«Καμία πυρκαγιά να μην εξελιχθεί σε κρίση»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΑΣΟΥΛΑ
ΣΤΗΝ «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»

Π.Ε.: Κύριε Γενικέ, από την ανάληψη των καθηκόντων
σας μέχρι σήμερα, μπορείτε να μας πείτε τι έχει αλλάξει
στο Πυροσβεστικό Σώμα;
Το σύντομο αυτό χρονικό διάστημα, έχουμε ξεκινήσει
μια μεγάλη προσπάθεια, σε συνεργασία με την ηγεσία του
Πυροσβεστικού Σώματος, για να εκσυγχρονίσουμε τις δομές και να προσθέσουμε νέες, σύγχρονες και αποτελεσματικότερες βάσεις λειτουργίας του Π.Σ. Στα πλαίσια αυτού
του σχεδιασμού, καταργούμε κλιμάκια ή αναβαθμίζουμε
άλλα, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση
των πυροσβεστικών δυνάμεων ή εφαρμόζουμε την υπηρεσία της ηλεκτρονικής καταγραφής των πυροσβεστικών
μας δυνάμεων μέσω νέων τεχνολογιών, όπως αυτής του
Google Earth. Πιστεύω, όμως, ότι η σημαντικότερη αλλαγή
δεν είναι άλλη από αυτή της αλλαγής νοοτροπίας, το νέο
δόγμα που εφαρμόζουμε συνολικά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τοποθετεί την ασφάλεια του πολίτη
στην κορυφή κάθε δράσης μας. Ο βασικός μας στόχος
είναι ο δραστικός περιορισμός των δασικών πυρκαγιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο και η εξάλειψη των μεγάλων
ανεξέλεγκτων δασικών πυρκαγιών και κατ’ επέκταση των
περιβαλλοντικών καταστροφών, καθώς και των πολιτικών
κρίσεων που αυτές συνεπάγονται. Το κεντρικό μας μήνυμα,
λοιπόν, είναι «καμία πυρκαγιά να μην εξελιχθεί σε κρίση».

Π.Ε.: Μιλήσατε για αλλαγή νοοτροπίας. Πώς αυτή συνδέεται με το Πυροσβεστικό Σώμα και τι προσδοκάτε
εσείς ως Πολιτική Ηγεσία;
Το Πυροσβεστικό Σώμα, είναι αλήθεια, ότι ταλαιπωρήθηκε στο παρελθόν από άστοχες πολιτικές, που δεν κατάφεραν να το αναβαθμίσουν, δεν κατάφεραν να αποδώσουν
τα αναμενόμενα. Οι μεγάλες πυρκαγιές στην Ηλεία και
στην Αττική επιβεβαίωσαν απλά, ότι χρειάζεται αυξημένος επαγγελματισμός, σοβαρότητα και υπευθυνότητα από
όλους, για να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα. Χρειάζεται φυσικά και διακλαδική συνεργασία, κάτι που από
ευφημισμός γίνεται πραγματικότητα μέσα από την ίδια τη
σύσταση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Προσωπικά, πιστεύω, ότι τα διδάγματα είναι πολλά και χρήσιμα,
για να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη και αβελτηρίες,
που κόστισαν σε ανθρώπινες ζωές, πόνο, περιουσίες και
δασικό πλούτο.
Π.Ε.: Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε κάποια στοιχεία για το φετινό σχεδιασμό; Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση ή αλλαγή;
Ξεκινώντας από το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας,
θα ήθελα να σας αναφέρω ότι, για πρώτη φορά φέτος,
μετά από πολλά χρόνια, βρίσκονται σε ετοιμότητα τέσσερα
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Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Γρηγόρης Τασούλας, με την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στο κινητό επιχειρησιακό
κέντρο, κατά τη διεξαγωγή άσκησης ετοιμότητας.

κινητά επιχειρησιακά κέντρα, εξοπλισμός που παρέμενε
ανενεργός και μπορεί επιχειρησιακά να αποδειχθεί πολύτιμος. Επίσης, το επιχειρησιακό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας μεταφέρεται στο ΣΕΚΥΠΣ - ΣΚΕΔ, για να υπάρχει
καλύτερος συντονισμός με το Π.Σ., ενώ έχουν εκτελεστεί
ασκήσεις για δασικές πυρκαγιές, τόσο επί χάρτου όπως η
άσκηση "Πυρσός" όσο και σε πραγματικές συνθήκες όπως
η τακτική άσκηση «Δια-Πυρός», με τη συμμετοχή του εθνικού στόλου αεροπυρόσβεσης, καθώς και κλιμακίων της
ΕΛ.ΑΣ., του Π.Ν. και του Ε.Σ. Ακόμα, συγκροτήθηκαν και
εκπαιδεύτηκαν 16 ειδικά αερομεταφερόμενα τμήματα για
την αντιμετώπιση των πλέον απαιτητικών περιστατικών,
με έδρα τις περιφερειακές υπηρεσίες του Π.Σ. σε όλη τη
χώρα, ενώ όπως γνωρίζετε, φέτος, μισθώνουμε εναέρια
μέσα δασοπυρόσβεσης με κόστος χαμηλότερο κατά 40%
σε σχέση με πέρυσι. Παρά το δύσκολο της οικονομικής
συγκυρίας, ο στόλος θα παραμείνει τόσο αριθμητικά όσο
και επιχειρησιακά ο ίδιος.
Π.Ε.: Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε σχετικά με τα μέτρα
πρόληψης. Θεωρείτε ότι έγιναν αυτά που έπρεπε από
την πλευρά του Υπουργείου, αλλά και τους συναρμόδιους φορείς, όπως για παράδειγμα τους Δήμους και τις
Νομαρχίες της Χώρας μας;
Η προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο άρχισε
από τον περασμένο Δεκέμβριο. Σε επίπεδο Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη συστήθηκε ειδική επιτροπή, με
τη συμμετοχή εκπροσώπων και από το Υπουργείο Περι14

βάλλοντος, το Π.Σ., τη Γ.Γ.Π.Π., τη Δασική Υπηρεσία, αλλά
και ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους της Κοινωνίας των
Πολιτών. Με βάση το πόρισμα της επιτροπής, μια σειρά
από δράσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ άλλες, για τις
οποίες δεν υπήρχε ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα άμεσης
εφαρμογής, δρομολογούνται για την επόμενη χρονιά. Θα
ήθελα, επίσης, να σας ενημερώσω ότι, αν και σε δύσκολη
οικονομικά περίοδο, η Σ.Α.Τ.Α. δόθηκε και φέτος έγκαιρα,
με νέα κριτήρια κατανομής, με ενίσχυση της περιφέρειας
λόγω του αυξημένου ειδικού βάρους, που δόθηκε στους
Δασικούς Δείκτες. Η κατανομή έγινε με τέτοια κριτήρια,
έτσι ώστε να λάβουν πόρους αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη, για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες,
αλλά και τα προληπτικά μέτρα που αυτοί οφείλουν να
λαμβάνουν. Είμαι βέβαιος, ότι έχουν γίνει όλες εκείνες
οι ενέργειες που χρειάζονται και επιβάλλονται από τους
νόμους, αλλά και τη συνείδηση ευθύνης των διοικήσεων
και των πολιτών. Οι υπηρεσίες μας, πάντως, προβαίνουν
σε εντατικούς ελέγχους, ιδιαίτερα σημείων με αυξημένη
επικινδυνότητα (π.χ. χωματερές) και όπου διαπιστωθούν
παραβάσεις θα αποδοθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις
στους υπεύθυνους. Το δόγμα της μηδενικής ανοχής θα
ισχύσει και έναντι όσων δεν ανταποκρίνονται στις θεσμικές
τους ευθύνες, όπως συνέβη για παράδειγμα και με τον
δήμαρχο της Ιθάκης.
Π.Ε.: Ακούσαμε αρκετά το τελευταίο διάστημα για τη
νέα υπηρεσία «δίκυκλης» προστασίας των δασών, που

προτίθεστε να δημιουργήσετε. Πότε πιστεύετε ότι θα είναι αυτή έτοιμη να αναλάβει δράση και τι προσδοκάτε;
Η δημιουργία Ομάδων Δικυκλιστών σε όλη την επικράτεια, με στόχο την περιφρούρηση του δάσους, την
προστασία από εμπρησμούς και αμελείς συμπεριφορές
πολιτών, τον έγκαιρο εντοπισμό και την άμεση επέμβαση
σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, αποτελεί μια μεταφορά του επιτυχημένου μοντέλου της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο
Πυροσβεστικό Σώμα. Πανελλαδικά και σταδιακά από τα
τέλη του μήνα, θα χρησιμοποιηθούν 137 μηχανές και 850
οδηγοί, εκ των οποίων περίπου 650 εποχικοί πυροσβέστες
και μαζί με μια σειρά άλλων μέτρων, όπως ο αποκλεισμός
της κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές σε περιόδους υψηλού κινδύνου, στον οποίο θα συνδράμει και η ΕΛ.ΑΣ.,
η αξιοποίηση εθελοντών για την καλύτερη εποπτεία των
δασών, αλλά και η συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις
για τη δημιουργία μεικτών κλιμακίων όπου είναι εφικτό,
θεωρούμε ότι θα δημιουργήσουν μια ασπίδα προστασίας
για το δασικό μας πλούτο.
Π.Ε.: Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές
στη δομή και τη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος; Και αν ναι, σε ποια κατεύθυνση;
Είναι αλήθεια, ότι οι νέες απειλές, αλλά ταυτόχρονα και
οι ευκαιρίες του 21ου αιώνα, απαιτούν μια νέα προσέγγιση
στη διαχείριση της ασφάλειας. Η πρόληψη, η ετοιμότητα
και η έγκαιρη αντίδραση είναι αναγκαίες προϋποθέσεις,
προκειμένου να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε απειλή, όπου
αυτή εμφανίζεται. Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία αποτελεί

για εμάς το έναυσμα, να αναδιοργανώσουμε δομές και
λειτουργίες, να εκσυγχρονίσουμε τα Σώματα Ασφαλείας,
να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και συνθήκες
που δημιουργούνται, με έναν και μοναδικό στόχο. Να
νιώθει και να είναι ο πολίτης ασφαλής. Έτσι ακριβώς και
οι όποιες αναγκαίες αλλαγές, στη δομή και λειτουργία
του Πυροσβεστικού Σώματος, πρέπει να συμβαδίζουν
με τα νέα δεδομένα, όπως αυτά παρουσιάζονται με τους
επικαιροποιημένους χάρτες επικινδυνότητας, που θα μας
οδηγήσουν σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης των δυνάμεών
μας, ακολουθώντας τις τεχνολογικές προκλήσεις και δυνατότητες και συνεκτιμώντας πάντα τις υπαρκτές ανάγκες
και ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, αλλά και τις δυνατότητες
των Υπηρεσιών μας, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία
που περνάει η Χώρα.
Π.Ε.: Κλείνοντας, κ. Γενικέ, επιτρέψτε μας να ρωτήσουμε, αν είστε αισιόδοξος ότι φέτος θα τα πάμε καλύτερα.
Επιβάλλεται να πάμε καλύτερα. Ιδιαίτερα όταν ο δασικός
και φυσικός πλούτος της πατρίδας μας έχει υποστεί τόσο
μεγάλη καταστροφή τα προηγούμενα χρόνια, θα πρέπει
να δώσουμε όλοι τον καλύτερο εαυτό μας, για να μην
αντικρίσουμε και φέτος γκρίζα τοπία και προπάντων, να
μη θρηνήσουμε καμία ανθρώπινη ζωή.
Π.Ε.: Κύριε Γενικέ, σας ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Γρ. Τασούλας, κατά την άσκηση κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης "ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ
2010", που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, στην Πάρνηθα, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων στη δασοπυρόσβεση φορέων.
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