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  ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 
Θέμα: Λήψη μέτρων για τη νέα αντιπυρική περίοδο. 
 

Η έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου βρίσκει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, 
Δασική Υπηρεσία και Πυροσβεστικό Σώμα, με ελλείψεις σχετικά με την ολοκληρωμένη 
προετοιμασία τους για την προστασία των δασών. 

Η πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, υποβάθμισε τη Δασική Υπηρεσία σε 
βάρος της ολοκληρωμένης προστασίας και διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων. 
Έγιναν αντιλαϊκές – αντιδασικές αλλαγές στη νομοθεσία, με διαδικασίες εξπρές για την 
«αξιοποίηση» των δασικών οικοσυστημάτων και υδάτινων πόρων από το κεφάλαιο. 
Εντάθηκε η εμπορευματοποίηση των δασών, εκχωρώντας αρμοδιότητες για τη 
διαχείρισή τους σε μονοπωλιακούς ομίλους. Αυξήθηκαν οι ελλείψεις σε μόνιμο δασικό 
προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή. 

Στο Πυροσβεστικό Σώμα συρρικνώθηκαν ακόμη περισσότερο οι κρατικές δαπάνες και  
υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Οξυμμένα είναι τα προβλήματα σε υποδομές και 
εγκαταστάσεις, συνέπεια υποβάθμισης της συντήρησης και επισκευής του 
μηχανολογικού εξοπλισμού. Υπάρχουν απλήρωτες ώρες υπηρεσίας καθώς και μεγάλος 
αριθμός χρωστούμενων ρεπό στο προσωπικό.  

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και ενώ απαιτείται σχεδιασμός για την ενίσχυση και 
εκπαίδευση του Πυροσβεστικού Σώματος, η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στην 
κυβέρνηση να συγχωνεύει ή να καταργεί πυροσβεστικούς σταθμούς και κλιμάκια, να τα 
μετατρέπει σε εποχικά. Εκχωρεί αρμοδιότητες πυρόσβεσης στους Δήμους. 

Είναι απαραίτητη η αύξηση του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας και του Πυροσβεστικού 
Σώματος, με την πρόσληψη επιστημονικού, τεχνολογικού, εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς 
και η πρόσληψη όλων των συμβασιούχων πυροσβεστών, με μόνιμη και σταθερή εργασία, αλλά 
και κατάλληλη εκπαίδευση. Η κυβέρνηση να εξασφαλίσει τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές 
και εξοπλισμό με την χορήγηση των απαραίτητων κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

Η κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ολοκληρωμένης προστασίας από 
κάθε είδους καταπατητές και διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων με αποκλειστική ευθύνη 
του κράτους.  

Να προχωρήσει στην κατάργηση όλων των δασοκτόνων νόμων και διατάξεων. 
 
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για: 
 

1. Να καλύψει άμεσα όλες τις κενές θέσεις, με πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού 
με σταθερές σχέσεις εργασίας, στη Δασική Υπηρεσία, το Πυροσβεστικό Σώμα, την 
Πολιτική Προστασία, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας 
των δασικών οικοσυστημάτων;   

2. Την ολοκληρωμένη προετοιμασία των μηχανισμών δασοπυρόσβεσης του κράτους, 
με την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό 
ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου; 
 

Η βουλευτής  

Διαμάντω Μανωλάκου 
 


