
 

Firefighting methods to be overhauled 
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After the traumatic experience of this year’s destructive blazes, Prime Minister Kyriakos 

Mitsotakis is reportedly intent on “changing everything” regarding the structures, methods, 

means and personnel when it comes to fighting forest fires. 

Mitsotakis has insisted that preventive measures were taken ahead of the fire season this 

summer, but acknowledged that they proved insufficient, given that Greece is already 

experiencing the impact of the climate crisis and the tools at the disposal of the state apparatus 

are woefully inadequate. 

To the end of upgrading capabilities, the government has already decided to implement a 

series of measures. These include the creation of a special corps of 500 specially trained 

firefighters that will operate in forest areas and deal with fires before they reach infrastructure 

networks. The plan foresees the creation of this force by January. 

Moreover, responsibilities will be decentralized with forestry services placed under the 

centralized control of the relevant department of the Environment Ministry. Authorities will 

also introduce the method of a back fire. This entails a fire that is deliberately initiated in front 

of an active front in order to control it. Australia will be asked to provide know-how. 

Other initiatives include the creation of regional civil protection centers, which will have a 

better picture of the specifics of each area, as well as the expansion of the fire-fighting fleet 

with more aerial means. 

What’s more, firefighters will receive training in new forest surveillance and fire detection 

systems and technologies, mainly through drones, while the demarcation of anti-fire zones 

will be more efficient. 

Changes are also expected to the leadership of the Fire Brigade, which are expected to be 

announced by early September. 

Source: https://www.ekathimerini.com/news/1167011/firefighting-methods-to-be-overhauled/ 
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Ο Μητσοτάκης τα αλλάζει όλα στον τομέα της πυρόσβεσης 

Ο σχεδιασμός για νέες δομές, μεθόδους, πτητικά μέσα και πρόσωπα μετά τις πυρκαγιές  

 

O Kυρ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να δημιουργηθεί σώμα 500 ειδικά εκπαιδευμένων 

πυροσβεστών, που θα μπορούν να επιχειρούν μέσα στο δάσος και να αντιμετωπίζουν την 

πυρκαγιά πριν φτάσει στο οδικό δίκτυο. Φωτ. ΙΝΤΙΜΕ ΝΕWS / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ 

/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Κωστής Π. Παπαδιόχος  

30.08.2021 • 07:16  

Αποφασισμένος να «τα αλλάξει όλα» σε δομές, μεθόδους, μέσα και πρόσωπα στον τομέα της 

δασοπυρόσβεσης φέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την τραυματική 

εμπειρία των φετινών πυρκαγιών, όπου αποφεύχθηκε μεν η απώλεια ανθρώπινων ζωών, αλλά 

η φυσική καταστροφή υπήρξε μεγάλη. 

Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει την προετοιμασία που έγινε ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, 

αλλά αναγνωρίζει πως εκ των πραγμάτων αυτή αποδείχθηκε ανεπαρκής και με δεδομένο ότι η 

χώρα έχει εισέλθει στον αστερισμό της κλιματικής κρίσης, αντιλαμβάνεται ότι τα «εργαλεία» 

που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι φέτος δεν επαρκούν. Εξάλλου, έχει πλήρη εικόνα της άνισης, 

σε πολλές περιπτώσεις, μάχης που δόθηκε στη Βαρυμπόμπη, στην Ηλεία και κυρίως στην 

Εύβοια, αλλά και των επιμέρους αστοχιών που υπήρξαν: όλο το διάστημα της πύρινης 

λαίλαπας ο πρωθυπουργός είχε καθημερινή παρουσία στο συντονιστικό κέντρο της 

Πυροσβεστικής. Μάλιστα, υπήρξαν και ημέρες που, παρότι δεν ανακοινώθηκε, το 

επισκέφθηκε έως και τέσσερις φορές. Ενώ συνεχής ήταν –σε βάρδιες– η παραμονή σε αυτό 

των Γιώργου Γεραπετρίτη, Ακη Σκέρτσου και Θοδωρή Λιβάνιου. 

Με βάση λοιπόν την τραυματική εμπειρία του φετινού Αυγούστου, έχουν αποφασιστεί οκτώ 

συγκεκριμένα βήματα:  

1. Δημιουργία σώματος 500 ειδικά εκπαιδευμένων πυροσβεστών, που θα μπορούν να 

επιχειρούν μέσα στο δάσος και να αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά πριν φθάσει στο οδικό 

δίκτυο. Η προκήρυξη για τις σχετικές προσλήψεις θα γίνει το φθινόπωρο, ώστε από τον 

Ιανουάριο να αναλάβουν υπηρεσία, αρχικά στους καθαρισμούς δασών. 

2. Τερματισμός του κατακερματισμού αρμοδιοτήτων, με τις δασικές υπηρεσίες να περνούν 

στο υπουργείο Περιβάλλοντος –υπό τη Γενική Διεύθυνση Δασών– και να φεύγουν από τις 

αποκεντρωμένες διοικήσεις που αναφέρονταν στο υπουργείο Εσωτερικών.  

https://www.kathimerini.gr/author/kostis-p-papadiochos/


3. Εισαγωγή της μεθόδου της ελεγχόμενης καύσης –«αντιπύρ»– μέσω της οποίας 

οριοθετείται μια πυρκαγιά με φωτιά που βάζουν οι ίδιοι οι πυροσβέστες. Η ελληνική 

Πυροσβεστική δεν διαθέτει τη σχετική τεχνογνωσία και θα ζητηθεί η αρωγή της Αυστραλίας. 

4. Δημιουργία περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας, που θα έχουν καλύτερη εικόνα 

για τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. 

5. Διεύρυνση του στόλου της Πυροσβεστικής με εναέρια μέσα πρώτης προσβολής 

(τράκτορες) που μπορούν να παρέμβουν πριν η φωτιά πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

6. Εκπαίδευση στελεχών της Πυροσβεστικής στη χρήση σύγχρονων μέσων επιτήρησης των 

δασών και άμεσου εντοπισμού πυρκαγιών, κυρίως  μέσω drones. 

7. «Τολμηρότερη» χάραξη αντιπυρικών ζωνών σε δήμους που «συνορεύουν» με δάση. 

8. Αλλαγές στην ηγεσία της Πυροσβεστικής, που θα πρέπει να αναμένονται πριν από τη 

μετάβαση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, στις 11 Σεπτεμβρίου.  

Ξένη βοήθεια 

Οι αλλαγές θεωρούνται δεδομένες, καθώς κατά τις ημέρες της μάχης με τις φωτιές ο κ. 

Μητσοτάκης διαπίστωσε πως υπήρξε μια επιμονή παρουσίας στο πεδίο και όχι στο 

Συντονιστικό της Πυροσβεστικής, με αποτέλεσμα να μην ασκείται ο επιτελικός ρόλος που 

απαιτούσαν τα πολλαπλά μέτωπα.  

Τέλος, όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα διστάσει να προσκαλέσει το επόμενο 

καλοκαίρι δυνάμεις ξένων πυροσβεστών με εμπειρία προκειμένου να συμβάλουν στο έργο 

της δασοπυρόσβεσης. Ειδική μνεία κάνει, δε, στους πυροσβέστες από τη Ρουμανία που, όπως 

λέγεται, εντυπωσίασαν με τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούσαν μέσα σε δύσβατες δασικές 

εκτάσεις, αλλά και με τον εξοπλισμό που έφεραν και περιελάμβανε μέχρι και αλυσοπρίονα. 

Εξάλλου, η εμπλοκή του κ. Μητσοτάκη στο μέτωπο της διασφάλισης διεθνούς αρωγής στην 

αντιμετώπιση των πυρκαγιών ήταν εμφανής και φέτος, αφού επικοινώνησε προσωπικά με τον 

Ρώσο ομόλογό του Μιχαήλ Μισούστιν για τα πυροσβεστικά Beriev – 200.  

Πάντως, το μεγάλο στοίχημα για τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι στην παρούσα 

φάση η οικοδόμηση του τείχους ανοσίας έναντι του κορωνοϊού, για την οποία απαιτείται ο 

εμβολιασμός ενός εκατομμυρίου πολιτών ακόμη, και, παράλληλα, η θωράκιση του ΕΣΥ, 

ώστε να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του εξαιτίας των «αρνητών» στον χώρο των 

νοσοκομείων.  

Στο μέτωπο της αύξησης των εμβολιασμών η κυβέρνηση το απεύχεται μεν, αλλά εάν 

καταστεί απαραίτητο θα καταφύγει στο όπλο της επέκτασης της υποχρεωτικότητας. Ηδη στο 

τραπέζι βρίσκεται η επέκταση των υποχρεωτικών εμβολιασμών στους ενστόλους –Ενοπλες 

Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας– καθώς επίσης στους εργαζομένους στις υπηρεσίες 

«πρώτης γραμμής» του Δημοσίου, στους εκπαιδευτικούς και τους εργαζομένους στην 

εστίαση. Ομως, κατά πληροφορίες, εξετάζεται και η υποχρεωτικότητα με βάση ηλικιακά 

κριτήρια, για όσους μετέχουν στην παραγωγική διαδικασία: θα μπορούσε να ζητηθεί, για 

παράδειγμα, η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού σε όσους είναι άνω των 55 ή των 50 

ετών, καθώς είναι οι ασθενείς των μεγαλύτερων ηλικιών που κατά βάσιν επιβαρύνουν το 

ΕΣΥ.    



Σε σχέση με τους εργαζομένους που αρνούνται να εμβολιαστούν, διαμηνύεται πως θα τεθούν 

σε αναστολή «χωρίς εκπτώσεις», ενώ υπάρχει σχέδιο τεσσάρων σημείων για την ομαλή 

λειτουργία των μονάδων υγείας. Με δεδομένο ότι με τους γιατρούς δεν υφίσταται πρόβλημα, 

οι νοσηλευτές που αρνούνται να εμβολιαστούν θα αντικατασταθούν με διαδικασίες fast track 

μέσω προσλήψεων τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας. Προκειμένου να προσελκύσει 

ενδιαφερομένους, το υπουργείο Υγείας θα προσφέρει μπόνους μοριοδότησης ενόψει 

μελλοντικών διαγωνισμών. Επίσης, θα υπάρξει αναδιάταξη δυνάμεων μέσα στα ίδια τα 

νοσοκομεία. Για την αντικατάσταση διοικητικών υπαλλήλων θα αντληθούν στελέχη από την 

αγορά, ενώ για κάλυψη σε τομείς όπως η καθαριότητα ή η σίτιση θα γίνει στροφή σε 

ιδιωτικές εταιρείες. 

Source: https://www.kathimerini.gr/politics/government/561478120/o-mitsotakis-ta-allazei-ola-

ston-tomea-tis-pyrosvesis/  

English Translation 

Mitsotakis changes everything in the field of firefighting 

Planning for new structures, methods, flying means and persons after fires 

 

Determined to "change everything" in structures, methods, means and persons in the field of 

forest firefighting, prime minister Kyriakos Mitsotakis is said to be determined to "change 

everything" in structures, methods, means and persons in the field of forest firefighting, after the 

traumatic experience of this year's fires, where the loss of human lives was avoided, but the 

natural disaster was great. 

Mr. Mitsotakis points out the preparation made in view of the fire season, but recognizes that de 

facto it proved insufficient and given that the country has entered the constellation of the climate 

crisis, he realizes that the "tools" used until this year are not enough. 

Moreover, it has a complete picture of the unequal, in many cases, battle that was fought in 

Varibobi, Ilia and mainly in Evia, but also of the individual failures that existed: throughout the 

period of the fiery whirlwind, the Prime Minister had a daily presence in the coordination center 

of the Fire Brigade. In fact, there have been days when, although it was not announced, he visited 

it up to four times. While continuous was - in shifts - the stay in it of George Gerapetritis, Akis 

Skertsos and Thodoris Livanios. 
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Based on the traumatic experience of this August this year, eight specific steps have been 

decided:  

1. Creation of a body of 500 specially trained firefighters, who will be able to operate in the 

forest and deal with the fire before it reaches the road network. The announcement for the 

relevant recruitments will be made in the autumn, so that from January they will take up service, 

initially in the cleaning of forests. 

2. An end to the fragmentation of responsibilities, with the forest services passing to the Ministry 

of Environment – under the General Directorate of Forests – and leaving the devolved 

administrations that referred to the Ministry of Interior.  

3. Introduction of the method of controlled combustion – "firefighting" – through which a fire is 

demarcated with a fire set by the firefighters themselves. The Greek Fire Brigade does not have 

the relevant know-how and Australia's assistance will be requested. 

5. Expansion of the Fire Brigade's fleet with aerial means of first attack (tractor units) that can 

intervene before the fire becomes uncontrollable. 

6. Training of Fire Brigade personnel in the use of modern means of forest surveillance and 

immediate detection of fires, mainly through drones. 

Foreign aid 

The changes are taken for granted, as during the days of the battle with the fires, Mr. Mitsotakis 

found that there was an insistence on presence in the field and not in the Coordination of the Fire 

Brigade, so that the executive role required by the multiple fronts was not exercised.   

Finally, as Mr. Mitsotakis mentions, he will not hesitate to invite next summer forces of foreign 

firefighters with experience in order to contribute to the work of forest firefighting. 

Special mention is made to the firefighters from Romania who, as it is said, impressed with the 

way they operated in inaccessible forest areas, but also with the equipment they brought and 

even included chainsaws. Moreover, the involvement of Mr. Mitsotakis on the front of ensuring 

international assistance in dealing with the fires was evident again this year, after he personally 

contacted his Russian counterpart Mikhail Misoustin about the Beriev -200 fire brigades. 

However, the big challenge for the Prime Minister and the government is currently the 

construction of the wall of immunity against the coronavirus, which requires the vaccination of 

one million more citizens, and, at the same time, the shielding of the NHS, so as not to disturb its 

smooth operation due to the "deniers" in the hospital area. 

On the front of increasing vaccinations, the government is hoping for it, but if necessary it will 

resort to the weapon of extending compulsoryness. Already on the table is the extension of 

mandatory vaccinations to the uniformed – Armed Forces and Security Forces – as well as to the 

workers in the "frontline" services of the State, to teachers and workers in catering. 

However, according to information, compulsoryness is also being considered on the basis of age 

criteria, for those involved in the production process: for example, those over 55 or 50 years of 

age could be required to produce a vaccination certificate, as it is the patients of older ages who 

are basically a burden on the NHS. 



In relation to employees who refuse to be vaccinated, it is signalled that they will be suspended 

"without discounts", while there is a four-point plan for the smooth operation of health units. 

Given that with doctors there is no problem, nurses who refuse to be vaccinated will be replaced 

with fast track procedures through recruitments of three months and six months duration. In 

order to attract interested parties, the ministry of health will offer a point bonus in view of future 

competitions. There will also be a redeployment of forces within the hospitals themselves. To 

replace managers, executives will be drawn from the market, while for coverage in areas such as 

cleaning or catering, there will be a shift to private companies. 

 


