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Mε τον Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα συναντήθηκαν
την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών
Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΕΕΠΣ) Σεραφείμ Τσιουγκρής και ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτρης Ζέρβας, παρουσία και της βουλευτού Α' Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ελένης
Σταματάκης.
Η αντιπροσωπεία της ΠΕΕΠΣ ενημέρωσε αναλυτικά τον κ.
Υπουργό για τον θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη, καθώς και για το έργο του εθελοντικού
πυροσβεστικού προσωπικού, το οποίον επιτελείται τόσο στις επαγγελματικές όσο και στις
Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Επιπλέον έγινε ενημέρωση σχετικά με το έργο και
τις στοχεύσεις της Ένωσης, ενώ τονίστηκε και η αναγκαιότητα της επέκτασης του δικτύου
των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν
επαγγελματικές, με σκοπό την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών σε όλη την
επικράτεια. Παράλληλα η κ. Σταματάκη, από την πλευρά της, μετέφερε στον κ. Υπουργό
και την δική της στήριξη προς τους Εθελοντές Πυροσβέστες, καθώς και την εικόνα που η
ίδια έχει σχηματίσει «για το αξιοθαύμαστο», όπως ανέφερε, έργο που επιτελούν,
αναφέροντας ως παράδειγμα το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Ύδρας.

Στη συνέχεια ο κ. Τσιουγκρής ενημέρωσε τον κ. Υπουργό για το κυριότερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει το σύνολο του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Προσωπικού, το οποίο διαχρονικά
είναι η μη χορήγηση Στολής και Μέσων Ατομικής Προστασίας, καθώς και για το αίτημα της
δυνατότητας εισόδου όλων των Εθελοντών Πυροσβεστών στα στρατιωτικά νοσοκομεία,
ακόμα κι όταν βρίσκονται εκτός υπηρεσίας, κατά αντιστοιχία των ισχυόντων για το μόνιμο
πυροσβεστικό προσωπικό.

Ο κ. Υπουργός, σχετικά με την χορήγηση στολής και ΜΑΠ, ανέφερε ότι οι οικονομικές
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Χώρα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για να δοθεί λύση,
ωστόσο ο ίδιος σε συνεργασία με το κ. Αρχηγό Π.Σ. θα κάνει τις αναγκαίες ενέργειες για
την εξασφάλιση κάποιου κονδυλίου, με σκοπό έστω την αρχική κάλυψη των αναγκών σε
στολές μάχιμου υπηρεσίας σταθμού. Σχετικά με το αίτημα εισόδου στα στρατιωτικά
νοσοκομεία ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Τέλος, αναφερόμενος στις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δήλωσε ότι επιτελούν
σημαντικό έργο, θα πρέπει να αυξηθούν, ενώ οι δήμοι που υποστηρίζουν την λειτουργία τους
θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην αντιμετώπιση των αναγκών και του
εξοπλισμό τους, σύμφωνα με τα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες διαθέτουν
ανεπτυγμένο σύστημα εθελοντικής πυρόσβεσης και διάσωσης. Παράλληλα τόσο ο ίδιος όσο
και το Πυροσβεστικό Σώμα θα στηρίζει στο μέτρο του δυνατού, τέτοιες τοπικές
πρωτοβουλίες αρκεί να κινούνται μέσα στο πλαίσιο του νόμου 4029/2011.
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Κλείνοντας την συνάντηση, η αντιπροσωπεία της ΠΕΕΠΣ και η κ. Σταματάκη
ευχαρίστησαν τον κ. Υπουργό για την ικανοποίηση του αιτήματος συνάντησης, ευχόμενοι
την έναρξη μιας ειλικρινούς συνεργασίας προς όφελος του Σώματος και της Χώρας, εν όψει
και της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου.
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