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Α. ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ – ΟΜΙΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  11 

1 Συνάντηση της Χαράς Καφαντάρη με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη 

13 

2 Κεφαλλονιά: Η Πολιτική Προστασία στον καιρό των Μνημονίων, θύμα ανάλγητων 
πολιτικών (Άρθρο στην Αυγή) 

14 

3 Επίσκεψη στον 9ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών 16 

4 Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του παραρτήματος της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 
στα Βίλια 

17 

5 Η προστασία των δασών επαφίεται στον πατριωτισμό των εθελοντών. Ο κ. 
Δένδιας σήκωσε τα χέρια ψηλά! 

18 

6 «Παίδες εν καμίνω» οι πυροσβέστες - Άρθρο στην ΕφΣυν 19 

7 Τραγική σύμπτωση ο τραυματισμός δύο ακόμη πυροσβεστών ενώ κατατίθεται 
ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ 

21 

8 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού 
Σώματος 

22 

9 Και αεροπλάνα θα σας πάρουμε… 23 

  

Β. ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ κλπ (ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΚΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ 

25 

1 Βραχιονοφόρο πυροσβεστικό όχημα της Πυροσβεστικής Διεύθυνσης Σερρών. 27 

2 διαμαρτύρεται για την αδυναμία χορήγησης των βασικών Μέσων Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ) στα μέλη του. 

 

3 Κατεπείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων αντιδραστήρα της μονάδας 
Flexicoker του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ 

 

4 Προβλήματα του 9ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών  

5 εκφράζει την ανάγκη τήρησης της νομιμότητας, όσον αφορά την ανανέωση των 
συμβάσεών τους, τονίζει την επιτακτική ανάγκη αξιοποίησης των ήδη έμπειρων 
πυροσβεστών και αιτείται την εξέταση του ζητήματος εκείνων των συμβασιούχων 
που δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο θεσμό του πενταετούς πυροσβέστη. 
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6 Τριακόσιες λιγότερες προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών  

7 αναφέρεται στον αποκλεισμό τριακοσίων συμβασιούχων πυροσβεστών από την 
πρόσληψή τους κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο. 

 

8 Ετοιμότητα Πυροσβεστικού Σώματος ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2014.  

9 Κατανομή πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΣΑΤΑ) για προγράμματα και 
δράσεις πυροπροστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2014 

 

10 Σχετικά με την προετοιμασία του Πυροσβεστικού Σώματος εν όψει της 
αντιπυρικής Περιόδου. 

 

11 Σοβαρότατα ζητήματα υγείας και ασφάλειας των Πυροσβεστών  

12 εκφράζει τη διαμαρτυρία της για την εξαίρεση των μελών της από τους 
δικαιούχους του εκλογικού επιδόματος. 

 

13 Σχετικά με την προετοιμασία του Πυροσβεστικού Σώματος εν όψει της 
αντιπυρικής περιόδου. 

 

14 παραθέτει τα επαγγελματικά του ζητήματα σχετικά με τη μονιμοποίηση τους πριν 
την πενταετία, το ωράριο, το καθηκοντολόγιο, τις αποστάσεις και το κοινωνικό 
μέρισμα.  

 

15 Σχετικά με την απορρόφηση των επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς 
Υποχρέωσης 

 

16 Σοβαρές ελλείψεις και παραλείψεις του κρατικού μηχανισμού στην καρδιά της 
αντιπυρικής περιόδου 

 

17 Σχετικά με την καταπολέμηση κουνουπιών για το έτος 2014.  

18 Επικίνδυνες ελλείψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα στην Θεσσαλονίκη.  

19 Πρόσφατοι τραυματισμοί πυροσβεστών και έλλειψη θεσμικού πλαισίου υγείας 
και ασφάλειας 

 

20 Εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου της υγείας και ασφάλειας των πυροσβεστών  

21 Εδώ και τώρα να καταγραφούν οι ζημιές από τις πλημμύρες στο Λεκανοπέδιο 
Αττικής. Να δοθούν αποζημιώσεις στους πληγέντες και να ξεκινήσουν τα 
αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα 

 

22 Συστήματα επικοινωνίας τύπου Tetra στο Πυροσβεστικό Σώμα  

23 Προβλήματα Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφερείας Πελοποννήσου  

24 Αντιπλημμυρική προστασία Δυτικής Αθήνας  

25 Κοινωνικές παροχές και ενισχύσεις στους πληγέντες από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων 

 

26 Απόφαση ΓΓΠΠ για ενεργοποίηση ειδικευμένου εθελοντή ΠΠ στην ΕΕ  

27 Προετοιμασία και ετοιμότητα Φορέων Χειμερινής Συντήρησης στα 
Ολοκληρωμένα Τμήματα Αυτοκινητοδρόμων 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ, κλπ (ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ) 
 

1 Βραχιονοφόρο πυροσβεστικό όχημα της Πυροσβεστικής Διεύθυνσης Σερρών. 

 Άμεση εξασφάλιση βραχιονοφόρου οχήματος για την ΠΥ Σερρών και κάλυψη των 
λοιπών αναγκών της Υπηρεσίας 

2 διαμαρτύρεται για την αδυναμία χορήγησης των βασικών Μέσων Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ) στα μέλη του. 

 Αναφορά της επιστολής του Σωματείου Πυροσβεστών Πυρόσβεσης Διάσωσης 
Ανατολικής Κρήτης για τη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας  

3 Κατεπείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων αντιδραστήρα της μονάδας 
Flexicoker του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ 

 Λόγω της υπαγωγής της εγκατάστασης στην οδηγία SEVESO, αν υπάρχει σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης για την αντιμετώπιση συνεπειών σε μεγάλο ατύχημα, ποια τα αποτελέσματα 
αυτοψιών, ενημέρωση για το συμβάν της διαστολικής παραμόρφωσης του αντιδρασήρα 
R3 της μονάδας 32 Flexicoker  

4 Προβλήματα του 9ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών 

 Αντίξοες συνθήκες εργασίας του 9ου ΠΣ Αθηνών και προσαρμογή και μερική ενεργειακή 
αναβάθμιση του υπάρχοντος χώρου 

5 εκφράζει την ανάγκη τήρησης της νομιμότητας, όσον αφορά την ανανέωση των 
συμβάσεών τους, τονίζει την επιτακτική ανάγκη αξιοποίησης των ήδη έμπειρων 
πυροσβεστών και αιτείται την εξέταση του ζητήματος εκείνων των συμβασιούχων που 
δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο θεσμό του πενταετούς πυροσβέστη. 

 Αναφορά του διαβήματος του Σωματείου Εποχικών Δασοπυροσβεστών Ελλάδος για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος των 1500 συμβασιούχων εποχικών πυροσβεστών που δεν 
εντάχθηκαν στο θεσμό του 5ετούς πυροσβέστη 

6 Τριακόσιες λιγότερες προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών 

 Αποδυνάμωση των δασικών περιπολικών, ελλείψεις στον τομέα πρόληψης, μείωση 
προσλήψεων κατά 300 εποχικούς πυροσβέστες και μη πρόβλεψη πρόσληψης μέσω 
ποσόστωσης για τους αιτούντες από τη μειονότητα Θράκης 

7 αναφέρεται στον αποκλεισμό τριακοσίων συμβασιούχων πυροσβεστών από την 
πρόσληψή τους κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο. 

 Αναφορά της επιστολής του Σωματείου μ ετην επωνυμία Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Πενταετούς Υποχρέωσης Συμβασιούχων Πυροσβεστών για την κατά 20% μείωση του 
εποχικού προσωπικού ενόψει του καλοκαιριού 

8 Ετοιμότητα Πυροσβεστικού Σώματος ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2014. 

 Ποια η ετοιμότητα του ΠΣ ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου ως προς τους εποχικούς 
υπαλλήλους, το υλικοτεχνικό εξοπλισμό, προμήθεια υλικών και μέσων, κατάσταση 
μηχανοκίνητου εξοπλισμού, ελλείψεις προσωπικού, στάδιο εξέλιξης διαγωνισμού 
προμήθειας ελαστικών και ανταλλακτικών 

9 Κατανομή πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΣΑΤΑ) για προγράμματα και 
δράσεις πυροπροστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2014 
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 Ποιο το ύψος του ποσού από κονδύλια της ΣΑΤΑ στους ΟΤΑ για έργα αντιπυρικής 
προστασίας, έλεγχος αυτών και ποια από αυτά γνωστοποιήθηκαν στις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις 

10 Σχετικά με την προετοιμασία του Πυροσβεστικού Σώματος εν όψει της αντιπυρικής 
Περιόδου. 

 Επίκαιρη ερώτηση σχετικά με την προετοιμασία του ΠΣ: προμήθεια υλικών, 
στασιμότητα διαγωνισμού για προμήθεια ελαστικών και ανταλλακτικών, ενσωμάτωση 
επιχειρησιακών σχεδίων και σχεδίων οργάνωσης  λόγω αναδιοργάνωσης του ΠΣ 

11 Σοβαρότατα ζητήματα υγείας και ασφάλειας των Πυροσβεστών 

 Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας, σύνταξη γραπτής 
εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, αναγγελία εργατικών ατυχημάτων, έκδοση ΠΔ για 
την υγιεινή και ασφάλεια, σύσταση Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας 

12 εκφράζει τη διαμαρτυρία της για την εξαίρεση των μελών της από τους δικαιούχους 
του εκλογικού επιδόματος. 

 Αναφορά της επιστολής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης 
Συμβασιούχων Πυροσβεστών για την καταβολή του εκλογικού επιδόματος 

13 Σχετικά με την προετοιμασία του Πυροσβεστικού Σώματος εν όψει της αντιπυρικής 
περιόδου. 

 Επίκαιρη ερώτηση σχετικά με την προετοιμασία του ΠΣ: προμήθεια υλικών, 
στασιμότητα διαγωνισμού για προμήθεια ελαστικών και ανταλλακτικών, ενσωμάτωση 
επιχειρησιακών σχεδίων και σχεδίων οργάνωσης  λόγω αναδιοργάνωσης του ΠΣ 

14 παραθέτει τα επαγγελματικά του ζητήματα σχετικά με τη μονιμοποίηση τους πριν την 
πενταετία, το ωράριο, το καθηκοντολόγιο, τις αποστάσεις και το κοινωνικό μέρισμα.  

 Αναφορά της επιστολής του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Πενταετούς σχετικά 
με τη μονιμοποίηση των Πυροσβεστών 5ετούς Υποχρέωσης πριν την πενταετία, το 
ωράριο, το καθηκοντολόγιο κλπ 

15 Σχετικά με την απορρόφηση των επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης 

 Γνωστοποίηση των κενών οργανικών θέσεων του ΠΣ για την απορρόφηση των 
επιλαχόντων 5ετούς υποχρέωσης 

16 Σοβαρές ελλείψεις και παραλείψεις του κρατικού μηχανισμού στην καρδιά της 
αντιπυρικής περιόδου 

 Ύψος κονδυλίων για τη δασοπυρόσβεση, για την πρόληψη, ουσιαστική λειτουργία 
μηχανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης λόγω εκλογών, εθελοντικές οργανώσεις, έλεγχος 
δασικού δικτύου 

17 Σχετικά με την καταπολέμηση κουνουπιών για το έτος 2014. 

 Επικαιροποίηση στοιχείων με βάση το σχεδιασμό των προγραμμάτων, εφαρμογή για 
καταπολέμηση προνυμφών, καθυστερήσεις εφαρμογής, άδειες αεροψεκασμών, 
πιστοποίηση εφαρμογών, τελικές εκθέσεις πεπραγμένων των ψεκασμών, τεκμηρίωση 
επιφάνειας ψεκασμού, πιστοποίηση χρησιμοποιηθέντων προνυμφοκτόνων και 
ακμαιοκτόνων σκευασμάτων, δειγματοληπτικοί έλεγχοι και ανίχνευση υπολειμμάτων, 
έγκριση πιστώσεων, αξιολόγηση κόστους υλοποίησης των έργων 

18 Επικίνδυνες ελλείψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα στην Θεσσαλονίκη. 

 Ακινητοποίηση οχημάτων ΠΣ Θεσσαλονίκης λόγω έλλειψης υλικών, ανανέωση ατομικού 
εξοπλισμού, πλήρωση οργανογράμματος 

19 Πρόσφατοι τραυματισμοί πυροσβεστών και έλλειψη θεσμικού πλαισίου υγείας και 
ασφάλειας 
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http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=050645fb-13d7-4c58-946d-6f9df14c8515
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=c97125e7-14fb-4659-b9bc-acba2c902b04
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=d533399f-5812-4269-b2fe-2771aea6fc29
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=d533399f-5812-4269-b2fe-2771aea6fc29
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=d6ada2a8-f7d3-44ef-bee4-1298657c0125
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=5c970f26-6959-47d7-846c-579c67b68155
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=cc55ab24-f410-46c5-84a9-20291fba608b
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=cc55ab24-f410-46c5-84a9-20291fba608b


 

 Έκδοση ΠΔ για ρύθμιση θεμάτων προστασίας και υγείας και ασφάλειας του 
προσωπικού του ΠΣ, ένταξη στα Βαρέα Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά του προσωπικού του 
επιχειρησιακού τομέα, κάλυψη αναγκών και ελλείψεων με σύγχρονο εξοπλισμό  και 
υποδομές, εφαρμογή διατάξεων περί ΥΑΕ σύμφωνα με το Ν.3144/2003 

20 Εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου της υγείας και ασφάλειας των πυροσβεστών 

 Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας, σύνταξη γραπτής 
εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, αναγγελία εργατικών ατυχημάτων, έκδοση ΠΔ για 
την υγιεινή και ασφάλεια, σύσταση Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας 

21 Εδώ και τώρα να καταγραφούν οι ζημιές από τις πλημμύρες στο Λεκανοπέδιο Αττικής. 
Να δοθούν αποζημιώσεις στους πληγέντες και να ξεκινήσουν τα αναγκαία 
αντιπλημμυρικά έργα 

 Ενέργειες για άμεση αποζημίωση των πληγέντων, διάθεση κονδυλίων στην Περιφέρεια 
Αττικής για εκπόνηση μελετών, κατασκευή αναγκαίων και αποτελεσματικών 
αντιπλημμυρικών έργων 

22 
Συστήματα επικοινωνίας τύπου Tetra στο Πυροσβεστικό Σώμα 

 Αντικατάσταση υπάρχοντος συστήματος για την αποτελεσματική επιχειρησιακή 
ικανότητα του ΠΣ, κόστη συντήρησης και αναβάθμισης του αναλογικού συστήματος 

23 
Προβλήματα Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφερείας Πελοποννήσου 

 Συγκεκριμένα αιτήματα της ΕΥΠΣ Πελοποννήσου για ουσιαστική λειτουργία των 
πυροσβεστικών υπηρεσιών, μη επάρκεια προσωπικού, στελέχωση των υπηρεσιών 

24 
Αντιπλημμυρική προστασία Δυτικής Αθήνας 

 

Συνολικός σχεδιασμός αντιπλημμυρικής προστασίας Δ. Αθήνας, ολοκλήρωση έργου 
διευθέτησης Εσχατιάς, ενίσχυση δήμων για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών για έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας, Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 

25 Κοινωνικές παροχές και ενισχύσεις στους πληγέντες από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων 

 

Τήρηση θεσμικού και νομικού πλαισίου σύμφωνα με την κωδικοποιημένη εγκύκλιο της 
ΓΓΠΠ για την περίπτωση των πλημμυρικών φαινομένων στη Δ. Αθήνα 

26 Απόφαση ΓΓΠΠ για ενεργοποίηση ειδικευμένου εθελοντή ΠΠ στην ΕΕ 

 Με ποιο νομοθετικό πλαίσιο έγινε ενεργοποίηση ειδικευμένου εθελοντή ΠΠ στην ΕΕ 

27 
Προετοιμασία και ετοιμότητα Φορέων Χειμερινής Συντήρησης στα Ολοκληρωμένα 
Τμήματα Αυτοκινητοδρόμων 

 
Εκπόνηση και κατάθεση Σχεδίων χειμερινής συντήρησης των Παραχωρησιούχων 
Εταιριών και της Εγνατία Οδός ΑΕ, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, προετοιμασία του 
μηχανισμού, έγκριση Σχεδίων 
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http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e15effea-b666-488c-bbc4-dc9350dcef48
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=bfd789ee-ec2f-401e-a36e-26f7480efc4d
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=bfd789ee-ec2f-401e-a36e-26f7480efc4d
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=bfd789ee-ec2f-401e-a36e-26f7480efc4d
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=0e272dbc-82b0-431f-af7d-2e1dc5b1b9ef
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=581488f4-5793-4a27-9cab-f1bb0bced4d8
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=cbb2fadd-112c-4e27-b4e5-de69e23d08d6
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=1d4165b1-d43c-4e42-8b63-a3df0133963d
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=1d4165b1-d43c-4e42-8b63-a3df0133963d
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=bb2c5670-d55b-4899-8939-a3df0134566c
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=0ffb72e4-9de9-4a83-b570-a3ee0146a274
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=0ffb72e4-9de9-4a83-b570-a3ee0146a274
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Α. ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ – ΟΜΙΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται τα δελτία τύπου, οι ομιλίες και οι ανακοινώσεις κατά 

χρονολογική σειρά. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα links για αντίστοιχη πρόσβαση. 

α.α. Ημερομηνία  Θέμα  

1 8/2/2014 
Συνάντηση της Χαράς Καφαντάρη με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη 

2 8/2/2014 
Κεφαλλονιά: Η Πολιτική Προστασία στον καιρό των Μνημονίων, θύμα 
ανάλγητων πολιτικών (Άρθρο στην Αυγή) 

3 12/2/2014 Επίσκεψη στον 9ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών 

4 17/2/2014 
Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του παραρτήματος της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας στα Βίλια 

5 29/5/2014 
Η προστασία των δασών επαφίεται στον πατριωτισμό των εθελοντών. Ο κ. 
Δένδιας σήκωσε τα χέρια ψηλά! 

6 22/7/2014 «Παίδες εν καμίνω» οι πυροσβέστες - Άρθρο στην ΕφΣυν 

7 4/9/2014 
Τραγική σύμπτωση ο τραυματισμός δύο ακόμη πυροσβεστών ενώ 
κατατίθεται ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ 

8 23/9/2014 
Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού 
Σώματος 

9 24/10/2014 Και αεροπλάνα θα σας πάρουμε… 
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http://kafantari.com/2014/02/19/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%B5/
http://kafantari.com/2014/02/19/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%B5/
http://kafantari.com/2014/02/19/%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC-%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD/
http://kafantari.com/2014/02/19/%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC-%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD/
http://kafantari.com/2014/02/19/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-9%CE%BF-%CF%80%CF%85/
https://left.gr/news/episkepsi-antiprosopeias-toy-syriza-stis-egkatastaseis-tis-pyrosvestikis-akadimias
https://left.gr/news/episkepsi-antiprosopeias-toy-syriza-stis-egkatastaseis-tis-pyrosvestikis-akadimias
http://kafantari.com/2014/05/29/%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86/
http://kafantari.com/2014/05/29/%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86/
http://kafantari.com/2014/07/23/%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CF%89-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82/
http://kafantari.com/2014/09/05/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%8d%ce%bc%cf%80%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%85%ce%bc%ce%b1/
http://kafantari.com/2014/09/05/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%8d%ce%bc%cf%80%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%85%ce%bc%ce%b1/
http://kafantari.com/2014/10/08/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-3/
http://kafantari.com/2014/10/08/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-3/
http://kafantari.com/2014/10/24/%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%ac%ce%bd%ce%b1-%ce%b8%ce%b1-%cf%83%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5/


 

 

  

12



 

Συνάντηση της Χαράς Καφαντάρη με το Γενικό Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

8 Φεβρουαρίου 2014 
 
Η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β Αθήνας Χαρά Καφαντάρη συναντήθηκε χθες το απόγευμα με το ΓΓ 
Πολιτικής Προστασίας κ. Π. Γεωργιάδη, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση και η εκτίμηση της δράσης της Πολιτικής 
Προστασίας μετά τους σεισμούς στην Κεφαλονιά, καθώς και οι αλλαγές που προωθούνται με 
το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για την αναδιάρθρωση της Πυροσβεστικής. 

Μετά το τέλος της συνάντησης η Χ. Καφαντάρη δήλωσε: 

«Οι πρόσφατοι σεισμοί στην Κεφαλονιά ανέδειξαν την ανάγκη λειτουργίας μιας 
αναβαθμισμένης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ικανής να παρέμβει σε όλα τα 
στάδια των φυσικών καταστροφών (ετοιμότητα, απόκριση, βραχεία αποκατάσταση). Μιας 
Πολιτικής Προστασίας εναρμονισμένης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, την ίδια στιγμή που η 
Πολιτεία, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την Πυροσβεστική, την υποβαθμίζει περεταίρω. 

Όσον αφορά το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του ΠΣ δεν λύνει το μέγα ζήτημα της 
τριχοτόμησης του πυροσβεστικού σώματος και των συνεπαγόμενων προβλημάτων, αλλά 
παραπέμπει σε δομικές αλλαγές, ακόμη και για την Πυροσβεστική Ακαδημία, μέσω έκδοσης 
ΠΔ.» 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Κεφαλλονιά: Η Πολιτική Προστασία στον καιρό των Μνημονίων, 
θύμα ανάλγητων πολιτικών (Άρθρο στην Αυγή) 

 

*Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Αυγή στις 08/02/2014 

Οι σεισμοί που έπληξαν την Κεφαλλονιά πολύ πρόσφατα, έδειξαν την ανάγκη λειτουργίας 
όλων των κοινωνικών δομών του κράτους, πέρα κι έξω από τις μνημονιακές υποχρεώσεις. 

Ο θεσμός της Πολιτικής Προστασίας έχει τις ρίζες του στις παλιές τοπικές αμυντικές δομές, 
που δημιουργήθηκαν για την αντιμετώπιση εισβολών (π.χ. στην Αγγλία) από την εποχή των 
ναπολεόντειων πολέμων. Ιδιαίτερη άνθηση τέτοιων στρατιωτικών δομών επήλθε μετά τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο σε χώρες όπως η Αγγλία, που ήθελε να προστατευτεί από εισβολές ή την 
Ελβετία που ήθελε την προστασία της ουδετερότητας της. Η ισορροπία του τρόμου, που 
επιτεύχθηκε μετά τον Β ‘Παγκόσμιο Πόλεμο με τον ψυχρό πόλεμο, δημιούργησε μια νέα τάση, 
την Αεράμυνα. Το τέλος του ανταγωνισμού των στρατιωτικών συνασπισμών, τα μεγάλα 
περιβαλλοντικά προβλήματα και οι ανάγκες προστασίας των πληθυσμών από ατυχήματα και 
φυσικές καταστροφές έφεραν ακόμα μια μεγάλη αλλαγή. Την αποστρατικοποίηση των 
υπηρεσιών και τη δημιουργία της Πολιτικής Προστασίας (Π.Π.) 

Στην Ελλάδα, την πιο σεισμογενή περιοχή της Ευρώπης, από τις μονάδες ΠΣΕΑ φθάσαμε στη 
δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), 
που σήμερα ανήκει στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Σκοπός της 
ΓΓΠΠ πρέπει να είναι η προστασία πληθυσμών από φυσικές (σεισμοί, πλημμύρες, δασικές 
πυρκαγιές, κατολισθήσεις), τεχνικές (ατυχήματα σε εργοστάσια, εκρήξεις, μεγάλα 
κυκλοφοριακά ατυχήματα και μείζονες περιβαλλοντικές ρυπάνσεις), καταστροφές και 
ιατρικούς κινδύνους ( πρόληψη επιδημιών). Κύριο μέλημα της Π.Π. πρέπει να είναι η 
εκπόνηση σχεδίων και η εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού σε περιπτώσεις αντιμετώπισης 
έκτακτων γεγονότων. Η παροχή πρώτων βοηθειών για την ανακούφιση και η παροχή 
προστασίας πληγέντων πληθυσμών χρειάζεται την κινητοποίηση πολλών και διαφορετικών 
δημόσιων δομών, τόσο της κεντρικής κυβέρνησης όσον και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε 
δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο. Η κινητοποίηση όλων αυτών των δομών απαιτεί 
σοβαρό και ουσιαστικό συντονισμό ενεργειών, έργο που πρέπει να αναλαμβάνει 
αποκλειστικά η κεντρική υπηρεσία, δηλαδή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για 
την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, ανάλογα με το ύφος και την σφοδρότητα της 
καταστροφής, πρέπει να κινητοποιηθούν οι αναγκαίες δυνάμεις. Ιατρικές μονάδες, μονάδες 
περίθαλψης και αρωγής, πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, επιστημονικές ομάδες και 
διασώστες. 

Ο σεισμός κτύπησε την Κεφαλλονιά σε μια μνημονιακή εποχή, που βρίσκει τις κρατικές δομές 
σχεδόν διαλυμένες και καθημαγμένες από τις πολιτικές επιλογές της τρόικας και της 
κυβέρνησης. Υπάλληλοι κομβικών για την αρωγή των σεισμοπλήκτων υπηρεσιών τελούν υπό 
διαθεσιμότητα (που την ήραν μετά τον μεγάλο μετασεισμό), ινστιτούτα και οργανισμοί 
αρμόδια για την αντισεισμική προστασία της χώρας κινδυνεύουν με κλείσιμο, νοσοκομειακές 
μονάδες δεν λειτουργούν εδώ και χρόνια, ενώ σχεδιάζεται η εξαφάνιση τους, ανυπαρξία 
κονδυλίων και εφοδίων, που πρέπει να ζητηθούν από φιλανθρωπικές οργανώσεις, ή να 
νοικιαστούν από αρμόδιους και αναρμόδιους φορείς. Το αποτέλεσμα; Αδυναμία συντονισμού 
και ανταπόκρισης, με εμφανέστατη ανάγκη να υπάρξουν «εντολές πρωθυπουργού» για να 
κινηθεί ο κρατικός μηχανισμός.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη λειτουργία της Π.Π. Στο νομοσχέδιο για την 
αναδιάρθρωση της Πυροσβεστικής, που η συζήτησή του στη Βουλή θα ξεκινήσει την επόμενη 
εβδομάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη λειτουργία της Π.Π. 

Κατ’ αρχάς θεωρούμε ότι η ΠΠ, δεν μπορεί να είναι «παρκαρισμένη» στο υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (γεγονός που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία), αλλά να 
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υπάγεται, είτε στον πρωθυπουργό είτε στο Υπουργικό Συμβούλιο, που θα αναλαμβάνει δράση 
σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών. Ως μεταβατικό στάδιο δε, ίσως η επαναφορά της στο 
υπουργείο Εσωτερικών θα έλυνε κάποια προβλήματα συντονισμού δράσεων Π.Π. σε σχέση με 
την Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού. 

Είναι πλέον ανάγκη η Π.Π. να εναρμονισθεί με ευρωπαϊκά μοντέλα λειτουργίας 

Έκτακτες συνθήκες και ανάγκες μπορεί να προκληθούν από σφοδρά μετεωρολογικά 
φαινόμενα, όπως πλημμύρες, χιονοπτώσεις ή παρατεταμένες ξηρασίες (που εντείνονται και 
από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής –έχουμε πλέον και εμφάνιση ανεμοστρόβιλων στην 
ευρύτερη περιοχή μας) , από κτύπημα του Εγκέλαδου, από φυσικά φαινόμενα, όπως 
κατολισθήσεις ή βραχοπτώσεις, από δασικές πυρκαγιές, από τεχνικά ατυχήματα σε 
εργοστάσια ή σε μεγάλα συγκοινωνιακά έργα. Τέλος, έκτακτα επεισόδια ατμοσφαιρικής ή 
θαλάσσιας ρύπανσης πρέπει να είναι στην αρμοδιότητα της. 

Σημαντικό στοιχείο δράσης της Π.Π. είναι ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση όλων των 
έκτακτων γεγονότων, σχεδιασμός, ο οποίος βασίζεται στο τρίπτυχο «ετοιμότητα- άμεση 
απόκριση- βραχεία αποκατάσταση».  

Οι σεισμοί στην Κεφαλλονιά έδειξαν ότι τα ανωτέρω δεν λειτούργησαν. Στην πλέον 
σεισμογενή περιοχή της Ελλάδας και της Ευρώπης, η ετοιμότητα και ο ακριβής σχεδιασμός της 
Πολιτείας για πρόληψη και αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής, που είναι ο σεισμός, 
ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Αναφέρουμε ενδεικτικά: 

- Δεν υπήρχαν εναλλακτικά σενάρια σε περίπτωση αποκοπής του οδικού δικτύου 
(κατολισθήσεις, καταρρεύσεις, κ.λπ.) και της πρόσβασης σε κρίσιμες υποδομές (λιμάνια, 
νοσοκομεία, κ.λπ.). 

- Δεν υπήρχε σχεδιασμός και ενέργειες για ένα πιθανό (χείριστο) σενάριο να πληγεί η περιοχή 
από έναν ακόμη μεγάλο σεισμό. 

- Παρ’ ότι ο συντονισμός του Κέντρου Επιχειρήσεων δόθηκε με την 456/27-01-2014 απόφαση 
του ΓΓΠΠ στον περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και με την ίδια απόφαση κηρύχτηκε το νησί σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είναι εμφανής η αδυναμία του συντονισμού από τις τοπικές 
αρχές και αυτό αποδεικνύεται από την καθημερινή επίσκεψη εκεί όλο και περισσότερων 
αρμόδιων υπουργών – και γεννάται το ερώτημα: γιατί δεν αναλαμβάνει τον συντονισμό και 
την ευθύνη που απορρέει από αυτό ο ίδιος ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ως ο 
κατ’ εξοχήν αρμόδιος από πλευράς αρμόδιου υπουργείου και κυβέρνησης για τον καλύτερο 
και αποδοτικότερο συντονισμό; 

Τις ώρες αυτές ο πανικός και η παραπληροφόρηση, ίσως να είναι ο χειρότερος σύμβουλος. 

Η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και η κοινωνία της Κεφαλλονιάς πρέπει να 
αρχίσει πάλι να ζει. 

 

* Η Χαρά Καφαντάρη είναι γεωλόγος, βουλευτής Β’ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ 
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Επίσκεψη της Χαράς Καφαντάρη στον 9ο Πυροσβεστικό Σταθμό 
Αθηνών 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

12 Φεβρουαρίου 2014 

 

Τον 9ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών στο Μαρούσι επισκέφτηκε σήμερα 12 Φλεβάρη η 
βουλευτής Β’ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη, μαζί με τον Γραμματέα της Ένωσης 
Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Αναστάσιο Μανιάτη, με αφορμή αφενός μεν την 
έναρξη της συζήτησης στη Βουλή του σχεδίου νόμου για την αναδιοργάνωση του ΠΣ, 
αφετέρου δε τις απαράδεκτες επικρατούσες συνθήκες εργασίας, όπως αυτές έχουν 
επανειλημμένα επισημανθεί από τους εκεί εργαζόμενους πυροσβέστες. 

Ακολούθησε συζήτηση με τους εργαζόμενους πυροσβέστες και το Διοικητή του Σταθμού, με 
αναφορές στα σοβαρά προβλήματα των κτιριακών εγκαταστάσεων, προβλήματα που 
οφείλονται κυρίως στην έλλειψη πιστώσεων και στην εφαρμοζόμενη μνημονιακή πολιτική. 
Πιο συγκεκριμένα, έγινε λόγος για την έλλειψη κεντρικής θέρμανσης και την ακαταλληλότητα 
του κτηρίου, το οποίο χρήζει άμεσης ενεργειακής αναβάθμισης. Επίσης, ανταλλάχθησαν 
απόψεις για επίκαιρα ζητήματα του Πυροσβεστικού Σώματος που ανακύπτουν από το 
κατατεθέν νομοσχέδιο για την υποτιθέμενη αναβάθμισή του, όπως είναι η υφιστάμενη 
τριχοτόμηση και μη ομογενοποίησή του και η υποβάθμιση και συρρίκνωση των λειτουργικών 
δομών του Σώματος. 

Η Χαρά Καφαντάρη τόνισε την ανάγκη στήριξης του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος και 
δεσμεύτηκε να φέρει το θέμα των υποδομών του συγκεκριμένου Πυροσβεστικού Σταθμού στο 
κοινοβούλιο. 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του παραρτήματος της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας στα Βίλια 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

17 Φεβρουαρίου 2014 

 

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τσουκαλάς, Υπεύθυνος Τομέα Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, και Χαρά Καφαντάρη, επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της 
Πυροσβεστικής Σχολής στα Βίλια. Οι βουλευτές συνοδεύονταν από τον Αντιπύραρχο 
Αναστάσιο Μανιάτη, Γ.Γ. της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ), μέλος 
του τμήματος εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ, και τον Ιωάννη Κοτοπούλη, 
μέλος της συντονιστικής ομάδας της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας Πυροσβεστών.  

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε και συνομίλησε με τον Διοικητή της Σχολής Αντιπύραρχο 
Ιωάννη Σταμούλη. Κατά την διάρκεια της συζήτησης έγινε παρουσίαση της Σχολής και του 
έργου της και εκτέθηκαν τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία της Σχολής στις 
παρούσες συνθήκες. 

Διαπιστώθηκε ότι η περικοπή κονδυλίων επηρεάζει δυσμενώς το εκπαιδευτικό έργο. Παρόλα 
αυτά η εύρυθμη λειτουργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα χάρη στις προσπάθειες μονίμου 
προσωπικού. 

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε και με τους εκπαιδευομένους δόκιμους πυροσβέστες. Έγινε 
αναφορά στις προσπάθειες των βουλευτών και του τμήματος σωμάτων ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ 
στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου και των συναντήσεών τους με τον Υπουργό και 
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για την πρόσληψη των 225 δοκίμων πυροσβεστών, 
των υπολοίπων 500 του ίδιου διαγωνισμού και των επιλαχόντων πυροσβεστών πενταετούς 
υποχρέωσης, καθώς και στην αδήριτη ανάγκη της ομογενοποίησης του προσωπικού του 
Πυροσβεστικού Σώματος.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την αγωνία του για την αδράνεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, όσον αφορά τα προβλήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του 
παραρτήματος της Σχολής Βιλίων. Η Κυβέρνηση θέτει σε προτεραιότητα τη μείωση του 
δημοσιονομικού κόστους και όχι την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του Πυροσβεστικού 
προσωπικού που εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών και την αποτελεσματικότητα της 
Πολιτικής Προστασίας.  

Στηρίζουμε το Προσωπικό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που με τις φιλότιμες προσπάθειές 
του, εξασφαλίζει την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου κάτω από δύσκολες συνθήκες. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Χ. Καφαντάρη: Η προστασία των δασών επαφίεται στον 
πατριωτισμό των εθελοντών. Ο κ. Δένδιας σήκωσε τα χέρια 
ψηλά! 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

29 Μαΐου 2014 

 

Από τα πλέον αρμόδια χείλη επιβεβαιώθηκε σήμερα στη βουλή η ανεπάρκεια του κρατικού 
μηχανισμού σε ό,τι αφορά την ετοιμότητά του ενόψει της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου. 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής Β’ 
Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη σχετικά με το ζήτημα, ο υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. κος Ν. 
Δένδιας παραδέχθηκε με κυνισμό και ειλικρίνεια τις τεράστιες ελλείψεις του Πυροσβεστικού 
Σώματος σε υλικοτεχνική υποδομή, ενώ δήλωσε παντελή αδυναμία οιασδήποτε παρέμβασης, 
επικαλούμενος τη μνημονιακή οικονομική δυσπραγία. «Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι δεν θα 
υπάρξει πρόβλημα», σημείωσε χαρακτηριστικά. 

Αποκάλυψε δε πως η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων για 
την προστασία του δασικού μας πλούτου, θέτοντας ως βασικό δόγμα πυροπροστασίας τον 
εθελοντισμό! Έκανε λόγο για απόλυτη συνυπευθυνότητα όλων των Ελλήνων, αναθέτοντας 
ουσιαστικά τον ρόλο του πυροσβέστη στον απλό πολίτη και προκαταβάλλοντας εύσχημα την 
αδυναμία της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας. 

Επί της ουσίας, ο κ. Δένδιας δεν απάντησε σε καμιά από τις ερωτήσεις που του τέθηκαν: δεν 
απάντησε γιατί δεν έχουν εκδοθεί τα απαιτούμενα ΠΔ για τη λειτουργία του ΕΣΚΕ και της 
ΣΑΠΠ, δεν απάντησε για την ετοιμότητα των επίγειων και εναέριων μέσων, δεν απάντησε για 
το λόγο ενοικίασης πτητικών μέσων και τη μη ενίσχυση και ανανέωση του εθνικού εναέριου 
στόλου, δεν απάντησε για την κωλυσιεργία του διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών των 
οχημάτων του ΠΣ. Αρκέστηκε να πετάξει το μπαλάκι στους εθελοντές Έλληνες πολίτες. 

Για μία ακόμα φορά αναδεικνύεται η αντίληψη που έχει η μνημονιακή συγκυβέρνηση, τόσο 
για τον εθνικό δασικό πλούτο, όσο και για τους επαγγελματίες Έλληνες πυροσβέστες, που με 
αυτοθυσία και χωρίς την αρωγή του κράτους δίνουν ένα δύσκολο αγώνα υπαμοιβόμενοι. 
Ήταν αναμενόμενο πως μια κυβέρνηση που αποχαρακτήρισε εκατομμύρια δασικών εκτάσεων 
σε ένα βράδυ με μια άσχετη τροπολογία, που ετοιμάζεται να ξεπουλήσει παραλίες και δάση 
στο όνομα μιας στρεβλής και απατηλής ανάπτυξης, δεν επρόκειτο να δώσει ιδιαίτερη σημασία 
στην πρόληψη των καταστροφικών κάθε χρόνο πυρκαγιών, επικαλούμενη για μία ακόμη φορά 
τις μνημονιακές της υποχρεώσεις. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό των πυροσβεστών που κάτω που αντίξοες συνθήκες δίνουν 
κάθε χρονιά ένα τιτάνιο αγώνα, καταφέρνοντας κάθε φορά στο μέτρο του δυνατού να 
προστατέψουν τα δάση της χώρας και καταγγέλλει την κυβερνητική δυσκαμψία, η οποία 
εκθέτει ανθρώπινο δυναμικό και φυσικό πλούτο σε κίνδυνο, κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο. 

  

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

  

18



 

«Παίδες εν καμίνω» οι πυροσβέστες 

 

Άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών (22/07/2014) 

Της Χαράς Καφαντάρη* 

Οι δασικές πυρκαγιές, όπως είναι γνωστό, είναι ένα φυσικό φαινόμενο με περιοδικότητα 
εμφάνισης ανά 100-150 χρόνια στα μεσογειακά οικοσυστήματα. Σύμφωνα με τους 
επιστήμονες, μόνο το 5% των δασικών πυρκαγιών οφείλεται σε φυσικά αίτια, ενώ οι 
υπόλοιπες είναι απόρροια ανθρώπινης παρέμβασης, γεγονός που έχει ως συνέπεια τη 
διατάραξη του φυσικού ρόλου της φωτιάς στα οικοσυστήματα, καθώς μετά από διαδοχικές 
πυρκαγιές στην ίδια έκταση εξελίσσεται η διαδικασία της ερημοποίησης. Τα πράγματα 
επιδεινώνονται και από την επελαύνουσα κλιματική αλλαγή και την άνοδο της θερμοκρασίας 
που αυτή προκαλεί. 

Το βασικό τρίπτυχο της διαδικασίας δασοπροστασίας είναι η πρόληψη, η έγκαιρη επέμβαση 
και η καταστολή. 

Δυστυχώς, το υπάρχον σύστημα δασοπυρόσβεσης στην πατρίδα μας βασίζεται αποκλειστικά 
στην καταστολή. Το μοντέλο αυτό αποδεικνύεται κάθε χρονιά αναποτελεσματικό, ενώ 
ειδικότερα τα τέσσερα τελευταία «μνημονιακά» χρόνια αποδεικνύεται και «εγκληματικό», 
κυρίως λόγω των περικοπών των πιστώσεων. 

Η παγκόσμια εμπειρία δείχνει ότι η αποτελεσματική πρόληψη πρέπει να αποτελεί την πρώτη 
προτεραιότητα της Δημόσιας Διοίκησης. Στην υπό επιτήρηση Ελλάδα εντούτοις, με τη διαρκή 
αποδυνάμωση των Δασικών Υπηρεσιών, χωρίς δασικούς χάρτες και Δασολόγιο, χωρίς 
αυστηρό σχεδιασμό χρήσεων γης (το αντίθετο μάλιστα), με τα δάση μας κατά 90% χωρίς 
διαχειριστικά σχέδια και χωρίς κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας, η πρόληψη δεν 
αποτελεί απλά ζητούμενο, αλλά κυρίαρχο αντικείμενο διεκδίκησης. 

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται στην πρόληψη αναλογούν 
δεκάδες ευρώ κόστους δασοπυρόσβεσης και καταστροφών (στη Φλόριντα των ΗΠΑ, για 
παράδειγμα, η αναλογία αυτή βρέθηκε ότι είναι 1 προς 35). Στη χώρα μας δεν έχει δοθεί ποτέ 
η δέουσα έμφαση σε αυτόν τον τομέα. Απεναντίας, η σημερινή κυβέρνηση μοιάζει να θεωρεί, 
σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρμοδίων, πρόληψη μια απλή έκκληση προς τους πολίτες να 
συνεισφέρουν εθελοντικά στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Σε ό,τι αφορά τον 
τομέα της καταστολής, το δόγμα της αεροπυρόσβεσης, που χρόνια ακολουθείται από το Π.Σ., 
έχει αποδεδειγμένα πλέον ξεπεράσει τα όριά του. Δασοπυρόσβεση δεν είναι μόνο η 
αεροπυρόσβεση, ειδικά σήμερα που ο δημόσιος εναέριος στόλος είναι γερασμένος και τα 
αεροπλάνα είναι καθηλωμένα λόγω βλαβών και έλλειψης ανταλλακτικών. Ούτε μπορεί να 
συνεχιστεί το φαινόμενο τεράστια κονδύλια να διατίθενται κάθε χρόνο για ενοικίαση μέσω 
αδιαφανών διαδικασιών, από οργανισμούς που δεν ελέγχονται από το ελληνικό Δημόσιο. Η 
χρήση των εναέριων μέσων πρέπει να είναι υποστηρικτική των επιχειρούμενων πεζοπόρων 
τμημάτων και όχι κυρίαρχη. 

Είναι δυστυχώς εξαιρετικά αμφίβολο εάν το κονδύλι της Πολιτικής Προστασίας –ύψους 18,5 
εκατ. ευρώ– που δόθηκε και φέτος στους δήμους για έργα πρόληψης στα περιαστικά δάση 
ελέγχθηκε ως προς την ορθή αξιοποίησή του. Οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικά μέσα (εκκρεμεί 
εδώ και τρία χρόνια διαγωνισμός για ελαστικά στο Π.Σ.) και προσωπικό εξοπλισμό (μόνιμων 
και εθελοντών πυροσβεστών), ο διαχρονικός οργανωτικός κατακερματισμός, καθώς και η 
υποτίμηση των ειδικών απαιτήσεων δασοπυρόσβεσης υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα 
του «επιχειρησιακού σχεδιασμού πρόληψης και όχι μόνο καταστολής» του Πυροσβεστικού 
Σώματος. Η ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και η προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος τίθενται σε διαρκή κίνδυνο, ενώ ιδιαιτέρως πρέπει να επισημανθεί το γεγονός 
πως τα τεχνικά και οργανωτικά κενά και ελλείμματα θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο την ίδια τη ζωή 
των πυροσβεστών, οι οποίοι ανταποκρίνονται με υπεράνθρωπες προσπάθειες στο έργο τους. 
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Μεσούσης ήδη της αντιπυρικής περιόδου για άλλη μια χρονιά έχουμε έξαρση πυρκαγιών – το 
δεύτερο μόνο 15ήμερο του μήνα καταγράφηκαν περί τις 500. Δεν γίνεται ο φυσικός πλούτος 
της πατρίδας μας να επαφίεται μόνο στο φιλότιμο των πυροσβεστών, των εθελοντών του Π.Σ. 
και των εθελοντικών ομάδων της Πολιτικής Προστασίας. Η πολιτεία οφείλει να αναλάβει τις 
ευθύνες της, να λύσει επιτέλους το χρόνιο θέμα της τριχοτόμησης του Πυροσβεστικού 
Σώματος και να προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη νέων πυροσβεστών. 

* Βουλευτής Β’ Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ 
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Χ. Καφαντάρη: Τραγική σύμπτωση ο τραυματισμός δύο ακόμη 
πυροσβεστών ενώ κατατίθεται ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

04 Σεπτεμβρίου 2014 

 

Τη στιγμή της κατάθεσης ερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζόμενων 
στο Πυροσβεστικό Σώμα, ένα ακόμη ατύχημα προστίθεται στο μακρύ κατάλογο. Δύο ακόμη 
πυροσβέστες  τραυματίσθηκαν σοβαρά μετά από ατύχημα στο Αγ. Όρος, εν ώρα υπηρεσίας 
και τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. 

Οι πρόσφατοι τραυματισμοί επαναφέρουν στο προσκήνιο με «δραματικό τρόπο» τον 
ιδιαίτερα επικίνδυνο και ανθυγιεινό χαρακτήρα του πυροσβεστικού επαγγέλματος και την 
κραυγαλέα έλλειψη θεσμικού πλαισίου κανόνων υγείας και ασφάλειας στο Πυροσβεστικό 
Σώμα. Δυστυχώς παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις, η Πολιτεία  δεν έχει υλοποιήσει μέχρι 
σήμερα τίποτα  προς αυτή την κατεύθυνση. 

Άμεσα απαιτείται, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη  και η μνημονιακή 
συγκυβέρνηση να προχωρήσουν στην έκδοση του ΠΔ, που προβλέπεται στον πρόσφατο νόμο 
4249/2014, σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων προστασίας της υγείας και ασφάλειας του 
προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. Να καλύψουν τις ανάγκες και ελλείψεις σε 
σύγχρονο εξοπλισμό και υποδομές και να αναβαθμίσουν την εκπαίδευση του προσωπικού, ως 
ένα μέτρο για την ενίσχυση της ασφάλειας του και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων 
από την έλλειψή τους. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αρχηγό του 
Πυροσβεστικού Σώματος 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

23 Σεπτεμβρίου 2014 

 

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενη από τους βουλευτές  Χαρά Καφαντάρη και 
Δημήτρη Τσουκαλά και το συντονιστή του τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας Τάσο Μαυρόπουλο, 
συναντήθηκε με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο Βασίλη 
Παπαγεωργίου, στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής. 

Η συνάντηση έγινε με αφορμή το περιστατικό της αστικής πυρκαγιάς την 12-9-14 στο Π. 
Φάληρο, που κόστισε τις ζωές μιας 44χρονης γυναίκας και του 33χρονου Αρχιπυροσβέστη 
Ματθαίου Μάτζιου ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσής της. 

Στη συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις συνθήκες ασφαλείας κάτω από τις οποίες 
επιχειρούν οι πυροσβέστες, στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας κατά την 
διάρκεια των επιχειρήσεων, στα μέσα και τον εξοπλισμό που θα έπρεπε να έχουν και στην 
αναγκαιότητα διαρκούς μετεκπαίδευσης σε σχέση με τα περιστατικά που έχουν αντιμετωπίσει 
ή θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι σε ζητήματα 
υγιεινής και ασφάλειας για το προσωπικό δεν χωρούν οι εκπτώσεις που έχουν επιβάλλει οι 
μνημονιακές πολιτικές και υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας. 

Μεταξύ των άλλων, συζητήθηκαν τα θέματα της συντήρησης των επιχειρησιακών μέσων, της 
υπηρεσιακής επικοινωνίας και συντονισμού, της αναγκαιότητας ομογενοποίησης του σώματος 
και της έκδοσης του Π.Δ. για την βελτίωση της βαθμολογικής εξέλιξης του χαμηλόβαθμου 
προσωπικού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα της «κλοπής» των χρημάτων του 
προσωπικού με την μεταφορά των ταμείων τους στο ΕΤΕΑ ή τη μετατροπή τους σε 
επαγγελματικά ταμεία. 

Τέλος, η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την αναγνώριση και την ευαρέσκειά της για το 
προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος που με αυτοθυσία και σε αντίξοες συνθήκες 
υπερασπίζεται τη ζωή και την περιουσία των πολιτών και το φυσικό πλούτο της χώρας μας. 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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Και αεροπλάνα θα σας πάρουμε… 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

21 Οκτωβρίου 2014 

 

Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Συντονιστικό Κέντρο του Πυροσβεστικού 
Σώματος, για τον απολογισμό του έργου της κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο, οφείλουμε 
να επισημάνουμε τα εξής:- Το Πυροσβεστικό Σώμα, επί μνημονίου, έχει υποστεί απώλειες σε 
ανθρώπινο δυναμικό κατά τις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών. Οι ανεπίτρεπτες 
αυτές απώλειες οφείλονται κατά μείζονα λόγο στις ελλείψεις επαρκούς και κατάλληλου 
εξοπλισμού, στη μη επαρκή σύνθεση των πληρωμάτων και στο γερασμένο εναέριο και επίγειο 
στόλο. Την κατάσταση επιδεινώνει η εμφανής έλλειψη θεσμικού πλαισίου υγιεινής και 
ασφάλειας, αφού εκκρεμεί η έκδοση του αντίστοιχου ΠΔ που προβλέπονταν στον πρόσφατα 
ψηφισθέντα νόμο. 

- Δεν επιλύθηκε το μείζον πρόβλημα της ομογενοποίησης του προσωπικού του 
Πυροσβεστικού Σώματος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εργαζόμενοι τριών ταχυτήτων, γεγονός 
που δημιουργεί επιχειρησιακές δυσχέρειες και συντηρεί ενδοϋπηρεσιακές αδικίες. 

- Δεν υπάρχει σήμερα επαρκές σύστημα επικοινωνίας, λόγω λήξης της σύμβασης του TETRA, 
με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται το από δεκαετίας ξεπερασμένο αναλογικό σύστημα. 

- Μειώθηκαν σημαντικά, λόγω μνημονιακών πολιτικών, οι μισθοί των πυροσβεστικών 
υπαλλήλων. 

- Συνεχίζεται και για τα επόμενα χρόνια η παραχώρηση των εναερίων μέσων πυρόσβεσης 
μέσω NAMSA, καταργώντας ουσιαστικά τον εθνικό εναέριο στόλο. Σημειώνεται ότι για τις 
συμβάσεις αυτές εκκρεμούν εισαγγελικές έρευνες, 

Τι είπε και τι υποσχέθηκε ο κ. Πρωθυπουργός στη διάρκεια της επίσκεψής του; 

1. Αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στα γενικόλογα περί μισθολογικής αποκατάστασης των 
ενστόλων και επικαλέστηκε το φιλότιμο του προσωπικού του Π.Σ. 

2. Εξήγγειλε την προμήθεια 372 οχημάτων, διαδικασία η οποία προχωρά εδώ και αρκετά 
χρόνια και ήδη βαίνει στο τέλος της. 

3. Υποσχέθηκε τη στήριξη με νέα εναέρια μέσα για την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο, 
αναφέροντας ότι έχει ξεκινήσει η σχετική διαδικασία προμήθειας. 

Για την καθημερινότητα όμως των επιχειρησιακών πυροσβεστικών δυνάμεων δεν είπε τίποτα. 
Δεν αναφέρθηκε στα φθαρμένα ελαστικά των οχημάτων ή στις επιχειρησιακές στολές που 
χρήζουν άμεσης αντικατάστασης. Ούτε δεσμεύτηκε για τον εφοδιασμό του Π.Σ. σε 
ανταλλακτικά και άλλα αναλώσιμα υλικά, καθώς και για την αναβάθμιση των επικοινωνιακών 
του συστημάτων. Απλά, έταξε χρηματικά ψίχουλα και επικαλέστηκε το φιλότιμο του 
προσωπικού ζητώντας τους να αρκούνται στα λίγα… 

 

ΕΕΚΕ Δημόσιας Τάξης ΣΥΡΙΖΑ – Το γραφείο Τύπου 
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Β. ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ κλπ (ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ) ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ  
 

Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται οι ερωτήσεις, αναφορές, επίκαιρες ερωτήσεις κατά 

χρονολογική σειρά, καθώς και οι αντίστοιχες απαντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα links για αντίστοιχη πρόσβαση στο site της Βουλής. 

α.α. Αρ. Πρωτ. Ημερομηνία  Τύπος  Θέμα  

1 5644 23/01/2014 Ερωτήσεις 
Βραχιονοφόρο πυροσβεστικό όχημα της 
Πυροσβεστικής Διεύθυνσης Σερρών. 

2 2408 30/01/2014 Αναφορές 
διαμαρτύρεται για την αδυναμία χορήγησης των 
βασικών Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στα 
μέλη του. 

3 740/6031 05/02/2014 
Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

με Α.Κ.Ε. 

Κατεπείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων 
αντιδραστήρα της μονάδας Flexicoker του 
διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ 

4 6315 14/02/2014 Ερωτήσεις 
Προβλήματα του 9ου Πυροσβεστικού Σταθμού 
Αθηνών 

5 2905 06/03/2014 Αναφορές 

εκφράζει την ανάγκη τήρησης της νομιμότητας, 
όσον αφορά την ανανέωση των συμβάσεών τους, 
τονίζει την επιτακτική ανάγκη αξιοποίησης των ήδη 
έμπειρων πυροσβεστών και αιτείται την εξέταση 
του ζητήματος εκείνων των συμβασιούχων που δεν 
μπόρεσαν να ενταχθούν στο θεσμό του πενταετούς 
πυροσβέστη. 

6 7343 28/03/2014 Ερωτήσεις 
Τριακόσιες λιγότερες προσλήψεις εποχικών 
πυροσβεστών 

7 3241 28/03/2014 Αναφορές 
αναφέρεται στον αποκλεισμό τριακοσίων 
συμβασιούχων πυροσβεστών από την πρόσληψή 
τους κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο. 

8 7632 09/04/2014 Ερωτήσεις 
Ετοιμότητα Πυροσβεστικού Σώματος ενόψει της 
αντιπυρικής περιόδου 2014. 

9 938/7712 11/04/2014 
Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

με Α.Κ.Ε. 

Κατανομή πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(ΣΑΤΑ) για προγράμματα και δράσεις 
πυροπροστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 
2014 

10 787 29/04/2014 
Επίκαιρες 
Ερωτήσεις 

Σχετικά με την προετοιμασία του Πυροσβεστικού 
Σώματος εν όψει της αντιπυρικής Περιόδου. 

11 8005 02/05/2014 Ερωτήσεις 
Σοβαρότατα ζητήματα υγείας και ασφάλειας των 
Πυροσβεστών 

12 3554 06/05/2014 Αναφορές 
εκφράζει τη διαμαρτυρία της για την εξαίρεση των 
μελών της από τους δικαιούχους του εκλογικού 
επιδόματος. 

25

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=003ede8b-53ee-4b19-ba9c-01c9a749e94a
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=003ede8b-53ee-4b19-ba9c-01c9a749e94a
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=5dcd3371-b836-4f19-aec0-a544df92ea89
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=5dcd3371-b836-4f19-aec0-a544df92ea89
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=5dcd3371-b836-4f19-aec0-a544df92ea89
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=2d180c46-c99b-4dfa-a32a-3fb3926fe3f6
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=2d180c46-c99b-4dfa-a32a-3fb3926fe3f6
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=2d180c46-c99b-4dfa-a32a-3fb3926fe3f6
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=622cff92-7e4b-4d99-944e-c0e21a0b53c0
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=622cff92-7e4b-4d99-944e-c0e21a0b53c0
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=390151be-0bb8-4b3b-ac11-7b92540faa3e
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=390151be-0bb8-4b3b-ac11-7b92540faa3e
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=390151be-0bb8-4b3b-ac11-7b92540faa3e
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=390151be-0bb8-4b3b-ac11-7b92540faa3e
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=390151be-0bb8-4b3b-ac11-7b92540faa3e
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=390151be-0bb8-4b3b-ac11-7b92540faa3e
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=390151be-0bb8-4b3b-ac11-7b92540faa3e
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=25b7f340-b24a-4b0c-aeb2-344091983e0e
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=25b7f340-b24a-4b0c-aeb2-344091983e0e
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=b59535f5-8d99-48a5-909d-bbebb32caabf
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=b59535f5-8d99-48a5-909d-bbebb32caabf
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=b59535f5-8d99-48a5-909d-bbebb32caabf
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=3f3d7e35-173e-4c65-9410-d848646832c9
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=3f3d7e35-173e-4c65-9410-d848646832c9
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=42092b3a-bf9c-4d71-ab1c-8f25a6348644
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=42092b3a-bf9c-4d71-ab1c-8f25a6348644
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=42092b3a-bf9c-4d71-ab1c-8f25a6348644
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=42092b3a-bf9c-4d71-ab1c-8f25a6348644
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=d42e7a62-b26d-4c3a-a6f5-905e80533711
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=d42e7a62-b26d-4c3a-a6f5-905e80533711
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=5fa7a34b-6e55-4a9e-b25c-6a4a1649536b
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=5fa7a34b-6e55-4a9e-b25c-6a4a1649536b
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=7573cdc7-d8c9-4349-a3ed-e5a701d4cbd7
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=7573cdc7-d8c9-4349-a3ed-e5a701d4cbd7
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=7573cdc7-d8c9-4349-a3ed-e5a701d4cbd7


 

13 793 26/05/2014 
Επίκαιρες 
Ερωτήσεις 

Σχετικά με την προετοιμασία του Πυροσβεστικού 
Σώματος εν όψει της αντιπυρικής περιόδου. 

14 3702 28/05/2014 Αναφορές 

παραθέτει τα επαγγελματικά του ζητήματα σχετικά 
με τη μονιμοποίηση τους πριν την πενταετία, το 
ωράριο, το καθηκοντολόγιο, τις αποστάσεις και το 
κοινωνικό μέρισμα.  

15 958 09/07/2014 Ερωτήσεις 
Σχετικά με την απορρόφηση των επιλαχόντων 
Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης 

16 112/1018 10/07/2014 
Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

με Α.Κ.Ε. 

Σοβαρές ελλείψεις και παραλείψεις του κρατικού 
μηχανισμού στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου 

17 117/1051 11/07/2014 
Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

με Α.Κ.Ε. 

Σχετικά με την καταπολέμηση κουνουπιών για το 
έτος 2014. 

18 1474 28/07/2014 Ερωτήσεις 
Επικίνδυνες ελλείψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα στην 
Θεσσαλονίκη. 

19 2245 04/09/2014 Ερωτήσεις 
Πρόσφατοι τραυματισμοί πυροσβεστών και έλλειψη 
θεσμικού πλαισίου υγείας και ασφάλειας 

20 2799 22/09/2014 Ερωτήσεις 
Εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου της υγείας και 
ασφάλειας των πυροσβεστών 

21 4137 30/10/2014 Ερωτήσεις 

Εδώ και τώρα να καταγραφούν οι ζημιές από τις 
πλημμύρες στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Να δοθούν 
αποζημιώσεις στους πληγέντες και να ξεκινήσουν τα 
αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα 

22 4112 30/10/2014 Ερωτήσεις 
Συστήματα επικοινωνίας τύπου Tetra στο 
Πυροσβεστικό Σώμα 

23 4187 31/10/2014 Ερωτήσεις 
Προβλήματα Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Περιφερείας Πελοποννήσου 

24 4260 04/11/2014 Ερωτήσεις Αντιπλημμυρική προστασία Δυτικής Αθήνας 

25 4380 07/11/2014 Ερωτήσεις 
Κοινωνικές παροχές και ενισχύσεις στους πληγέντες 
από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων 

26 477/4377 07/11/2014 
Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

με Α.Κ.Ε. 

Απόφαση ΓΓΠΠ για ενεργοποίηση ειδικευμένου 
εθελοντή ΠΠ στην ΕΕ 

27 538/4913 24/11/2014 
Ερώτηση σε 
συνδυασμό 

με Α.Κ.Ε. 

Προετοιμασία και ετοιμότητα Φορέων Χειμερινής 
Συντήρησης στα Ολοκληρωμένα Τμήματα 
Αυτοκινητοδρόμων 
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης με αριθμό 793/26-5-2014 

 

ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΖ΄ - Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): 

Θα συζητηθεί η δεύτερη με αριθμό 793/26-5-2014 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της 
Βουλευτού Β΄ Αθηνών του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χαρούλας (Χαράς) Καφαντάρη 
προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με την προετοιμασία του 
Πυροσβεστικού Σώματος εν όψει της αντιπυρικής περιόδου. 

Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Δένδιας.  

Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο. 

ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.  

Πέρυσι ακριβώς τέτοια εποχή, είχαμε συζητήσει μία αντίστοιχη επίκαιρη ερώτηση για την 
προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου. Ήδη η αντιπυρική περίοδος έχει αρχίσει. Βέβαια, 
θεωρούμε ότι η αντιπυρική προστασία της χώρας δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στον τομέα της 
καταστολής αλλά κύρια στην πρόληψη με λήψη συγκεκριμένων μέτρων.  

Σήμερα, όμως, θα συζητήσουμε το κομμάτι του οποίου εσείς προΐστασθε ως Υπουργός, που 
αφορά την καταστολή και έχει να κάνει με την προετοιμασία του Πυροσβεστικού Σώματος. Εύχομαι 
αυτή η συζήτηση να μην είναι ένα ευχολόγιο και αυτά τα οποία θα μας πείτε σήμερα πραγματικά να 
τηρηθούν και να μη γίνει αυτό το οποίο έγινε πέρυσι. 

Έχετε δεσμευθεί, κύριε Υπουργέ, πολλές φορές τα δύο τελευταία χρόνια για αλλαγή του 
δόγματος δασοπυρόσβεσης καθώς και σε δομικές αλλαγές. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την 
αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος και εσείς ακόμα δεν έχετε προχωρήσει στην έκδοση 
των αντίστοιχων προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών διατάξεων, όπως προβλέπονται από το 
νόμο.  

Την ίδια στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα -όπως υπάρχει εδώ και δύο-τρία χρόνια- με το 
θέμα των ανταλλακτικών και των μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι σε εκκρεμότητα ο 
συγκεκριμένος διαγωνισμός για την προμήθεια των ελαστικών, καθώς και άλλων υλικών. Και 
επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ανεπίτρεπτο -αυτές τις απαντήσεις έχουμε και εσείς έχετε δηλώσει 
ότι είναι θέμα και άλλων Υπουργείων- αυτήν τη στιγμή το Πυροσβεστικό Σώμα να μην έχει ελαστικά, 
διότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δεν αφορά το Υπουργείο σας σε σχέση με τον εν λόγω 
διαγωνισμό.  

Από την άλλη μεριά, οι Έλληνες πυροσβέστες έχοντας πάρει αυτό το επίδομα από το λεγόμενο 
πλεόνασμα -ψίχουλα δυστυχώς- θα ρισκάρουν ακόμα και τη ζωή τους. 

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού) 

Ήταν ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια της ψήφισης του νόμου για την 
αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, να λυθεί και το σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την 
τριχοτόμησή του. Αυτήν τη στιγμή οι πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστες δεν έχουν τη 
δυνατότητα επιχειρησιακά να ανταποκριθούν, να δουλέψουν σε εικοσιτετράωρη βάση, να 
μετακινηθούν από τη βάση τους πέραν κάποιων χιλιομέτρων και το θέμα της τριχοτόμησης 
εξακολουθεί και υπάρχει.  

Θα ήθελα, βέβαια, να αναφέρω κάτι σε σχέση με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία 
ουσιαστικά βρίσκονται σε αποσύνθεση. Προχθές είχαμε άλλο ένα κρούσμα βλάβης, όπου ευτυχώς 
δεν υπήρχε θύμα. Και έχουμε άλλες δύο περιπτώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, διότι τα 

86



πυροσβεστικά αεροσκάφη είναι παλιά, δεν έχουν συντηρηθεί και δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή 
ανταλλακτικά για να είναι όλος ο εναέριος στόλος του Πυροσβεστικού Σώματος σε ετοιμότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας, κυρία 
συνάδελφε. 

ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ. Για ποιο λόγο δεν προχωρά ο 
υπάρχων διαγωνισμός και πώς σκέφτεστε να λύσετε άμεσα το θέμα σε σχέση με την προμήθεια των 
ελαστικών; Από την άλλη μεριά, πότε προτίθεστε να εκδώσετε τις ΚΥΑ, τα αντίστοιχα προεδρικά 
διατάγματα και τις εγκυκλίους, ώστε να ενσωματωθούν στα επιχειρησιακά σχέδια και τα σχέδια 
οργάνωσης οι διοικητικές και άλλες αλλαγές που έφερε ο νέος νόμος για την αναδιάρθρωση; Με 
ποιο νομοθετικό πλαίσιο θα λειτουργήσουν η πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και 
νυν ΣΑΠΠ και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, το ΕΣΚΕ; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, όσο είναι δυνατό, να τηρούμε το 
χρόνο.  

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, 
σας ευχαριστώ πολύ.  

Με το εύρος της ερωτήσεως, οφείλω να σας πω ότι σχεδόν καθίσταται αδύνατον να τηρήσω το 
χρόνο. Θα προσπαθήσω να το μοιράσω μεταξύ πρωτολογίας και δευτερολογίας.  

Στη δευτερολογία θα μιλήσω για την κατάσταση, γιατί, εμμέσως, η κυρία συνάδελφος -και 
νομίζω για θέμα που δεν το συγχωρεί- με λίγο οξύ τόνο, αν κατάλαβα καλά κατ’ αρχάς μιλάει για 
την περσινή χρονιά, ωσάν να ήταν μια χρονιά αποτυχίας. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι ακριβώς το 
αντίθετο. Η περσινή χρονιά ήταν μια θριαμβευτική χρονιά για τη χώρα και το Πυροσβεστικό Σώμα. 
Με δεδομένο τον ίδιο περίπου αριθμό πυρκαγιών και με δυσχερέστατες συνθήκες, οι εκτάσεις που 
κάηκαν ήταν λιγότερες από το 50%. Αυτό πρέπει να το λέμε και πρέπει να δίνουμε και 
συγχαρητήρια στους ανθρώπους αυτούς που το κατάφεραν αυτό, με λιγότερα μέσα, με τεράστιες 
δυσκολίες, που πάρα πολύ ορθά τις αναφέρατε. 

Έρχομαι στο δεύτερο. Πράγματι, με τη βοήθεια όλων των πτερύγων της Βουλής ψηφίστηκε το 
νομοθέτημα. Δεν έχετε δίκιο ότι δεν προχωράνε οι εκτελεστικές πράξεις. Έχει υπογραφεί η 
απόφαση για τον καθορισμό της αρμοδιότητας των συντονιστικών επιχειρήσεων. Έχει υπογραφεί η 
υπουργική απόφαση για την οργάνωση, αναδιάρθρωση και λειτουργία των κεντρικών υπηρεσιών, 
που είναι η σημαντική, η κεντρική πράξη υλοποίησης του νομοθετήματος, το 90%. Έχει υπογραφεί η 
υπουργική απόφαση μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
και έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση που αφορά την οργάνωση, τη διάρθρωση και λειτουργία 
των περιφερειακών υπηρεσιών. Γιατί λέτε ότι δεν έχει εκτελεστεί; Και ενώ το νομοθέτημα 
δημοσιεύτηκε στο τέλος Μαρτίου, μέσα σε ενάμιση μήνα, με Πάσχα, με εκλογές, το σύνολο σχεδόν 
των πράξεων που προβλεπόντουσαν, έχουν υπογραφεί. Γιατί να δίνουμε μία εικόνα αμέλειας, 
αδιαφορίας, καθυστέρησης, όταν θα μπορούσε να προκύψει σαφώς ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει;  

Έρχομαι τώρα στα ουσιαστικά θέματα, τα οποία είχατε την καλοσύνη να θίξετε. Να τα 
χωρίσουμε με τη σειρά. Όσον αφορά το προσωπικό, δεν υπάρχει πρόβλημα προσωπικού στο 
Πυροσβεστικό Σώμα. Είναι πλήρως στελεχωμένο και μάλιστα από τους χίλιους διακόσιους 
εποχικούς, τελικά, μετά από συζήτηση δική μου με το Υπουργείο Οικονομικών, ενεκρίθησαν χίλιοι 
πεντακόσιοι.  

Όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα αεροπλάνα, που είναι το πλέον σημαντικό, 
επειδή θέλουν χρόνο, θα τα αφήσουμε για τη δευτερολογία.  

Όσον αφορά τα οχήματα, είναι πολλά και πεπαλαιωμένα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε αυτά τα 
δύο χρόνια. Με πλήρη εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, υπογράφηκε η 
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συμβασιοποίηση τριακοσίων πενήντα επτά οχημάτων. Είναι η μεγαλύτερη παραγγελία στην ιστορία 
που Πυροσβεστικού Σώματος με ευρωπαϊκά χρήματα, διότι δικά μας χρήματα δεν έχουμε.  

Όσον αφορά τα ελαστικά, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Είχατε την καλοσύνη να θίξετε ότι 
υπάρχει συναρμοδιότητα και θέμα εξ αυτού. Δεν θα μπω σε αυτό. Υπέγραψα την προμήθεια δύο 
χιλιάδων εξακοσίων ελαστικών πρόσφατα, για να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε, πράγματι, κενά 
για το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει. Άδικα υπάρχει αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει.  

Επίσης, έχει γίνει κάθε προσπάθεια -ειλικρινά σας λέω, κάθε προσπάθεια- για τη συντήρηση 
του επίγειου στόλου, όπως γίνεται και στα αυτοκίνητα της Αστυνομίας.  

Από εκεί και πέρα, στη δευτερολογία μου, αν θέλετε να συζητήσουμε τα θέματα των εναερίων 
μέσων.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο. 

ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, συγχαρητήρια στο Πυροσβεστικό Σώμα 
δεν θα μας πείτε να δώσουμε. Εμείς είμαστε πάντα δίπλα τους και στα αιτήματά τους και στις 
προσπάθειές τους και αναδεικνύουμε ουσιαστικά το γεγονός, πως το ότι υπάρχει δασοπροστασία 
και αντιμετώπιση των φαινομένων, οφείλεται στον ηρωισμό, στη φιλοτιμία αυτών των 
εξαθλιωμένων οικονομικά εργαζόμενων. Διότι ως εργαζόμενους τους βλέπουμε.  

Δεύτερον, όσον αφορά το θέμα της αντιπυρικής περιόδου, βεβαίως έχει να κάνει με τη 
συντήρηση και με την πρόληψη, όπως ανέφερα πριν, με τις δασικές υπηρεσίες οι οποίες είναι 
αποδυναμωμένες από προσωπικό, αποδυναμωμένες από υλικά κ.λπ.. Θα μου πείτε δεν είναι της 
δικής σας αρμοδιότητος, φυσικά. Θα ήθελα, όμως, σας ρωτήσω -επειδή αναφερθήκατε στο θέμα σε 
σχέση με το νομοσχέδιο και την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για να μπορέσει να εφαρμοστεί 
κ.λπ.- αν έχει εκδοθεί, τουλάχιστον, ο κανονισμός λειτουργίας του ΕΣΚΕ, ως ο κύριος συντονιστής 
όλων των υλικών και μέσων δασοπυρόσβεσης.  

Πότε πρόκειται να γίνει και αν έχει γίνει, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. 

Τώρα θα ήθελα να μπω λίγο στο θέμα του εναέριου στόλου. Το μοντέλο δασοπυρόσβεσης και 
δασοπροστασίας, που είχατε πει και εσείς ότι θα το αλλάξετε, χρειάζεται αλλαγή μοντέλου. Γι’ αυτό 
δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν αεροσκάφη που ουσιαστικά δεν 
συντηρούνται. Υπάρχει ενοικίαση πτητικών μέσων με μεγάλο κόστος σε ιδιωτικές εταιρείες που δεν 
διαθέτουν –αν μου επιτρέπετε- την αντίστοιχη πείρα, όπως αποκαλύφθηκε με την εταιρεία 
«SKYLINK» του προηγούμενου διαγωνισμού για χρονικό διάστημα τριών χρόνων με δυνατότητα 
προαίρεσης για άλλα δύο χρόνια. 

Επίσης, ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη αντικατάστασης των 
γηρασμένων αεροσκαφών και ο εμπλουτισμός τους με οικονομικότερα μοντέλα, όπως έχετε και 
εσείς παραδεχθεί. Είναι στις προθέσεις σας, να συστήσετε ένα σύγχρονο επικουρικό μηχανισμό 
εναέριας δασοπυρόσβεσης, από το να νοικιάζετε πτητικά μέσα τα οποία κατά κάποιον τρόπο 
κοστίζουν πολύ περισσότερο; Έχει αποτιμηθεί το κόστος των μισθώσεων για να το συγκρίνουμε με 
την επισκευή των ήδη υπαρχόντων; Τι ρόλο θα παίξουν τα ιδιόκτητα ελικόπτερα; Ο βαθμός 
ετοιμότητός τους ποιος είναι; 

Εσείς υπερηφανευόσασταν πέρυσι ότι έγκαιρα δόθηκαν τα κονδύλια ΣΑΤΑ. Εγώ θα πω το εξής: 
Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα από την πλευρά του Υπουργείου, να ελεγχθεί πώς διετέθησαν αυτά τα 
κονδύλια αντίστοιχα και δεν πήγαν να βουλώσουν άλλες τρύπες στην τοπική αυτοδιοίκηση η οποία 
φυσικά και στενάζει οικονομικά; 

Αυτά θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, και να σας πω ότι για άλλη μια φορά, εμείς 
πιστεύουμε ότι οι Έλληνες πυροσβέστες θα δώσουν καλά τη μάχη και αυτήν τη χρονιά. 

Όσον αφορά τώρα αυτό που είπατε πριν, ότι πέρυσι η χρονιά ήταν εξαιρετική, θα ήθελα να πω 
ότι δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα στις καιρικές συνθήκες ή να μένουμε στο τι συνθήκες θα 
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επικρατήσουν. Το πρόβλημα και πέρυσι υπήρχε και φέτος υπάρχει σε σχέση με τα μέσα και με τα 
υλικά.  

Όσον αφορά τους πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστες, αυτήν τη στιγμή οι συγκεκριμένοι 
ούτε υπερωρίες μπορούν να πάρουν και σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν θα μπορούν να 
δουλέψουν μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και βέβαια σύμφωνα με το νόμο να 
απομακρυνθούν σε συγκεκριμένη απόσταση. 

Πραγματικά θα ήθελα κάποιες απαντήσεις και σε σχέση με τον εναέριο στόλο, όπως είπατε 
πριν ότι θα μας απαντήσετε, επαναλαμβάνοντας τα δυο πρόσφατα γεγονότα σοβαρής βλάβης όπου 
ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Με τη 
δευτερολογία της κυρίας συναδέλφου διευρύνθηκε ο κύκλος των ερωτήσεων, με αποτέλεσμα 
πραγματικά να πρέπει να κάνουμε προ ημερησίας. Αν μου επιτρέπετε, δεν θα σας τα απαντήσω 
όλα. Δεν προλαβαίνω, ό, τι και να κάνω. Θα σας πω δυο πράγματα και νομίζω ότι θα σας 
ικανοποιήσω στα περισσότερα. 

Θα ξεκινήσω πάλι από την περσινή χρονιά. Εγώ δεν είπα ότι οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν την 
περσινή χρονιά. Δεν βοήθησαν καθόλου. Το αντίθετο. Βοήθησε ένας πολύ καλός σχεδιασμός. Αυτό 
βοήθησε, η αξιοποίηση πραγμάτων που υπήρχαν και που με πολύ μικρό κόστος μπορούσαν να 
ενεργοποιηθούν.  

Αναφέρω μερικά παραδείγματα. Πέντε ελικόπτερα του Πυροσβεστικού Σώματος που 
καθόντουσαν κάτω επειδή δεν είχαν ανανεωθεί τα διπλώματα των πιλότων, κόστος 70.000 ευρώ. 
Σχέδιο εκκένωσης περιοχών με παραμετροποίηση, που εάν το είχαμε παραδείγματος χάριν το 2007 
στην Ηλεία δεν θα είχαμε θρηνήσει θύματα, που μπορεί να σου δώσει τη βέλτιστη περιοχή 
συγκέντρωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς, κόστος 49.000 ευρώ. Αξιοποίηση των εκατόν πενήντα 
μοτοσυκλετών του Πυροσβεστικού Σώματος για περιπολίες, ομάδα «ΘΗΣΕΑΣ», κόστος σχετικά πολύ 
περιορισμένο γιατί τα μέσα ήταν εκεί. Αξιοποίηση της συνεργασίας με την Αστυνομία, ώστε να 
κλείνονται τα δάση όταν ο κίνδυνος είναι στο 4 και στο 5, κόστος μηδενικό. Αυτά έγιναν πέρυσι και 
απέδωσαν το αποτέλεσμα. Δεν βοήθησε ο καιρός καθόλου. Ο καιρός ήταν δυσχερέστατος και οι 
προβλέψεις δυσοίωνες, όπως είναι και φέτος. 

Έρχομαι τώρα στο θέμα των αλλαγών. Πολλές αλλαγές έχουν υλοποιηθεί, παραδείγματος χάριν 
η ενοποίηση των κέντρων επιχειρήσεων. Παλιά σε κάθε νομό είχαμε τρία κέντρα επιχειρήσεων, ένα 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα της πολιτικής προστασίας και ένα του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Ενοποιήθηκε ευθύς εξαρχής η πολιτική προστασία λειτουργικά με το Πυροσβεστικό Σώμα. Έχουμε 
ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων και μπορούμε να ενεργούμε πολύ πιο γρήγορα και ιδίως να μην 
υπάρχει το τρελοκομείο των τριών κέντρων που πρέπει να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. 

ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Εκδόθηκε κανονισμός, κύριε Υπουργέ; 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Έρχομαι όμως 
στα αεροσκάφη. Δεν υπάρχει κανείς μάγος. Τα αεροσκάφη για να ανανεωθούν, χρειάζονται 350 
εκατομμύρια ευρώ. Η μελέτη είναι ολοκληρωμένη. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Σώμα τι θέλει. 
Παρεμπιπτόντως, τα αεροπλάνα είναι της Πολεμικής Αεροπορίας, την επιχειρησιακή χρήση έχει το 
Πυροσβεστικό Σώμα και το Υπουργείο του οποίου προΐσταμαι εγώ. Δεν υπάρχουν κονδύλια για την 
αλλαγή αυτών των αεροσκαφών.  

Όμως, να σας πω τώρα πού βρισκόμαστε από πλευράς αριθμών, για να ξέρετε ποιος είναι ο 
επιχειρησιακός σχεδιασμός και τι έχουμε.  
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Όσον αφορά στα «415» που είναι τα θεωρητικά καινούργια -και όταν λέμε καινούργια, 
εννοούμε ότι είναι είκοσι πέντε χρονών και σε λίγο θα είμαστε συνομήλικοι με τα αεροπλάνα- ενώ ο 
σχεδιασμός προβλέπει οκτώ αεροπλάνα, αυτήν τη στιγμή έχουμε πέντε.  

Όσον αφορά τώρα τα «215» τα οποία είναι άνω των σαράντα ετών –και με αυτά σε λίγο θα 
είμαστε πραγματικά συνομήλικοι- ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει δεκατρία, αυτήν τη στιγμή έχουμε 
έξι και μετά τις 25 Ιουνίου θα έχουμε οκτώ. Αυτή είναι η κατάσταση.  

Ας δούμε τώρα τι έχουμε κάνει για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση. Μάλιστα, εσείς 
το θίξατε και είχατε και την καλοσύνη να το πείτε. Προάγουμε ένα καινούργιο δόγμα, το οποίο είναι 
οι εθελοντές. Αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν και λειτουργούν στη χώρα είκοσι ένα εθελοντικά τμήματα 
και ελπίζω ότι πάρα πολύ σύντομα θα τα φτάσουμε στα είκοσι πέντε, είκοσι έξι.  

Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να περάσουμε στην ελληνική κοινωνία την ιδέα της 
απόλυτης συνυπευθυνότητας. Είμαστε όλοι μαζί σ’ αυτό ως κοινωνία, ως συνάνθρωποι. Δεν 
περιμένουμε μόνο από αέρος τη σωτηρία. Λειτουργούμε πρώτα μαζί για να αντιμετωπίσουμε 
προληπτικά και μετά να καταστείλουμε εφόσον το κακό συμβεί αλλά έγκαιρα. 

Έχουμε καταφέρει να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις για να 
δημιουργήσουμε μια εφεδρεία με τα ελικόπτερα Chinook των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε αν ο δικός 
μας περιορισμένος, γερασμένος εναέριος στόλος και στόλος που έχει δυσκολία με τα ανταλλακτικά 
λόγω δικαστικής διαφοράς με τη «BOMBARDIER» δεν μπορέσει να επέμβει, να έχουμε μία 
στρατηγική εφεδρεία, ώστε να μπορούμε να ρίξουμε τα Chinook στη μάχη. Όμως, θέλω να σας είμαι 
ειλικρινής. Θαύματα δεν ξέρω να κάνω. Εάν υπάρχει οποιοσδήποτε γνωρίζει με τρόπο θαυματοποιό 
να χειριστεί τη σεζόν που έρχεται, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ανατεθεί σ’ αυτόν η κατάσταση, 
διότι θα περάσουμε μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά.  

Και σας παρακαλώ όλους ειλικρινά -και δεν αναφέρομαι μόνο σε εσάς, κυρία συνάδελφε- να 
έχουμε μία ομόνοια αντιμετώπισης του φαινομένου. Δεν ήρθα εδώ να σας εγγυηθώ ούτε μπορώ να 
σας εγγυηθώ ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό που μπορώ να κάνω, είναι το καλύτερο 
δυνατό υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και με τα μέσα που έχει η πατρίδα.  

Νομίζω, λοιπόν –και επανέρχομαι στον προηγούμενο χρόνο- ότι πέρυσι εκεί έγιναν, 
πραγματικά, εξαιρετικά πράγματα. Και αν θέλετε, έγιναν πράγματα που δεν απεδόθησαν στους 
πυροσβέστες. Εγώ δεν διεκδικώ για μένα κάτι, δεδομένου ότι δεν πήγα εγώ να σβήσω κάτι. Εάν 
θέλετε, υπήρχε μία καλή και έξυπνη οργάνωση που έφερε το αποτέλεσμα. Όμως, αυτά πρέπει να 
λέγονται και να προβάλλονται όχι μόνο προς αμοιβή αυτών που ενήργησαν γι’ αυτά αλλά κυρίως 
προς δημιουργία αυτού του κοινωνικού ρεύματος εθελοντισμού που θα μπορέσει να συντρέξει τους 
πυροσβέστες σαν κοινωνική στήριξη, ώστε να μπορέσουμε φέτος να καταφέρουμε αυτά που 
καταφέραμε πέρυσι. Αν το καταφέρουμε και πάλι με το στόλο γερασμένο κατά ένα ακόμα χρόνο, με 
λιγότερα αεροπλάνα και με λιγότερα μέσα, θα πρόκειται για ένα θαύμα. Λέω, όμως, ξανά ότι αυτό 
το θαύμα μπορούμε να το πετύχουμε με ομόνοια και κοινή αντιμετώπιση χωρίς εσωτερική –και 
προς Θεού μη με παρεξηγείτε, δεν αναφέρομαι σε εσάς- μικροψυχία και χωρίς προσπάθεια να 
πετύχουμε κομματικό όφελος από το ένα ή το άλλο. Ξέρουμε καλά ότι δεν έχουμε τα μέσα που θα 
θέλαμε να έχουμε.  

Σας ευχαριστώ πολύ.  

90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



 

  

202



 

  



 

 

k a f a n t a r i @ p a r l i a m e n t . g r  

 


	PART 1 - word_a.pdf
	PART 3 - pdf_a.pdf
	01-1.pdf
	01-2.pdf
	01-3.pdf
	01-4.pdf
	02-1.pdf
	02-2.pdf
	02-3.pdf
	03-1.pdf
	03-2.pdf
	03-3.pdf
	03-4.pdf
	03-5.pdf
	04-1.pdf
	04-2.pdf
	04-3.pdf
	04-4.pdf
	05-1.pdf
	05-2.pdf
	05-3.pdf
	05-4.pdf
	05-5.pdf
	06-1.pdf
	06-2.pdf
	06-3.pdf
	06-4.pdf
	06-5.pdf
	06-6.pdf
	06-7.pdf
	06-8.pdf
	07-1.pdf
	07-2.pdf
	07-3.pdf
	07-4.pdf
	07-5.pdf
	07-6.pdf
	08-1.pdf
	08-2.pdf
	08-3.pdf
	08-4.pdf
	08-5.pdf
	08-6.pdf
	08-7.pdf
	08-8.pdf
	09-1.pdf
	09-2.pdf
	09-3.pdf
	09-4.pdf
	10-1.pdf
	11-1.pdf
	11-2.pdf
	11-3.pdf
	11-4.pdf
	12-1.pdf
	12-2.pdf
	12-3.pdf
	12-4.pdf
	12-5.pdf
	12-6.pdf
	13-1.pdf
	13-2.pdf
	14-2.pdf
	15-1.pdf
	15-2.pdf
	15-3.pdf
	15-4.pdf
	16-1.pdf
	16-2.pdf
	16-3.pdf
	16-4.pdf
	16-5.pdf
	16-6.pdf
	16-7.pdf
	17-1.pdf
	17-2.pdf
	17-3.pdf
	17-4.pdf
	17-5.pdf
	17-6.pdf
	17-7.pdf
	17-8.pdf
	17-9.pdf
	17-10.pdf
	17-11.pdf
	17-12.pdf
	17-13.pdf
	17-14.pdf
	17-15.pdf
	18-1.pdf
	18-2.pdf
	18-3.pdf
	18-4.pdf
	18-5.pdf
	18-6.pdf
	19-1.pdf
	19-2.pdf
	19-3.pdf
	19-4.pdf
	19-5.pdf
	19-6.pdf
	19-7.pdf
	19-8.pdf
	20-1.pdf
	20-2.pdf
	20-3.pdf
	20-4.pdf
	20-5.pdf
	20-6.pdf
	20-7.pdf
	20-8.pdf
	20-9.pdf
	21-1.pdf
	21-2.pdf
	21-3.pdf
	21-4.pdf
	21-5.pdf
	21-6.pdf
	21-7.pdf
	21-8.pdf
	21-9.pdf
	21-10.pdf
	21-11.pdf
	22-1.pdf
	22-2.pdf
	22-3.pdf
	22-4.pdf
	22-5.pdf
	22-6.pdf
	23-1.pdf
	23-2.pdf
	23-3.pdf
	23-4.pdf
	23-5.pdf
	23-6.pdf
	24-1.pdf
	24-2.pdf
	24-3.pdf
	24-4.pdf
	24-5.pdf
	24-6.pdf
	24-7.pdf
	24-8.pdf
	24-9.pdf
	24-10.pdf
	24-11.pdf
	24-12.pdf
	24-13.pdf
	24-14.pdf
	24-15.pdf
	24-16.pdf
	24-17.pdf
	24-18.pdf
	25-1.pdf
	25-2.pdf
	25-3.pdf
	25-4.pdf
	25-5.pdf
	25-6.pdf
	25-7.pdf
	25-8.pdf
	25-9.pdf
	25-10.pdf
	26a-1.pdf
	26a-2.pdf
	26b-1.pdf
	26b-2.pdf
	26b-3.pdf
	27-1.pdf
	27-2.pdf
	27-3.pdf
	27-4.pdf

	PART 5 - word_a.pdf

