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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Θέμα: Οι Εθελοντές Πυροσβέστες ζητούν από την πολιτεία να καταξιώσει το ρόλο του
Σώματος αξιοποιώντας τους στο πεδίο κάθε κρίσης .
Οι Εθελοντές Πυροσβέστες αποτελούν πολύτιμο θεσμό στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα
Σώμα ειδικά εκπαιδευμένων ατόμων που έχουν πιστοποιηθεί από την Πυροσβεστική
Ακαδημία και ο ρόλος τους καθορίζεται από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία
του Πυροσβεστικού Σώματος.
Είναι ενταγμένοι σε όλες τις βαθμίδες της υπηρεσιακής οργάνωσης ( Σύστημα Engage,
αντιμετώπιση πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών κλπ). Το Σώμα Εθελοντών Πυροσβεστών
αριθμεί 2000 πιστοποιημένους πυροσβέστες ενώ 2600 επιπλέον άτομα βρίσκονται σε
διαδικασία εκπαίδευσης .
Οι Εθελοντές Πυροσβέστες, όπως φανερώνει ο τίτλος τους, είναι άμισθοι πολίτες που
θέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της πολιτείας. Μάλιστα , σε πλείστες περιπτώσεις, η
άμεση και δραστική κινητοποίησή τους έχει αποδειχθεί σωτήρια στη διάσωση ανθρώπινων
ζωών, ζώων και περιουσιών.
Εν τούτοις, οι Εθελοντές Πυροσβέστες καταγγέλλουν ότι σε πολλά κρίσιμα περιστατικά η
πολιτεία δεν τους αξιοποίησε. Για παράδειγμα, το 2020 στην Κρήτη και στην κακοκαιρία
Μήδεια. Τον Αύγουστο του 2021, στις πυρκαγιές που κατέκαψαν τη χώρα, αντί να
αξιοποιηθούν οι Ελληνες εθελοντές κλήθηκαν εθελοντές από γειτονικές χώρες. Μάλιστα,
αναφέρουν ότι αξιωματικοί του Π.Σ. δεν ενέκριναν την μετακίνηση των Εθελοντών για να
μην τους δοθεί δικαίωμα απαίτησης «μεταφορικών εξόδων εκτός έδρας». Ακόμα και στην
πρόσφατη χιονοκαταιγίδα Ελπίδα, οι Εθελοντές Πυροσβέστες δεν κλήθηκαν να
συνδράμουν στην διαχείριση της κρίσης.

Τέλος, σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, οι εθελοντές παρέμειναν αζήτητοι και εκτός
υπηρεσιών, με πρόσχημα τον κίνδυνο μετάδοσης του κορωνοϊού στους έμμισθους
συναδέλφους τους.
Πρόσφατα, ένα δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρει την πρόθεση του Υπουργείου σας να
αναβαθμίσει τον ρόλο των Εθελοντών Πυροσβεστών, εν όψει της επικείμενης αντιπυρικής
περιόδου. Η Πανελλήνια Ενωση Εθελοντών Πυροσβεστών Ελλάδας υπογραμμίζει ότι το
Σώμα δεν χρειάζεται αναβάθμιση αλλά αξιοποίηση του ρόλου των Εθελοντών όπου και
όποτε το καλούν οι περιστάσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα,
Ερωτάται ο Υπουργός:



Γιατί παραμένουν αναξιοποίητες σε κάποιες σοβαρές κρίσεις οι δυνάμεις των
Εθελοντών Πυροσβεστών;
Πώς εννοείτε την «αναβάθμιση» του ρόλου τους, και πώς θα επιτευχθεί αυτή;

Η ερωτώσα βουλεύτρια

Μαρία Απατζίδη

