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Αθήνα,  1 Αυγούστου 2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εσωτερικών 

(Υπόψιν Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη)  

Θέµα: «Επιχειρησιακή Κατάσταση της Οµάδας Δίκυκλης Περιφρούρησης 
Δασών Πυροσβεστικού Σώµατος» 

Η Οµάδα Δίκυκλης Περιφρούρησης Δασών Πυροσβεστικού Σώµατος 
«ΘΗΣΕΑΣ», πρώην οµάδα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», δηµιουργήθηκε το 2010 µε σκοπό 
της ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας και την άµεση επέµβαση σε 
περίπτωση πυρκαγιάς, στα πρότυπα της οµάδας «ΔΙ.ΑΣ» της Ελληνικής 
Αστυνοµίας. Η ταχύτερη πρόσβαση των δικυκλιστών σε σηµεία εκτός δρόµου 
καθιστούν ευχερέστερο τον εντοπισµό πυρκαγιάς προκειµένου να γίνουν 
έγκαιρα οι ενέργειες για την κατάσβεσή της προτού επεκταθεί και γίνει 
ανεξέλεγκτη. Επιπλέον, οι περιπολίες δικυκλιστών σε δασικές περιοχές 
εκτιµάται ότι λειτουργούν αποτρεπτικά για επίδοξους εµπρηστές.  

Με τη σύσταση της εν λόγω Οµάδας, σύµφωνα µε το από 29.07.2018 
δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Ελεύθερος Τύπος», 750 εποχικοί πυροσβέστες 
και 100 µοτοσικλέτες 250 κυβικών έκαναν περιπολίες σε 135 τοµείς, εκ των 
οποίων οι 60 ήταν στην Αττική και οι 75 στην περιφέρεια. Το έτος 2013, το 
προσωπικό της οµάδας «ΘΗΣΕΑΣ» στην Αττική είχε πρώτο εντοπίσει 20 νέες 
πυρκαγιές και ειδοποίησε άµεσα το 199, µε αποτέλεσµα την άµεση 
κατάσβεσή τους.  

Αναφορικά µε την επάνδρωσή της αξιοποιούνται στελέχη του Πυροσβεστικού 
Σώµατος (Π.Σ.) που διαθέτουν δίπλωµα οδήγησης µηχανής και έχουν λάβει 
σχετική εκπαίδευση οδήγησης εκτός δρόµου. Τα εν λόγω στελέχη δεν 
αποτελούν ειδική κατηγορία προσωπικού και δεν διατίθενται αποκλειστικά 



και µόνο για την οδήγηση µοτοσυκλετών της Οµάδας, αλλά 
χρησιµοποιούνται από τους εκάστοτε Διοικητές των Υπηρεσιών όπου 
υπηρετούν, µε γνώµονα την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του 
επιχειρησιακού σχεδιασµού.  

Παρόλα αυτά, µε την πάροδο των ετών η Οµάδα «ΘΗΣΕΑΣ» φέρεται να έχει 
αδρανήσει, σύµφωνα µε πληροφορίες που έχουν δηµοσιευτεί κατά καιρούς 
στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο 
αντιπρόεδρος  της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και 
Συµβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΟΠΥΣΥΠ) κ. Φραγκίσκος Καρπούζης, η 
ηγεσία Προστασίας του Πολίτη «απαντάει µεν ότι ουδέποτε έχει καταργηθεί 
(σ.σ.: η οµάδα), αλλά δεν έχουµε δει και πουθενά πλέον µηχανές της στο 
δρόµο». 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός:  

-Εξακολουθεί να συµπεριλαµβάνεται στο σχεδιασµό του Υπουργείου και του 
Αρχηγείου του Π.Σ. η Οµάδα «ΘΗΣΕΑΣ» ως επιχειρησιακός βραχίονας της 
αντιπυρικής προστασίας; Εάν ναι, παρενέβη στις πυρκαγιές της 23.07.2018; 
Εάν όχι, για ποιον λόγο έχει ανασταλεί η λειτουργία της;  

-Πώς αξιολογείτε τη δράση της εν λόγω Οµάδας ως ένα επιπλέον µέσο 
αντιµετώπισης πυρκαγιών; Σε πόσα περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει 
αναµιχθεί ανά έτος από την έναρξη λειτουργίας της;  

-Πόσα µέλη του Π.Σ. έχουν διατεθεί για τη στελέχωσή της και τη διενέργεια 
περιπολιών στις δασικές περιοχές της Αττικής αλλά και στις υπόλοιπες 
περιφερειακές διευθύνσεις του Π.Σ.; 

-Ποιος ο συνολικός αριθµός των µοτοσυκλετών του Π.Σ. και ποιος ο αριθµός 
των µοτοσυκλετών που πληρούν τις προϋποθέσεις συντήρησης και σχετικού 
εξοπλισµού ούτως ώστε να αναλάβουν επιχειρησιακή δράση;  
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