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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας
Θέμα: Υποστελεχωμένη και με σοβαρά προβλήματα η Πυροσβεστική
Υπηρεσία Πρέβεζας
Τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Π.Υ Πρέβεζας ανέδειξε η
Ένωση

Υπαλλήλων

Πυροσβεστικού

Σώματος

Ηπείρου

σε

πρόσφατη

ενημερωτική σύσκεψη που οργάνωσε.
Όπως σημειώθηκε από τον Πρόεδρο της Ένωσης κ Βασίλης Βράστος η Π.Υ
Πρέβεζας δεν θα καταφέρει να ανταποκριθεί με αμεσότητα αν προκύψουν
ταυτόχρονα περισσότερα του ενός συμβάντα που θα απαιτήσουν και την
παρέμβασή της. Αυτό γιατί όχι μόνο τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη
τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή αλλά εξαιτίας του γεγονότος πως έχει
προστεθεί ακόμη μια αρμοδιότητα στα καθήκοντα των Πυροσβεστών της Π.Υ
Πρέβεζας, οι οποίοι καλύπτουν και το αεροδρόμιο του Ακτίου ως προς τον
έλεγχο Covid.
Ο κ Βράστος χαρακτηριστικά επεσήμανε πως: «Η υπηρεσία της Πρέβεζας έχει
φτάσει σε τέλμα. Η υπηρεσία λειτουργεί σχεδόν κάθε μέρα με 5 άτομα. Η
λειτουργία της υπηρεσίας με αυτό τον αριθμό, ακόμα και το χειμώνα είναι πάρα
πολύ δύσκολη. Έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι για εμάς
τους πυροσβέστες είναι πιο δύσκολο. Το καλοκαίρι του 2020 η Π.Ε Πρέβεζας
είχε 9 σημαντικά συμβάντα, ενώ το 2021 είχε τα διπλάσια. Η διοίκηση
καταβάλει

κάθε

προσπάθεια

να

λύσει

αυτό

το

θέμα.

Πυροσβεστικό σώμα έχει ελλείψεις σε όλες τις περιφέρειες»

Αλλά

με

τι;

Το

Στην

υποστελέχωση

και

τις

αυξημένες

ανάγκες

που

αντιμετωπίζουν

οι

υπηρεσίες της Πυροσβεστικής σε ολόκληρη την Ήπειρο στάθηκαν και τα
υπόλοιπα στελέχη του Π.Σ που έδωσαν το παρόν στη σύσκεψη, όπως

ο

Περιφερειακός Διευθυντής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου Απόστολος
Βασδέκης, ο οποίος και σημείωσε ότι:
Εκείνο που προσπαθούμε εμείς να διαχειριστούμε σαν Περιφέρεια είναι να
στείλουμε όσο το δυνατόν λιγότερα οχήματα από την παραλιακή ζώνη της
Ηπείρου που είναι πιο ευάλωτη το καλοκαίρι και το μεγαλύτερο βάρος να το
σηκώσουν οι πιο ηπειρωτικές περιοχές της Περιφέρειας. Η πρόσληψη του
προσωπικού μπορεί να λύσει προβλήματα. Η πρόσληψη εποχικού προσωπικού
σε κάποιες υπηρεσίες θα μπορούσε να βοηθήσει το καλοκαίρι. Το θέμα όμως
δεν είναι μόνο το καλοκαίρι. Καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου υπάρχουν
συμβάντα. Να το πούμε ξεκάθαρα. Ήμασταν τυχεροί που δεν είχαμε εδώ κάποιο
περιστατικό γιατί δεν θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε. Τα προβλήματα της
Π.Υ Πρέβεζας και γενικότερα των υπηρεσιών της παραλιακής ζώνης της
Ηπείρου που σηκώνουν μεγάλο βάρος λόγο τουρισμού, θα τεθούν στην νέα
ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε να γίνει κατανοητό ότι χρειάζεται μία
περαιτέρω ενίσχυση με προσωπικό, αλλά και να μειωθούν οι μετακινήσεις εκεί
που δεν χρειάζονται, καθώς φέτος για πρώτη χρονιά παρατηρήθηκε το
φαινόμενο οχήματα που μετακινήθηκαν για ενίσχυση σε συμβάντα εκτός
Ηπείρου να παραμένουν εκεί έως και 10 μέρες μετά την κατάσβεση της
πυρκαγιάς, ενώ στο παρελθόν μόλις η φωτιά έσβηνε τα πρώτα οχήματα που
αποδεσμεύονταν

ήταν

των

άλλων

υπηρεσιών

και

έμεναν

των

τοπικών.

Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι η Ήπειρος να είναι για μεγάλο διάστημα
πολύ αποδυναμωμένη.
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κ Υπουργός:
1. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην
Πρέβεζα αλλά και ολόκληρη την Ήπειρο θα αναλάβει;

2. Ποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν από πλευράς του αρμόδιου Υπουργείου ώστε
να μειωθούν οι ανάγκες διασποράς των δυνάμεων της Π.Υ Ηπείρου κατά τους
θερινούς κυρίως μήνες γεγονός που αφήνει χωρίς κάλυψη τους νομούς της
Περιφέρειας Ηπείρου;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

