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Σε απάντηση της  σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Θεόδωρος 

Καράογλου με θέμα «Χωρίς συντήρηση τα πυροσβεστικά αεροσκάφη πριν την 

αντιπυρική περίοδο» σας γνωρίζω, τα ακόλουθα: 

Ως προς την πυρκαγιά στην Ηλεία, την 2/4/2019 είχαν διατεθεί για σκοπούς 

δασοπυρόσβεσης 2 αεροσκάφη τύπου CL-215 στη Θεσσαλονίκη και 2 τύπου CL-415 

στην Ελευσίνα, τα οποία είχαν τεθεί σε ετοιμότητα 30 λεπτών, όπως προβλέπεται από 

τις ισχύουσες διαταγές για τον μήνα Απρίλιο. Λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε στα 

CL-215, στο σημείο της πυρκαγιάς μετέβησαν με εντολή του Ενιαίου Συντονιστικού 

Κέντρου Επιχειρήσεων τα πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415, το ένα εκ των οποίων 

συμμετείχε στην κατάσβεση και το άλλο μετέφερε προσωπικό υποστήριξης. 

Οι επιχειρησιακές ετοιμότητες των πυροσβεστικών αεροσκαφών καθορίζονται 

από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, 

λαμβάνοντας υπόψη της υφιστάμενες διαθεσιμότητες και το πρόγραμμα χειμερινής 

συντήρησης, ώστε να αποδίδονται σταδιακά και να υπάρχουν οι μέγιστες δυνατές 

δυνατότητες για την επιχειρησιακή τους εκμετάλλευση. Η μέγιστη διαθεσιμότητα των 

μέσων επιτυγχάνεται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 

Η Πολεμική Αεροπορία έχει αξιοποιήσει όλες τις υφιστάμενες δυνατότητες 

τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης και έχει επιλέξει τους προσφορότερους 

τρόπους για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εργοστασιακού επιπέδου των 

μέσων. Το δε πρόγραμμα χειμερινής συντήρησης, το οποίο υλοποιείται από μονάδες 

της Πολεμικής Αεροπορίας, την ΕΑΒ ΑΕ και επισκευαστικά κέντρα του εξωτερικού, 



 

 

 

εξελίσσεται ομαλά και σύμφωνα με τον τεθέντα σχεδιασμό, ενώ τα όποια επιμέρους 

ζητήματα έχουν προκύψει με την ΕΑΒ ΑΕ αντιμετωπίζονται σε συνεργασία μαζί της. 

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο υπουργείο, το 

οποίο έχει και την ευθύνη για την οργάνωση του κατασταλτικού μηχανισμού 

δασοπυρόσβεσης.            
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