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ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

(Έτους 1999)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1. Υπουργός ΕΣ.Δ.Δ.Α. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

2. Υπουργός Δ. Τάξης Φίλιππος Πετσάλνικος

3. Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κωνσταντίνος Λαλιώτης

4. Υφυπουργός ΕΣ.Δ.Δ.Α. Σταύρος Μπένος

5. Υφυπουργός ΕΣ.Δ.Δ.Α. Γεώργιος Φλωρίδης

Πρόεδρος

Μέλη

»

»

»

6. Γενικός Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου Σωκράτης Κοσμίδης »  Γο©χα?(
Χριατοϋ .

7. Γενική Γραμματέας ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Ευδοκία Σερέλη »

8. Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Λαυρεντάκης »

9. Διευθυντής Γραφείου Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. Ιωάννης Βλάσσης »

10. Νομικός Σύμβουλος ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Σπυρίδων Δελαπόρτας »

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. 1.300 Νέοι Πυροσβέστες εξέρχονται το μήνα Απρίλιο 1998 και θα χρησιμοποιηθούν 
το καλοκαίρι του 1999.

2. 4.000 Εποχικοί Πυροσβέστες και Πυροφύλακες οι οποίοι θα προσληφθούν για την 
θερινή περίοδο του 1999.

3. 24 Δασολόγοι οι οποίοι θα προσληφθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
Ν.2612/98 ως μόνιμοι Αξιωματικοί στο Πυροσβεστικό Σώμα. Απαιτείται η έγκριση 
Της Τριμελούς Επιτροπής, η οποία πρέπει να γίνει το ταχύτερο.
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4. Πρόσληψη 1500 μονίμων πυροσβεστών έναντι των 2500 που προβλέπει ο Ν.2612/98 

για την μεταφορά της Δασοπυρόσβεσης από τη Δασική Υπηρεσία στο Πυροσβεστικό 

Σώμα.

5. Συμμετοχή προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και πολιτών στην 

όλη επιχείρηση πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών.

Β. ΜΕΣΑ

1. Ξένα Εναέρια

α. Προμήθεια δύο (2) Πυροσβεστικών Α/Φ CL-415 Νέας Τεχνολογίας, 

β. Ενοικίαση δύο (2) Α/Φ CL-215 τα οποία ευρίσκονται για επισκευή στο Κρατικό 

Εργοστάσιο Αεροπλάνων και είχαν διατεθεί το καλοκαίρι από τον ΚΑΝΑΔΑ, 

γ. Ενοικίαση τεσσάρων (4) Ελικοπτέρων άνω των 4.000 λίτρων νερού, 

δ. Ενοικίαση ενός (1) Ρωσικού Αεροσκάφους ΙΛΙΟΥΣΙΝ χωρητικότητας 42 τόνων 

νερού.

2. Ελληνικά Εναέρια Μέσα

α. 15 CL-215 Παλιάς Τεχνολογίας 

β. 9 GRUMMAN 

γ. 18 PZL

δ. 2 Μεταφορικά Α/Φ C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας 

ε. 3 Ε/Π SINUK με κάδο του Στρατού Ξηράς

στ. Θα ζητηθούν από ΕΔ διάθεση Ε/Π για περιπολίες και συντονισμό

3. Επίνεια Μέσα
α. Προμήθεια Τρακτέρ και άλλων μηχανημάτων από τους νέους Δήμους και 

Κοινότητες τα οποία κρίνονται κατάλληλα τόσο σε πρόσβαση ανωμάλων δρόμων, 

όσο και σε δυνατότητα διάνοιξης οδών και ταυτόχρονης χρήσης δεξαμενής και 

αντλίας κατάσβεσης φωτιάς.

β. Προμήθεια 35 υδροφόρων οχημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος, 

γ. Χρησιμοποίηση οχημάτων ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΗ, OTE με περιστρεφόμενους προβολείς 

οροφής γύρω και εντός των περιαστικών δασών, 

δ. Καταγραφή των μέσων που διαθέτουν οι Ν.Α. και οι Ο.Τ.Α. για την καταστολή 

πυρκαγιών.
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4. Πυροσβεστικό Σώαα

α. Ενοποίηση του Κέντρου Επιχειρήσεων (199) με το Κέντρο Συντονισμού 

Δασοπυρόσβεσης (191) σε ένα ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων στη θέση του 

Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ).

β. Να μελετηθεί και να οργανωθεί το συντομότερο δυνατό νέο σύστημα επικοινωνιών 

του Π.Σ διότι το σημερινό δεν ανταποκρίνεται στις αποστολές και τις απαιτήσεις 

του. Προτάθηκε από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης να μεταφερθεί πίστωση που με 

συνοπτικές διαδικασίες να υπάρχει δυνατότητα προμήθειας του απαιτούμενου 

τεχνολογικού εξοπλισμού.

γ. Να συγκροτηθούν ακόμη δύο (2) Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών 

(ΕΜΑΚ) διότι η πείρα, η χρησιμότητα και η επιτυχής απόδοση τους επιβάλλει την 

άμεση λήψη αποφάσεως για την οργάνωσή τους. Το ειδικευμένο προσωπικό που 

θα στελεχώσει^ τις ΕΜΑΚ (βατραχάνθρωποι, αλεξιπτωτιστές, αναρριχητές, 

χιονοδρόμοι κ.λ.π) υπάρχει και έχει εκπαιδευτεί σε ειδικά κέντρα και σχολές των

Ενόπλων Δυνάμεων.

δ. Ανανέωση του στόλου των Πυροσβεστικών οχημάτων παλιάς τεχνολογίας που 

προέρχονται απ’αυτά της Δασικής Υπηρεσίας και του Πυροσβεστικού Σώματος 

(περίπου 200 οχήματα). -

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Καθαρισιιόε γωιιατερών και περιαστικών δασών

Να γίνει έγγραφο στους Δήμους και τις Κοινότητες της χώρας με το οποίο θα 

καθορίζονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν (όπως αποψίλωση χόρτων, 

καθαρισμός του γύρω χώρου, μπάζωμα ευαίσθητων περιοχών κ.λ.π.) για να 

μηδενισθεί η δημιουργία πυρκαγιάς από χωματερή.

2. Να γίνει ανάλογο έγγραφο στις Ν.Α. της χώρας για τον καθαρισμό των περιαστικών 

δασών και όλων των δρόμων που περιστοιχίζονται από δασικές εκτάσεις.

Αύξηση των περιπόλων, ημέρα και νύκτα, σε όλα τα ευαίσθητα δάση, εθνικούς 

δρυμούς και άλλες ευπαθείς περιοχές που θα καθορισθούν από τα Συντονιστικά 

Νομαρχιακά Όργανα (ΣΝΟ).
4. Εγκατάσταση πυροφυλακίων σε καίρια σημεία, που να είναι δυνατός ο πλήρης 

οπτικός έλεγχος, κατά την ημέρα, όλων των ευπαθών δασικών εκτάσεων και η
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δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας για την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών μόλις 

αντιληφθούν την εκδήλωση οποιασδήποτε φωτιάς.

5. Απαγόρευση της κυκλοφορίας, με απόφαση που θα ληφθεί από το Συντονιστικό 

Διυπουργικό Όργανο (ΣΔΟ), σε δάση και λοιπές ευπαθείς περιοχές που θα 

εξουσιοδοτηθούν να καθορίσουν τα ΣΝΟ.

6. Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών της χώρας να παρακολουθούν, να 

συντονίζουν και να επιβλέπουν όλες τις ενέργειες των Ν.Α., Ο.Τ.Α., και των 

Κρατικών Υπηρεσιών της περιοχής ευθύνης τους και να ενημερώνουν το Υπουργείο 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

7. Χρησιμοποίηση των θεσμών των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και των 

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΥΠΕΧΩΔΕ).

8. Με φροντίδα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης / Πυροσβεστικού Σώματος να γίνουν 

ανάλογες διαφημιστικές ενέργειες από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης 

για την ευθύνη των πολιτών για την πρόληψη και καταστολή των δασικών 

πυρκαγιών.
r

9. Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών της χώρας και ιδιαίτερα οι Νομάρχες δια 

του Συντονιστικού Διυπουργικού Οργάνου, σε κάθε περίπτωση, συντονίζουν τη 

δράση όλων των υπηρεσιών και των πολιτών της Νομαρχίας τους και παρέχουν τα 

αναγκαία μέσα για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων που πλήττουν 

την περιοχή ευθύνης τους.

10. Τέλος το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης δια της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έχει το συντονισμό της πολιτικής της 

χώρας στην πρόληψη, ενημέρωση και αντιμετώπιση όλων των φυσικών, 

τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών, χρησιμοποιώντας όλες τις κρατικές αρχές και 

υπηρεσίες, τα Νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τις Ν.Α. και Ο.Τ.Α. 

και γενικά όλους τους πολίτες της χώρας.

Με το Συντονιστικό Διυπουργικό Όργανο λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για 

την επίτευξη αυτής της αποστολής.

V

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο της 

οργάνωσης και συγκρότησής της και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι σε θέση να 

αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ιδρυτικό της Νόμο 2344/95.
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