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Ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό: Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας
Θέμα: Ερωτηματικά για τη διάλυση της μεγαλύτερης εθελοντικής ομάδας
δασοπυρόσβεσης, βάσει ανώνυμης και ανυπόστατης καταγγελίας
Το 2014 με ανυπόστατες κατηγορίες, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, διαλύθηκε η
μεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση δασοπυρόσβεσης της χώρας. Το Εθελοντικό
Σώμα Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών (ΕΣΕΠΑ), ιδρύθηκε το 1999, εντάχθηκε
στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας το 2001 και μέχρι το 2014 διέθετε και επιχειρούσε με 70 πυροσβεστικά
οχήματα, μηχανήματα και 1.500 δασοπυροσβέστες με σταθερό πυρήνα 600
εκπαιδευμένων τους οποίους εκπαίδευε στη σχολή εκπαίδευσης που διατηρούσε
στις εγκαταστάσεις του, στα Ριζώματα Ημαθίας. Επιπλέον, το ΕΣΕΠΑ απολάμβανε
ευρωπαϊκής αναγνώρισης και βρίσκονταν σε εξέλιξη διαδικασίες δωρεάς
σημαντικού αριθμού οχημάτων από ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες διεκόπησαν μετά
τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.
Ωστόσο, μετά από μακροχρόνια δικαστική διερεύνηση, το Συμβούλιο
Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης στις 11 Μαΐου 2022, αποφάσισε ότι δεν
προκύπτουν καν ενδείξεις τέλεσης των αδικημάτων και αθώωσε όλους τους
κατηγορούμενους. Όμως η στοχοποίηση της οργάνωσης βάσει ανώνυμης και
ανυπόστατης καταγγελίας, οδήγησε στη διάλυσή της.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ιδρυτή του ΕΣΕΠΑ που δημοσιεύτηκαν στην
διαδικτυακή σελίδα της Εφημερίδας των Συντακτών, τα μέλη της διοικούσας
επιτροπής, κατηγορήθηκαν, βάσει ανώνυμης καταγγελίας με ανυπόστατες και
στημένες κατηγορίες από την Πολιτεία, ως εμπρηστές, εκβιαστές και λαθρέμποροι
με αποτέλεσμα την παύση της λειτουργίας του και την αδυναμία προσφοράς και
εμπλοκής στη δασοπυρόσβεση της χώρας αφού δεν κατέστει δυνατή ούτε και η
δωρεά των οχημάτων και μηχανημάτων πυρόσβεσης που παρέμειναν ασυντήρητα
και απαξιωμένα στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης, στην Ημαθία.
Η σημερινή κυβερνητική πρακτική και ο σχεδιασμός της δασοπροστασίας στη χώρα
τουλάχιστον την τελευταία 10ετία, παρά τις αντίθετες επιστημονικές απόψεις,
επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην κεντρική διαχείριση των συμβάντων
πυρκαγιάς και δη στα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, αυξάνοντας κάθε χρόνο το κόστος
κατάσβεσης με μη ικανοποιητικά αποτελέσματα ενώ διαπιστώνεται η πλήρης
αδυναμία αποτελεσματικής αξιοποίησης της εθελοντικής προσφοράς χιλιάδων
Ελλήνων πολιτών, τόσο στον κρίσιμο τομέα της πρόληψης και δασοπροστασίας όσο

και της κατάσβεσης, η οποία αντιμετωπίζεται ανταγωνιστικά όπως η διάλυση του
ΕΣΕΠΑ καταδεικνύει.
Ερωτάται ο κ.Υπουργός,
Προβληματίζει το Υπουργείο σας το γεγονός ότι διαλύθηκε η μεγαλύτερη
εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης της χώρας με σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό
και υλικοτεχνική υποδομή που θα μπορούσε να προσφέρει στη δασοπυρόσβεση;
Είναι στις προθέσεις σας να διερευνηθούν οι λόγοι που οδήγησαν στη διάλυσή της;
Γνωρίζετε ότι η χώρα μας υπολείπεται σημαντικά έναντι των Ευρωπαϊκών κρατών
σε εθελοντές πυροσβέστες και πυροφύλακες; Ποιες ενέργειες και νομοθετικές
πρωτοβουλίες θα αναλάβετε προκειμένου να υπάρξουν περαιτέρω κίνητρα για την
ενδυνάμωση και δημιουργία αποκεντρωμένων εθελοντικών οργανώσεων έτσι ώστε
να πλησιάσουμε τα ευρωπαϊκά ποσοστά;
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