
 

 

Αθήνα,  30 Αυγούστου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

Θέμα: Απαξίωση του εθελοντικού κινήματος της Πυρόσβεσης και αχρήστευση των εθελοντών 

πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος 

Με τον Ν. 1951/1991 καθιερώθηκε στη χώρα μας ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη. Στη συνέχεια εν μέσω 

μνημονίων με τον Ν. 4029/2011 επιχειρήθηκε αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και με τον Ν. 

4249/2014 η αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και των εθελοντικών οργανώσεων της χώρας με ολέθριες 

συνέπειες. 

Μετά την εθνική τραγωδία του Αυγούστου ακόμα και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών 

Πυροσβεστικού Σώματος κ. Τσιουγκρής δήλωσε πως «Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος όχι μόνο δεν 

κινητοποιήθηκε για να βρεθούμε στα μέτωπα των πυρκαγιών αλλά απέτρεψε και όσους ζήτησαν από μόνοι τους 

να μετακινηθούν γι’ αυτόν τον σκοπό», «δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός» για την κινητοποίηση 

εκπαιδευμένων εθελοντών πυροσβεστών» προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό 

στο Συντονιστικό για την κατάσβεση των πυρκαγιών την ώρα που γίνονται στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες 

στρέμματα δάσους.  

Στην Ελλάδα, η Πολιτική Προστασία αριθμεί περίπου 30.000 εθελοντές πυρόσβεσης,  το  Πυροσβεστικό Σώμα 

έχει 2.200 εθελοντικά μέλη την ώρα που η Αυστρία με περίπου τον ίδιο  πληθυσμό με την  Ελλάδα έχει 380.000 

εθελοντές, η Τσεχία έχει 300.000, η Γερμανία 1.300.000 και στις ΗΠΑ το 75% του συνόλου των πυροσβεστών 

είναι εθελοντικού χαρακτήρα. Ο αριθμός τους στη χώρα μας παραμένει εξαιρετικά χαμηλός . 

Δεδομένης: 

1. της τεράστιας φετινής καταστροφής του δασικού πλούτου της χώρας και του κινδύνου πληθυσμιακής 

‘απερήμωσης’ τεράστιων περιοχών της χώρας από τις συνεπαγόμενη κατάρρευση των τοπικών 

οικονομιών,  

2. της κυβερνητικής επιλογής να μην κινητοποιήσει και συντονίσει τους Εθελοντές Πυροσβέστες της 

Πολιτικής Προστασίας και να αφήσει στην παρούσα αντιπυρική περίοδο 2.200 εθελοντές πυροσβέστες 

του Πυροσβεστικού Σώματος εκτός επιχειρησιακής δράσης και 

3. της ‘αποψίλωσης’ των Δασικών Υπηρεσιών από προσωπικό, την ίδια ώρα που ενώ ζητήσαν 

χρηματοδότηση 17 εκατομμυρίων για εργασίες διαχείρισης δασών, εγκρίθηκαν μόλις 1,7 εκατ. 

Ερωτάται ο κ. υπουργός: 

1. Ποιες ενέργειες δεσμεύεται να κάνει για την ενδυνάμωση και την αξιοποίηση των εθελοντών πυρόσβεσης 

της Πολιτικής Προστασίας και των εθελοντών του πυροσβεστικού Σώματος; Σε πόσους ενεργούς 

εθελοντές πυροσβέστες έχουν παρασχεθεί τα απαραίτητα ΜΑΠ από το υπουργείο και πως θα επιτύχουμε 

ευρωπαϊκά ποσοστά  εθελοντών πυροσβεστών; 

2. Στους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, θα δοθούν πυροσβεστικά οχήματα δωρεάν ή θα συνεχίσουν 

να πληρώνουν τέλη ταξινόμησης για τα μεταχειρισμένα πυροσβεστικά, τα οποία αγοράζουν οι ίδιοι; Θα 

αφήσει τους εθελοντές να συνεχίσουν να πληρώνουν τέλη μεταβίβασης, ασφάλειες των οχημάτων, 

λάστιχα, συντηρήσεις κ.α. από την τσέπη τους; 

Ο ερωτών Βουλευτής 

Κρίτων Αρσένης 
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