, εφαρμογής τυγχάνουν οι 
διατάξεις  σχετικής  Εγκυκλίου  του  Πυροσβεστικού  Σώματος  αναφορικά  με  τη  βελτίωση  της  
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επαγγελματικής και μορφωτικής στάθμης του προσωπικού αυτού. Επίσης, στο πλαίσιο της δια 
βίου εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης, εκπονούνται νέα, βελτιωμένα και επικαιροποιημένα 
προγράμματα τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ στελέχη του Σώματος 
συμμετέχουν σε αντίστοιχα όμοια του εξωτερικού προς το σκοπό της ανταλλαγής γνώσεων, 
πρακτικών και εμπειριών με στελέχη άλλων χωρών και ιδιαίτερα κρατών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Σε ό,τι αφορά στα ζητήματα σχεδιασμού πρόληψης - αντιμετώπισης των δασικών 
πυρκαγιών κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, γνωρίζεται ότι 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. 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η Γ.Γ.Π.Π. συντάσσει και εκδίδει, από 1 Ιουνίου έως                  
31 Οκτωβρίου κάθε έτους, Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών, ο οποίος αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και 
συμβάλλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και το συντονισμό για την ετοιμότητα 
των εμπλεκομένων Φορέων, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή 
έναρξης δασικών πυρκαγιών. 

Επιπλέον, εξέδωσε (Ιούνιος 2010) με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Φορέων 
(Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Ε.Κ.Α.Β., Δ.Ε.Η., Υ.ΕΘ.Α., κ.λπ.), Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, η 3η Έκδοση (2013) του οποίου βρίσκεται σήμερα σε ισχύ και έχει 
αποσταλεί σε όλους τους συναρμόδιους Φορείς, ενώ παράλληλα βρίσκεται αναρτημένη στον 
ιστότοπο ¨www.civilprotection.gr¨. 

Τέλος τονίζεται ότι, η Γ.Γ.Π.Π., 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.  
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