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ΕΡΩΤΗΣΗ : Αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος και η πυρασφάλεια του Νομού Φθιώτιδας
Κοινοβουλευτική ομάδα

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Συνέπεια της δεδηλωμένης πρόθεσης της κυβέρνησης να προχωρήσει στην αναδιάρ-θρωση των υπηρεσιών του
Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με δηλώσεις που έχουν γίνει κατά διαστήματα σε διάφορα Μ.Μ.Ε.
παραγόντων της Πολιτικής και της Φυσικής Ηγεσίας του, η διαδικασία αναδιάρθρωσης θα έχει κυρίως ως
συνέπεια το κλείσιμο δεκάδων Πυροσβεστικών Κλιμακίων και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Ως γνωστόν ο Νομός Φθιώτιδας λόγω της ύπαρξης μεγάλων αστικών κέντρων, αυξημένων ανθρώπινων
δραστηριοτήτων, μεγάλου όγκου μεταφορών, σημαντικών δασικών εκτάσεων, μεγάλων αποστάσεων κ.λ.π, από
πλευράς αποτελεσματικότητας για την κάλυψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του απαιτείται ένα καλά
οργανωμένο δίκτυο πυρασφάλειας με διασπορά υπηρεσιών και όχι με συγκεντροποίηση σε πολυδύναμες
υπηρεσίες.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:
- Γιατί η κυβέρνηση δρομολογεί τέτοιου είδους εξελίξεις σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα όπως είναι η
πυρασφάλεια της χώρας και κυρίως μετά από τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές των τριών τελευταίων ετών
που επέφεραν μεγάλα δεινά στη χώρα μας και τον Ελληνικό Λαό, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο το
δίκτυο πυρασφάλειας που υπάρχει αντί να προχωρήσει σε μία ουσιαστική αναβάθμιση στη δομή και την
οργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα και με τις προτάσεις αρμόδιων φορέων και των
συνδικαλιστικών εκπροσώπων του κλάδου;
- Τι προβλέπει το υπηρεσιακό σχέδιο για την Αναδιάρθρωση τού Π.Σ σχετικά με τις πυροσβεστικές
υπηρεσίες και τα πυροσβεστικά κλιμάκια του Νομού Φθιώτιδας με δεδομένο ότι υπάρχουν το τελευταίο
διάστημά έντονες φημολογίες και σχετικά δημοσιεύματα για το κλείσιμο του Π.Κ. Στυλίδας και του Π.Κ.
Αργυροχωρίου, περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυξημένης επικινδυνότητας λόγω των ποικίλων
δραστηριοτήτων όπως το μεγάλο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, την ύπαρξη Εμπορευματικού Λιμένα, Ξενοδοχειακές
μονάδες κ.λ.π, και την ύπαρξη σημαντικών δασικών εκτάσεων;
- Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για την αποτελεσματική παρέμβαση του Πυροσβεστικού
Σώματος.
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