
 

Ηράκλειο, 28-2-2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τον κ. Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 

Θέμα: Αναβάθμιση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος 

 Η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος με αφορμή δημοσίευμα 

του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, για τη στρατηγική του  

Υπουργείου  Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων εν όψει της επικείμενης 

αντιπυρικής περιόδου, αναφέρεται  στην αξιοποίηση των εθελοντών μέσω της 

αναβάθμισης του ρόλου τους, της οργανικής διασύνδεσής τους και της πλήρους 

ένταξης τους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του καλοκαιριού. 

 Μεταξύ  άλλων υπογραμμίζεται ότι  στο σχεδιασμό του Υπουργείου εντάσσεται:  

● 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. 

Όμως  αυτή τη στιγμή που στο Πυροσβεστικό Σώμα, 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). Ο ρόλος τους  καθορίζεται  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). 

Επίσης, έχουν βάσει της νομοθεσίας υποχρέωση εκτέλεσης πυροσβεστικού έργου μέσα 

από τους ίδιους κανόνες με τους συναδέλφους τους μονίμους και πενταετούς 
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υποχρέωσης πυροσβέστες, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται αυτή την στιγμή από την 

Πυροσβεστική Ακαδημία άλλοι 2.600 υποψήφιοι εθελοντές πυροσβέστες. 

  

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 

 

Πως ορίζεται ακριβώς η αναβάθμιση του ρόλου των εθελοντών;  

Για ποιον λόγο δεν αξιοποιούνται οι εθελοντές πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό 

Σώμα;  

Γιατί υπάρχει η απαξίωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη από την επίσημη 

Πολιτεία και ειδικότερα από το Πυροσβεστικό Σώμα; 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 




