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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Εσωτερικών
Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: «Ενίσχυση των Δήμων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου»
Η πολιτική προστασία και η αντιμετώπιση των πυρκαγιών, κατά την θερινή περίοδο,
αποτελούν μείζονα ζητήματα, ιδίως για μία χώρα, στην οποία οι κλιματικές συνθήκες,
αλλά και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν πολλαπλές συνέπειες.
Σε λίγες μέρες ξεκινά η αντιπυρική περίοδος, η οποία θα διαρκέσει από την 1η Μαΐου
2021, ως την 31η Οκτωβρίου 2021. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα,
συντονιστική σύσκεψη, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Υφυπουργού
Πολιτικής

Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής

Προστασίας, του Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, του Προέδρου και των μελών
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κ.Ε.Δ.Ε. αλλά και των Προέδρων της Π.Ε.Δ. όλης της
χώρας.
Η Π.Ε.Δ. Κρήτης, με την σειρά της, δεν παρέλειψε να θέσει, μία σειρά θεμάτων, αιτούμενη,
άμεση λύση, αλλά και τις δέουσες ενέργειες, για την πολιτική προστασία του νησιού.
Η τοπική αυτοδιοίκηση πραγματοποιεί συγκεκριμένες δράσεις, που αφορούν την πολιτική
προστασία, το κόστος των οποίων καλύπτεται για τους Δήμους ,από τους Κεντρικούς

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), που προορίζονται για

το σκοπό αυτό. Δυστυχώς, οι

συγκεκριμένοι Κ.Α.Π., δεν έχουν αποδοθεί ακόμα στους Δήμους.
Επιπλέον, απαραίτητη είναι και η στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των
Δήμων, με το κατάλληλο και επαρκές προσωπικό, αλλά και η δημιουργία εκείνου του
θεσμικού πλαισίου, που θα διευκολύνει τον καθαρισμό και αποψίλωση οικοπέδων
ιδιωτών από τους Ο.Τ.Α..
Τέλος, αναγκαία κρίνεται η έγκαιρη διάθεση και παρουσία, στην Κρήτη, των αναγκαίων
εναέριων πτητικών μέσων, που θεωρούνται το απόλυτο χρήσιμο μέσο για την αντιπυρική
προστασία της νήσου.
Επειδή, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες δράσεις και
απαιτούνται πόροι.
Επειδή, μεταξύ των δήμων και αυτοί της Κρήτης, ζητούν τη στελέχωση των υπηρεσιών
πολιτικής προστασίας.
Επειδή, ο καθαρισμός και η αποψίλωση οικοπέδων ιδιωτών είναι μια προληπτική δράση,
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι εστίες με εύφλεκτα υλικά φυσικά ή τεχνητά.
Επειδή, σε περίπτωση πυρκαγιάς, τα πτητικά μέσα πυρόσβεσης είναι απαραίτητα και
αποτελεσματικά στις περιπτώσεις που δρουν εγκαίρως.
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.

Πότε θα αποδοθούν στους Δήμους οι οφειλόμενοι Κ.Α.Π., που προορίζονται

για την κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας ;
2.

Θα προκηρυχθούν θέσεις χειριστών, οδηγών και άλλων ειδικοτήτων

απαραίτητων για τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των Δήμων;

3.

Θα τροποποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο, προς διευκόλυνση των Ο.Τ.Α. για τον

καθαρισμό και την αποψίλωση οικοπέδων;
4.

Πότε θα διατεθούν τα αναγκαία πτητικά μέσα πυρόσβεσης στην Κρήτη;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Βαρδάκης Σωκράτης
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αυλωνίτης Αλέξανδρος -Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βέττα Καλλιόπη
Γκιόλας Ιωάννης
Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Χαράλαμπος - Διονύσιος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Κουρουμπλής Παναγιώτης
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπαλάφας Ιωάννης
Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Παπαηλιού Γεώργιος
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σπίρτζης Χρήστος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία

