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Διερεύνησης Εγκλημάτων Εμπρησμού

Απολογισμός πυρκαγιών πρώτου τριμήνου αντιπυρικής περιόδου 2021

Διανύσαμε ήδη το πρώτο τρίμηνο (το ήμισυ) της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου έτους

2021 και ένας πρώτος απολογισμός αναδεικνύει, ότι ο δασοπυροσβεστικός μηχανισμός δυστυχώς

έχει  επιτύχει  αρνητικά  ρεκόρ  πυρκαγιών  και  καμένων  εκτάσεων  συγκριτικά  με  το  αντίστοιχο

διάστημα των ετών 2020 και 2019. Πιο αναλυτικά:

● Αριθμός αγροτοδασικών πυρκαγιών

Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Ιουλίου 2021 έχουν προκληθεί στην επικράτεια

συνολικά (8.360) αγροτοδασικές πυρκαγιές, ποσοστό αύξησης  20,1%, σε σχέση με το 2020

και 11,0%, σε σχέση με το 2019.

                                                                    ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Μήνας 2021 2020 2019
Ιανουάριος 241 882 1760

Φεβρουάριος 939 1079 1137
Μάρτιος 1752 1134 1963
Απρίλιος 1729 870 590

Μάιος 1118 733 415
Ιούνιος 997 1007 773
Ιούλιος 1584 1255 953
Σύνολο 8360 6960 7531

Πηγή: ΠΣ
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● Αριθμός καμένων αγροτοδασικών εκτάσεων

Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Ιουλίου 2021 από τον συνολικό αριθμό των (8.360)

αγροτοδασικών πυρκαγιών που προκλήθηκαν στην επικράτεια κάηκαν συνολικά (162.132)*

στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων, ποσοστό 49,3% αυξημένο, σε σχέση με το 2020

και 116,6%, σε σχέση με το 2019. Αξίζει να σημειωθεί ότι  κατά το πρώτο τρίμηνο της

τρέχουσας  αντιπυρικής  περιόδου  έχει  καεί  έκταση  ίση  με  την  καμένη  έκταση

ολόκληρου του 2019.

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι οι καμένες εκτάσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του

2021 είναι περισσότερες σε ποσοστό  36%, σε σχέση με τον μέσο αριθμό των καμένων

εκτάσεων κατά το αντίστοιχο διάστημα των ετών (2008 – 2020).

                                            

Σημείωση (*): Στον συνολικό αριθμό των (162.132) στρεμμάτων των καμένων εκτάσεων δεν έχουν

υπολογιστεί  τα  καμένα  στρέμματα  από  την  πυρκαγιά  στις  31  Ιουλίου  2021  στην  περιοχή  της

Αιγιαλείας
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ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Μήνας 2021 2020 2019
Ιανουάριος 0 3719,5 22039,8

Φεβρουάριος 732 6664,4 7173,6
Μάρτιος 2100 4315,5 14368,1
Απρίλιος 6360 4367.6 3588

Μάιος 90780 1873,2 781,7
Ιούνιος 11496 23382,5 4988,3
Ιούλιος 50664 64263,3 21912,9
Σύνολο 162132 108586 74852

Πηγή: ΠΣ και EFFIS

● Διερεύνηση των αιτίων των πυρκαγιών

Ο διωκτικός μηχανισμός αρμόδιος για τη διερεύνηση των εγκλημάτων εμπρησμού σε δάση

(από αμέλεια και από πρόθεση) για το συγκεκριμένο διάστημα του πρώτου τριμήνου της

τρέχουσας  αντιπυρικής  περιόδου  αποδεικνύεται  από  τα  κατωτέρω  στοιχεία  ότι  είναι

ιδιαίτερα  αναποτελεσματικός.  Και  τούτο,  γιατί από  τον  συνολικό  αριθμό  των  (8.304)
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αγροτοδασικών  πυρκαγιών  που  προκλήθηκαν  στην  επικράτεια,  ο  διωκτικός  μηχανισμός

συνέλαβε στο πλαίσιο του αυτοφώρου με  την κατηγορία του εμπρησμού σε δάση (από

αμέλεια  και  από  πρόθεση)  συνολικά  (40)  δράστες,  ποσοστό  0,5%.  Από  τους  δράστες

αυτούς, οι 37, κατηγορήθηκαν για εμπρησμό σε δάση από αμέλεια και οι 3, για εμπρησμό

σε δάση από πρόθεση. Μόνον ο ένας από τους ως άνω εκ προθέσεως δράστες εμπρησμού

σε δάση κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης. Ειδικά η

Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού / ΠΣ, ως η Κεντρική / Προϊσταμένη

Υπηρεσία των Ανακριτικών Γραφείων των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος δεν

εξιχνίασε καμία εκ των  μεγάλων και σοβαρών περιστατικών εμπρησμού σε δάση, παρά

μόνον μία υπόθεση (την πυρκαγιά στις  27/7/2021 στην περιοχή Σταμάτα – Ροδόπολη -

Διόνυσο Αττικής, όπου συνέλαβε και οδήγησε στον Εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε ποινική

δίωξη για την πλημμεληματικού χαρακτήρα πράξη του εμπρησμού δάσους από αμέλεια

κατά συρροή με τον εμπρησμό από αμέλεια και τον παρέπεμψε να δικαστεί στο αυτόφωρο

Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών).

● Μέσα αεροπυρόσβεσης

Για  πρώτη  φορά  στην ιστορία  του  Πυροσβεστικού  Σώματος  αλλά  και  γενικότερα στην

ιστορία της αεροπυρόσβεσης στην Ελλάδα κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο έχουν

μισθωθεί συνολικά (31) πτητικά μέσα για την αεροπυρόσβεση (10 Ε/Π βαρέως τύπου, 12 Ε/

Π  μεσαίου  τύπου,  1  Α/Φ  Beriev,  6  Α/Φ  Air  Tractor  και  2  Α/Φ  (Β-142)  μεταφοράς

προσωπικού και αεροπυρόσβεσης), με κόστος μόνον για την εγκατάσταση (49.149.2000)

ευρώ, χωρίς το κόστος του πτητικού έργου που υπολογίζεται στο ίδιο ύψος, όταν το έτος

2019 μισθώθηκαν συνολικά (18) πτητικά μέσα (6 Ε/Π βαρέως τύπου και 12 Ε/Π μεσαίου

τύπου),  με συνολικό κόστος δηλαδή για εγκατάσταση και  το πτητικό έργο (31.390.000)

ευρώ και το 2020 μισθώθηκαν συνολικά (21) πτητικά μέσα (9 Ε/Π βαρέως τύπου και 12 Ε/

Π μεσαίου τύπου),  με κόστος μόνον για την εγκατάσταση χωρίς το πτητικό έργο ύψους

(31.565.000) ευρώ.
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Έτος Μισθωμένα Πτητικά Μέσα Κόστος μίσθωσης πτητικών μέσων
2019                             18 Ε/Π 

(6 Ε/Π βαρέως Τύπου + 12 Ε/Π μεσαίου 
τύπου)

               Συνολικό κόστος 
(εγκατάστασης και πτητικού έργου)
                31.390.000 ευρώ

2020*                             21 Ε/Π
(9 Ε/Π βαρέως τύπου + 12 Ε/Π μεσαίου 
τύπου)

      Κόστος μόνον εγκατάστασης
               31.565.000 ευρώ

2021*                      31 (Ε/Π + Α/Φ)
((10 Ε/Π βαρέως τύπου + 12 Ε/Π μεσαίου 
τύπου + 6 Α/Φ Air Tractor + 1 Α/Φ Beriev + 
2 Α/Φ (Β-142)

    Κόστος μόνον εγκατάστασης
               49.149.000 ευρώ

Πηγή: ΠΣ

Σημείωση:  Για  τα  έτη  2020  και  2021  δεν  έχει  καταγραφεί  ακόμη  το  συνολικό  κόστος

(εγκατάστασης και πτητικού έργου), γιατί δεν έχει εκδοθεί ο απολογισμός του προϋπολογισμού των

ετών αυτών από το Υπουργείο Οικονομικών
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Συμπεράσματα

Κατά τον  απολογισμό του πρώτου τριμήνου της  τρέχουσας αντιπυρικής  περιόδου έτους

2021, προέκυψαν τ΄ ακόλουθα στοιχεία:

➢ Αύξηση των αγροτοδασικών πυρκαγιών κατά 19,3%, σε σχέση με το 2020 και 10,3%, σε

σχέση με το 2019

➢ Αύξηση των καμένων εκτάσεων κατά 49,3%, σε σχέση με το 2020 και 116,6%, σε σχέση

με το 2019

➢ Κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο και έως σήμερα (πρώτο τρίμηνο) έχει καεί έκταση

ίση με την καμένη έκταση ολόκληρο το 2019

➢ Αναποτελεσματικός  για  την  πρόληψη  και  καταστολή  της  εγκληματικότητας  των

εμπρησμών σε δάση κρίνεται ο αρμόδιος διωκτικός μηχανισμός του ΠΣ, αφού εξιχνίασε

και  συνέλαβε  τους  δράστες  εγκλημάτων  εμπρησμού  σε  δάση  (από  αμέλεια  και  από

πρόθεση) σε ποσοστό 0,5%

➢ Η αύξηση των καμένων εκτάσεων παρατηρείται ωστόσο σε μια αντιπυρική περίοδο κατά

την οποία έχει μισθωθεί για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία ο μεγαλύτερος αριθμητικά

στόλος πτητικών  μέσων  αεροπυρόσβεσης και  συνακόλουθα  η  μεγαλύτερη  οικονομική

επιβάρυνση  του  κρατικού  προϋπολογισμού  από  τον  ιδιαίτερα  αυξημένο  κόστος  της

καταστολής των πυρκαγιών δασών και υπαίθρου
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