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

Χαρακόπουλος με θέμα «Προετοιμασία του Πυροσβεστικού Σώματος, των Δήμων, 

των Περιφερειών και όλων των φορέων που συμμετέχουν στην δασοπυρόσβεση για 

την αντιπυρική περίοδο» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν 

υπόψη μου και κατά το μέρος που αφορά στο ΥΠΕΘΑ, τα ακόλουθα: 

Κατ’ αρχάς σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 12030/Φ.109.1(ΦΕΚ 

713 τ. Β΄/19 Μαϊ 99) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & 

Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Γεωργίας, Υγείας & Πρόνοιας και 

Δημόσιας Τάξης η ευθύνη οργάνωσης του κατασταλτικού μηχανισμού 

Αεροπυρόσβεσης (επιχειρησιακός έλεγχος, γεωγραφική διάταξη μέσων, αριθμός και 

τύπος των χρησιμοποιούμενων αεροσκαφών (Α/Φ) ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώμα, 

συνεπικουρούμενο από τους λοιπούς Κρατικούς Φορείς.  

Παρά ταύτα ήδη το ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, 

πραγματοποίησε συντονιστική σύσκεψη, με συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) και των Γενικών 

Επιτελείων (ΓΕ), με σκοπό το συντονισμό των εμπλεκόμενων Φορέων για τη βέλτιστη 



 

 

 

σχεδίαση και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των εναέριων μέσων σε τόπο και χρόνο, 

καθώς και την έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων διαταγών. 

         Επίσης, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΠΣ, εκπαίδευση των ειδικών 

τμημάτων «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», καθώς και συνεκπαίδευση Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και 

ΠΣ, με τη συμμετοχή των οδηγών/χειριστών μηχανημάτων που εμπλέκονται στη 

δασοπροστασία/ δασοπυρόσβεση και εκδόθηκαν, στο πλαίσιο συνδρομής των ΕΔ στη 

δασοπροστασία - δασοπυρόσβεση και σε συνέχεια των προβλέψεων του Σχεδίου 

«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», οι διαταγές αντιπυρικής περιόδου 2019 με στόχο το βέλτιστο 

συντονισμό/ συνεργασία των ΕΔ με το ΠΣ. Τέλος πραγματοποιήθηκε η άσκηση «Δια 

πυρός» του ΠΣ με συμμετοχή μέσων και προσωπικού των ΕΔ.  

          Σε κάθε περίπτωση τα  εναέρια μέσα που τίθενται στη διάθεση του ΠΣ θα είναι 

τα αεροσκάφη (Α/Φ) CL-215, CL-415, PZL, συνεπικουρούμενα από τρία (3) 

ελικόπτερα (Ε/Π) CHINOOK (2 στα Μέγαρα και 1 στη ν. Ρόδο) και τα  Α/Φ U-17 της 

Αεροπορίας Στρατού. 

Για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των ιπτάμενων μέσων πυρόσβεσης τόσο 

κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια της Αντιπυρικής Περιόδου (ΑΠ), λαμβάνει 

χώρα πρόγραμμα «Χειμερινής Συντήρησης», το οποίο ξεκίνησε από τη λήξη της 

προηγούμενης ΑΠ (Οκτώβριος 2018), βρίσκεται σε εξέλιξη, και βάσει του οποίου 

αποδίδονται σταδιακά τα Α/Φ προς επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Με βάση το 

χρονοδιάγραμμα επισκευών, η πλέον πρόσφατη εκτίμηση διαθεσιμότητας των Α/Φ 

CL-215, CL-415 για την ΑΠ 2019 ανά δεκαπενθήμερο, φαίνεται στον ακόλουθο 

Πίνακα: 

 Μάι 19 Ιουν 19 Ιουλ 19 Αυγ 19 Σεπ 19 Οκτ 19 

CL-215 5 6 7 7 8 9 9 9 9 8 7 7 

CL-415 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 

 

Επισημαίνω όμως, ότι η πτητική διαθεσιμότητα μεταβάλλεται, σε ημερήσια βάση, 

σε συνάρτηση με τη μη προγραμματισμένη (αποκατάσταση βλαβών, ευρημάτων) 

αλλά και με τις επιθεωρήσεις που εκτελούνται μετά από συμπλήρωση Ωρών Πτήσης 

(ωρολογιακές επιθεωρήσεις). Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η εκ των προτέρων 

πρόβλεψή της. Ωστόσο, η αποκατάσταση βλαβών, ευρημάτων και η εκτέλεση των 

τεχνικών επιθεωρήσεων υλοποιούνται, κατά κανόνα, σε πολύ σύντομο χρονικό 



 

 

 

διάστημα και σε 24-ωρη βάση από το Τεχνικό Προσωπικό υποστήριξης. 

Το συνολικό κόστος για την εκτέλεση του προγράμματος συντήρησης των 

υπόψη Α/Φ, για την ΑΠ 2019, υπολογίζεται σε 19.163.000 ευρώ και αναλύεται σε 

υλοποιηθείσες δαπάνες ύψους 10.793.000 ευρώ και σε εκτιμώμενες επιπρόσθετες 

δαπάνες 8.370.000 ευρώ, που εκτιμάται ότι θα προκύψουν έως το πέρας της 

τρέχουσας ΑΠ. 

Σε ό,τι αφορά στο θέμα της επιχειρησιακής ένταξης των Α/Φ, αυτή είναι άμεση 

μετά την απόδοσή τους από το φορέα εκτέλεσης εργασιών συντήρησης. 

Τέλος, η εξασφάλιση της μέγιστης διαθεσιμότητας των εναέριων μέσων αποτελεί 

πάγιο στόχο των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν προβεί σε όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστούν έγκαιρα τα απαραίτητα υλικά και 

ανταλλακτικά τους που  θα απαιτηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της προσεχούς ΑΠ. 

Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία. 
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