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ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 

25 Φεβρουαρίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τoν Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστο 

Στυλιανίδη. 

Θέμα: «Η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος διερωτάται για 

την “αναβάθμιση του ρόλου των εθελοντών”» 

Κύριε Υπουργέ, 

Η αντιπυρική περίοδος πρόκειται να ξεκινήσει σε δύο μήνες. Παράλληλα, η χρονική 

περίοδος που διάγουμε κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς καλείστε να οργανώσετε 

τις αρμόδιες υπηρεσίες του προσφάτως συσταθέντος Υπουργείου του οποίου έχετε 

αναλάβει την πολιτική ηγεσία σχεδόν έξι μήνες ενόψει της αντιμετώπισης των 

πύρινων προκλήσεων του ερχόμενου θέρους. Η αντιμετώπιση των έντονων και 

εκτεταμένων καταστροφών από μεγάλες πυρκαγιές που έχουν αναπτυχθεί στην 

ελλαδική επικράτεια τα τελευταία χρόνια, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την 

περιβαλλοντική καταστροφή της Βόρειας Εύβοιας καταδεικνύει την αποτυχία 

διαχείρισης τέτοιων φαινομένων στη χώρα μας. Φαινόμενα που προκαλούν δυσμενείς 

επιπτώσεις στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό και υπονόμευση των αναπτυξιακών 

συνθηκών και προοπτικών ζωής για μεγάλες γεωγραφικές περιοχές που περικλείουν 

οικοσυστήματα διαφορετικών τύπων. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, με τη ραγδαία 

επιδείνωση που έφερε η οικονομική κρίση των μνημονίων στην ελληνική 

πραγματικότητα και την αποσάθρωση του δημόσιου τομέα τόσο οι φυσικές 

καταστροφές όσο και οι επιπτώσεις τους σε περιβάλλον και κοινωνία μεγεθύνονται με 

πολλαπλούς ρυθμούς.  

Πρόσφατα, η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος δημοσίευσε ένα 

δελτίο τύπου με τίτλο «Όχι άλλη αναβάθμιση, ευχαριστούμε!!!» και το οποίο 

παρατίθεται αυτούσιο στη συνέχεια: 

“Με πραγματικά μεγάλη έκπληξη διαβάσαμε σε δημοσίευμα του Αθηναϊκού – 

Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, πως το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και 

Διαχείρισης Κρίσεων, εν όψει της επικείμενης αντιπυρικής περιόδου, σχεδιάζει, 

μεταξύ άλλων και την αξιοποίηση των εθελοντών μέσω της αναβάθμισης του ρόλου 

τους, της οργανικής διασύνδεσής τους και της πλήρους ένταξης τους στον 

επιχειρησιακό σχεδιασμό του καλοκαιριού. 

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων αναφέρουν πως στο σχεδιασμό του Υπουργείου 

εντάσσεται 
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● Η αναβάθμιση του ρόλου τους και η οργανική διασύνδεσή τους με το Πυροσβεστικό 

Σώμα, 

● Η δυνατότητα να παρακολουθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα λαμβάνοντας 

πιστοποιήσεις. 

● Η ένταξη των εθελοντών στο σύστημα Engage (Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων & 

Επιχειρησιακών πόρων), που βρίσκεται στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων 

και Διαχείρισης Κρίσεων. 

Και διερωτώμεθα. 

● Από τη στιγμή που στο Πυροσβεστικό Σώμα, αυτή τη στιγμή υπάρχει διαθέσιμη μια 

δύναμη, 2.000 Εθελοντών Πυροσβεστών πλήρως εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων 

από την Πυροσβεστική Ακαδημία και οι οποίοι: 

● Είναι ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, (ν.4662/2020), διέπονται και 

καθορίζεται ο ρόλος τους από το νομικό πλαίσιο που διέπει το σύνολο των 

Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, 

● Είναι επιχειρησιακά ενταγμένοι σε όλες τις βαθμίδες της επιχειρησιακής οργάνωσης 

του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και αυτές της Πολιτικής Προστασίας εν γένει, 

(σύστημα Engage, Επιχειρησιακά Σχέδια Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών, 

Πλημμυρών, Σεισμών, Καταστροφών κλπ), 

● Έχουν βάσει της νομοθεσίας υποχρέωση εκτέλεσης πυροσβεστικού έργου μέσα από 

τους ίδιους κανόνες με τους συναδέλφους τους μονίμους και πενταετούς υποχρέωσης 

πυροσβέστες, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται αυτή την στιγμή από την Πυροσβεστική 

Ακαδημία άλλοι 2.600 υποψήφιοι εθελοντές πυροσβέστες… 

Σε ποια «αναβάθμιση του ρόλου των εθελοντών» ακριβώς αναφέρεται το Υπουργείο; 

Μήπως μας διαφεύγει κάτι σε σχέση με τον ρόλο μας, στην Πολιτική Προστασία και το 

Πυροσβεστικό Σώμα και γι’ αυτό μας δημιουργεί ερωτηματικά αυτό το δημοσίευμα; 

Δεν είμαστε, κατά την επίσημη Πολιτεία, ενταγμένοι πλήρως στον επιχειρησιακό 

σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος -τον μόνο επιχειρησιακό βραχίονα της 

Πολιτικής Προστασίας- δηλαδή στον κατ’ εξοχήν μόνο αρμόδιο φορέα να 

επιλαμβάνεται τη διαχείριση όλων των συμβάντων της Πολιτικής Προστασίας, στον 

οποίο ανήκουμε εξ ολοκλήρου ως ανθρώπινο δυναμικό και χρήζουμε περαιτέρω 

αναβάθμισης; 

Αν αυτό τελικά σημαίνει η αναφορά στο εν λόγω άρθρο, και με δεδομένο πως για 

πάρα πολλά χρόνια αλλά με αποκορύφωμα τα τελευταία, έχουμε γίνει κοινωνοί μιας 

γενικότερης απαξίωσης του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη από την επίσημη 

Πολιτεία και ειδικότερα από το Πυροσβεστικό Σώμα στο οποίο και ανήκουμε 

επιχειρησιακά, μάλλον θετικά συναισθήματα πρέπει να μας διακατέχουν με αυτή την 

πρόθεση του Υπουργείου. 



Όμως, στην πραγματικότητα, αν κοιτάξουμε πίσω μας και σταθούμε στα πλείστα 

πολλά παραδείγματα μη αξιοποίησης μας από το Πυροσβεστικό Σώμα, με 

αποκορύφωμα γεγονότα όπως, 

● Το 2020 στις πλημμύρες στο Ηράκλειο της Κρήτης, 

● Την ίδια χρονιά στην κακοκαιρία «Μήδεια», 

● Το περσινό καλοκαίρι, στις καταστροφικές πυρκαγιές που κατέκαψαν χιλιάδες 

στρέμματα του δασικού μας πλούτου και κατέστρεψαν εκατοντάδες νοικοκυριά, (τη 

ίδια στιγμή μάλιστα που ζητώντας ως Κράτος εξωτερική βοήθεια και προς αρωγή μας 

προσέτρεξαν ξένοι συνάδελφοι -όπου ανάμεσά τους πολλοί ξένοι εθελοντές 

πυροσβέστες- κάποιοι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος αρνήθηκαν να 

εγκρίνουν μετακίνηση Ελλήνων εθελοντών στα μέτωπα των πυρκαγιών με δικαιολογία 

πως αν το ενέκριναν θα έδιναν το δικαίωμα να απαιτήσουμε -εμείς οι άμισθοι 

πυροσβέστες- αποζημίωση «εκτός έδρας»!!!) 

● Την πρόσφατη κακοκαιρία «Ελπίδα» που έπληξε ξανά την Αττική και τέλος 

● Την πλήρη αποβολή μας από τις Υπηρεσίες, με πρόσχημα την πανδημία, για ένα 

πάρα πολύ μεγάλο διάστημα με δικαιολογία την προστασία των συναδέλφων 

πυροσβεστικών υπαλλήλων από εμάς, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο ο αρμόδιος τότε 

Υφυπουργός, να μας χαρακτηρίσει από βήματος Βουλής ως «Υγειονομικές βόμβες», 

μάλλον ανήσυχοι και υποψιασμένοι θα πρέπει να είμαστε παρά αισιόδοξοι και με 

σιγουριά για τις προθέσεις του καθ ́ ύλην αρμόδιου Υπουργείου. 

Αν πάλι κάνουμε λάθος, ζητούμε εκ προοιμίου συγνώμη και αφήνουμε τον χρόνο να το 

αποδείξει και να μας διαψεύσει. 

Ας είναι.....” 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

- Γνωρίζετε τις ιδιαιτερότητες της ελλαδικής πραγματικότητας όπως την περιγράφει η 

Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος στο σημερινό δελτίο τύπου; 

Ποια είναι ακριβώς η «αναβάθμιση του ρόλου των εθελοντών» στην οποία 

αναφέρεστε ως Υπουργείο; 

- Πως προτίθεστε να αξιοποιήσετε τους 2.000 εθελοντές πυροσβέστες οι οποίοι είναι 

πλήρως εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από την Πυροσβεστική Ακαδημία και τους 

2.600 υποψήφιους εθελοντές πυροσβέστες που εκπαιδεύονται από την Πυροσβεστική 

Ακαδημία;   

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




