Δευτέρα, 6/5/2019
Χαιρετισμός του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ.
Ιωνά Νικολάου στην τελετή έναρξης της Εβδομάδας
Πυρασφάλειας, Εγκαταστάσεις ΕΜΑΚ, Κοφίνου
-------------------------------------------------------------------Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι,
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την έναρξη της Εβδομάδας Πυρασφάλειας 6
– 12 Μαΐου, που αποτελεί μια εκστρατεία διαφώτισης για την
πυροπροστασία και οργανώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Θα
ήθελα, καταρχάς, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην CNP
Ασφαλιστική για την επιχορήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την
υλοποίηση της ανθρωπιστικής και κοινωνικής αυτής εκστρατείας.
Η φετινή θερινή περίοδος αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και
επικίνδυνη από την άποψη των κινδύνων έκρηξης πυρκαγιών, καθότι η
ευεργετική βροχόπτωση έχει δημιουργήσει και ευνοϊκές συνθήκες για
πυρκαγιές. Όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στο θέμα
πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών βρίσκονται σε εγρήγορση για
αυτό τον κίνδυνο και προετοιμάζονται κατάλληλα.
Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Υπουργείο
Εσωτερικών εκτενής σύσκεψη μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων
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Υπουργείων και Υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και
του σωστού προγραμματισμού της αντιμετώπισης πυρκαγιών κατά την
επερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο. Λόγω των αυξημένων κινδύνων για
πυρκαγιές αυτή τη θερινή περίοδο, θα πραγματοποιηθεί σύντομα και νέα
σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό να αξιολογηθεί η
ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών και να αποφασισθούν πρόσθετα
έκτακτα μέτρα, όπου κρίνεται αναγκαίο.
Ως αποτέλεσμα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουαρίο
από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με τον Υπουργό
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και εκπροσώπους
της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος
Δασών, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και του Τμήματος Δασών, προωθείται η συνομολόγηση
Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ των δύο Υπηρεσιών.
Επίσης, στα πλαίσια συνάντησης του Υπουργού Δικαιοσύνης και
Δημοσίας τάξεως και του Υπουργού Άμυνας που πραγματοποιήθηκε τον
Απρίλιο, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας της Αστυνομίας με την
Εθνική Φρουρά, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, όπως εξεταστεί το
ενδεχόμενο τα ελικόπτερα της ΜΑΕΠ να ανεφοδιάζονται τόσο με
καύσιμα, όσο και με επιβραδυντικό υλικό, σε στρατόπεδα ή άλλες
εγκαταστάσεις της Εθνικής Φρουράς, ώστε σε περιπτώσεις που
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διενεργούνται επιχειρήσεις πυρόσβεσης να μειωθεί ο χρόνος που
απαιτείται για τον ανεφοδιασμό τους και να αυξηθεί ο χρόνος πτήσης που
αξιοποιείται για την κατάσβεση πυρκαγιών.
Η δρομολογούμενη αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία
είναι μια από τις προτεραιότητες του Προγράμματος Διακυβέρνησης του
Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και μια εκ των συστάσεων της
Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που είχε διοριστεί από το
Υπουργικό Συμβούλιο το 2016 για αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
του

όλου

συστήματος

αντιμετώπισης

πυρκαγιών,

θα

δώσει

αναμφισβήτητα περαιτέρω ώθηση στην εκπλήρωση της αποστολής της
και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων μας και θα την καταστήσει
πιο ευέλικτη, ώστε να δρα άμεσα και ανεξάρτητα,
τεχνογνωσίας

που

έχει

στον

χειρισμό

διαφόρων

βάσει της
λειτουργικών

προβλημάτων.Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει
καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων δέσμη νομοθετημάτων για την
αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τον Ιανουάριο του 2019.
Στα

πλαίσια

της

προσπάθειας

που

καταβάλλεται

για

έγκαιρη

αντιμετώπιση των πυρκαγιών, λειτουργούν σε 24ωρη βάση 4 Σταθμοί
Υπαίθρου στην Ευρύχου, στον Μονιάτη, στα Λεύκαρα και στο Στρουμπί,
ενώ το 2018 δημιουργήθηκε νέος Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου
στην Ορά. Έχουμε, επίσης, προχωρήσει από το 2015 στη λειτουργία
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Παρατηρητηρίων Υπαίθρου και φέτος, κατά την περίοδο Μαΐου –
Νοεμβρίου, θα λειτουργήσουν συνολικά 20 Παρατηρητήρια και θα
πραγματοποιείται, επιπρόσθετα, αριθμός περιπόλων στην ύπαιθρο. Οι
δράσεις στην ύπαιθρο γίνονται σε συνεργασία με τις Επαρχιακές
Διοικήσεις, τις Τοπικές Αρχές και το Τμήμα Δασών, ώστε να
επιτυγχάνεται η διασπορά των πυροσβεστικών μας δυνάμεων σε
στρατηγικά σημεία, ανά το παγκύπριο, και συνεπώς, η μείωση του
χρόνου ανταπόκρισης σε περιπτώσεις πυρκαγιών.
Τον Φεβρουάριο 2019 έχουν προσληφθεί 169 εργάτες πυρόσβεσης για
11μηνη απασχόληση, οι οποίοι, αφού έτυχαν εκπαίδευσης για ένα μήνα,
τοποθετήθηκαν

σε

Πυροσβεστικούς

Σταθμούς

Υπαίθρου

και

παρατηρητήρια. Σε όλους τους εργάτες πυρόσβεσης έχει παραχωρηθεί
πλήρης προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός.
Πρόσφατα προσλήφθηκαν 50 Πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν ήδη τύχει
της βασικής εκπαίδευσης, ενώ σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η
διαδικασία πρόσληψης ακόμα 56 Πυροσβεστών.
Περαιτέρω, στα πλαίσια της ενίσχυσης των υποδομών πυρόσβεσης,
προωθείται η ανέγερση νέων Πυροσβεστικών Σταθμών για κάλυψη τόσο
των αστικών περιοχών, όσο και περιοχών της υπαίθρου.

Δύο νέοι

μεγάλοι και σύγχρονοι σταθμοί βρίσκονται υπό κατασκευή. Πρόκειται για
τον πυροσβεστικό σταθμό που θα καλύπτει τις ανάγκες του Ενεργειακού
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Κέντρου Βασιλικού, που ανεγείρεται στην κοινότητα Μαρί, και αναμένεται
να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2020, και το νέο Κεντρικό Πυροσβεστικό
Σταθμό Λεμεσού, που θα ολοκληρωθεί περί το τέλος 2019.Ταυτόχρονα,
οι εργασίες ανέγερσης των νέων Πυροσβεστικών Σταθμών Αθηένου και
Πέρα Χωρίου – Νήσου, έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί και αναμένεται ότι
οι σταθμοί θα λειτουργήσουν σύντομα.
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια αύξησης των δυνατοτήτων ανταπόκρισης των
μέσων πυρόσβεσης, η Κυβέρνηση προωθεί την αγορά και εγκατάσταση
δύο φορητών καμερών σε ελικόπτερα, ώστε να εξασφαλίζεται εικόνα από
το πεδίο της πυρκαγιάς στο Συντονιστικό Κέντρο, σε πραγματικό χρόνο,
με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των πτητικών και επίγειων δυνάμεων
πυρόσβεσης.
Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να τονίσω ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία
προσφορών για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου Συντονιστικού
Κέντρου Ελέγχου, που θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα
παρακολούθησης της πυρκαγιάς και αποτελεσματικού συντονισμού
όλων των επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης.
Περαιτέρω, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ήδη παραλάβει τα πρώτα 10
οχήματα παντός εδάφους, ενώ μέχρι στις αρχές Ιουνίου, αναμένεται να
παραλάβει ακόμα 10 οχήματα παρόμοιου τύπου.

Τα οχήματα αυτά

διαθέτουν αντλίες χαμηλής και ψηλής πίεσης, με μεγαλύτερη επάρκεια
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νερού, και θα αντικαταστήσουν τις φορητές μονάδες. Τα συγκεκριμένα
οχήματα είναι ευέλικτα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην
ύπαιθρο, όσο και στις πόλεις, καθώς και σε στενούς δρόμους.
Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία θα ενισχυθεί με δύο αντλιοφόρα οχήματα
πρώτης εξόδου για τις πόλεις, ένα όχημα, πυρόσβεσης με χημικές ουσίες
ένα όχημα διάσωσης, μια υδραυλική πλατφόρμα και με δύο βυτιοφόρα
οχήματα πέντε τόνων, κατάλληλα για αγροδασικές και για αστικές
περιοχές.
Οι προσπάθειες για πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών δεν πρέπει
να εξαντλούνται στα μέσα και στο σχεδιασμό από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του κράτους. Είναι πάντοτε απαραίτητο να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην
ευαισθητοποίηση

των

πολιτών

για

εθελοντική

συμμετοχή

στις

επιχειρήσεις απόσβεσης πυρκαγιών. Ο ρόλος των εθελοντικών
οργανώσεων,

των

τοπικών

αρχών,

του

Συνδέσμου

Εφέδρων

Καταδρομέων, των ΜΚΟ και κάθε μεμονωμένου Εθελοντή Πυροσβέστη
είναι καθοριστικής σημασίας στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Είναι μέσα από τη δική τους συνδρομή, που θα έχουμε τα καλύτερα
δυνατά αποτελέσματα, τόσο στον τομέα της πρόληψης, όσο και στον
καθαυτό αγώνα ενάντια στην πύρινη λαίλαπα.
Το Υπουργείο, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο των εθελοντών στο
έργο

της

κατάσβεσης

πυρκαγιών,

κατέθεσε

στη

Βουλή

των
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Αντιπροσώπων τον Ιανουάριο

2019 νομοσχέδιο για τους εθελοντές

πυροσβέστες, με το οποίο καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα καθήκοντα και
οι υποχρεώσεις τους, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την
απόκτηση της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη και η εκπαίδευση που
θα λαμβάνουν, με απώτερο σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των
εθελοντών πυροσβεστών και την πρόληψη ατυχημάτων κατά τη
συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών.
Όπως κάθε χρόνο, η Διεύθυνση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει
συναντήσεις με Έπαρχους και ομάδες Κοινοτικών Συμβουλίων για τον
καλύτερο δυνατό συντονισμό των ενεργειών πρόληψης και ύψιστης
ετοιμότητας. Ευελπιστώ στην άριστη συνεργασία μας με όλες τις τοπικές
αρχές για να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις, είτε λόγω άγνοιας,
είτε λόγω ενδεχόμενης αμέλειας.
Κηρύττοντας την έναρξη της Εβδομάδας Πυρασφάλειας καλώ όλες τις
κρατικές υπηρεσίες, όλες τις τοπικές αρχές, όλους τους ΜΚΟ, αλλά και
κάθε πολίτη ξεχωριστά να εργαστούν και να συνεργαστούν με τον ίδιο
ζήλο που επέδειξαν σε κάθε σχετική περίπτωση στο παρελθόν, για να
προστατεύσουμε τη γη αυτή που ανήκει σε όλους εμάς σήμερα, αλλά και
στις μελλοντικές γενεές. Καλή δύναμη σε όλους με την ελπίδα ότι τι ο
ανθρώπινος παράγοντας δεν θα αποτελέσει και αυτή τη χρονιά την κύρια
αιτία πρόκλησης πυρκαγιών στον τόπο μας.
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Ο σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον και η μέριμνα για την προστασία
κάθε σπιθαμής της γης μας από κάθε μορφής κίνδυνο, είναι ζήτημα
ουσιώδους σημασίας για την ίδια την ανθρώπινη επιβίωση και ως εκ
τούτου, τα μέτρα πυροπροστασίας αποτελούν εντέλει ευθύνη όλων μας.

Σημ.: Τον χαιρετισμό διάβασε εκ μέρους του κ. Υπουργού ο Γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ.
Ανδρέας Ασσιώτης.
(ΕΚ)

