
 
 
 

 

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον κο Υπουργό Προστασίας 

του Πολίτη 

 

 

Θέμα: «Αναγκαίες κι απαραίτητες οι ενέργειες πυροπροστασίας, στα δάση της ευρύτερης 

περιοχής της Βόρειας Πελοποννήσου». 
 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι έξι σύλλογοι και 

φορείς που μετέχουν στην Ένωση Προστασίας Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος 

Κορινθιακού και Πατραϊκού “Ο Νηρέας” (Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος 

Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας www.sylpyp.gr, «ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ» Εταιρεία 

Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού www.koinotopia.gr, Οικολογική Κίνηση Πάτρας 

www.oikipa.gr, Εξωραϊστικός Σύλλογος Πύργου Κορινθίας «ΕΡΜΗΣ», «Λύσιππος», Φίλοι 

Γραμμάτων και Τεχνών και «Φιλοξενία», Διαπολιτισμική και Περιβαλλοντική Οργάνωση 

www.filox.org), είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν ενέργειες πυροπροστασίας στα δάση της 

ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Πελοποννήσου, για να μην συμβεί ξανά φέτος το καλοκαίρι 

ανάλογη οικολογική καταστροφή, με αυτήν που προκάλεσε η πρόσφατη πυρκαγιά στα 

Γεράνεια Όρη. 

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει αρχικά ότι έχει περάσει ένας μήνας από 

την ασυνήθιστα μεγάλη, για την εποχή, πυρκαγιά των Γερανείων Όρεων της 19ης  Μαΐου και 

το θέμα έχει φύγει εντελώς, αν και δε θα έπρεπε, από την επικαιρότητα. Επιπροσθέτως, πέρα 

από το να επισημανθεί ότι οι γνωστοί παράγοντες της κλιματικής αλλαγής και της εύφλεκτης 

φύσης των πευκοδασών επιβάλλουν ούτως ή άλλως συναγερμό ενόψει των κατεξοχήν θερμών 

μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, είναι απαραίτητο κάθε αρμόδια αρχή, είτε 

τοπική, είτε περιφερειακή, είτε κεντρική, να ενημερώσει δημόσια, και το ταχύτερο δυνατό, για 

το αν και ποιό σύνολο μέτρων έχει καταρτισθεί, αναφορικά με: 

 

 την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς, σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση των 

κινδύνων διάβρωσης των επικλινών εδαφών που κάηκαν 
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 τους κινδύνους ασυνήθιστων πλημμυρικών φαινομένων 

 τα μέτρα προστασίας των οικισμών που απειλούνται από αυτές. 

 

Δεν αναφέρεται η ανάγκη ταχείας κήρυξης των πληγέντων εδαφών ως αναδασωτέων, 

διότι η Γενική Δ/νση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας, Ιονίων το έχει ήδη δρομολογήσει. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο να υπογραμμιστεί 

η ανάγκη ώστε η ασυνήθιστα πρόωρη και μεγάλη αυτή πυρκαγιά, να αποτελέσει όχι απλώς 

καμπανάκι, αλλά καμπάνα, αφενός, για μια επείγουσα επιθεώρηση της ετοιμότητας, σε επίπεδο 

χώρας, σε ό,τι αφορά στην καλή λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων, και αφετέρου, για την 

άμεση αξιοποίηση κάθε δυνατότητας έγκαιρης ειδοποίησης μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί: 

 

 Τι απαντάτε στην κοινή ανακοίνωση, που εξέδωσαν οι έξι σύλλογοι και φορείς οι 
οποίοι μετέχουν στην Ένωση Προστασίας Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος 
Κορινθιακού και Πατραϊκού, “Ο Νηρέας”; 

 
 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην οικοδόμηση μέτρων, αναφορικά με την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς αυτής σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση των 

κινδύνων διάβρωσης των επικλινών εδαφών που κάηκαν, στους κινδύνους 

ασυνήθιστων πλημμυρικών φαινομένων και στα μέτρα προστασίας των οικισμών που 
απειλούνται από αυτές; 

 
 

 

                                         Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

         Μαρία Απατζίδη 

                         Βουλευτής Ανατολικής   

                        ΜέΡΑ25 


	Η ερωτώσα Βουλευτής,



