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«      »Εφιαλτικές οι ελλείψεις στην πυροπροστασία

. ,Κ Πρόεδρε

          ,Και η φετινή αντιπυρική περίοδος βρίσκει την περιοχή του Δήμο Βόλου
  387  .  .,      μια έκταση τ χμ επικίνδυνα απροετοίμαστη στα ζητήματα της

.    ,      πυροπροστασίας Η σημερινή κυβέρνηση ύστερα από τις μεγάλες περσινές
 ,     ( , , , . .),δασικές πυρκαγιές με τις τεράστιες καταστροφές Εύβοια Αττική Ηλεία κ ά

,     ,    ,   επαναλαμβάνει όπως και οι προηγούμενες τις ίδιες διακηρύξεις ότι δήθεν
 ’      .   είναι καθ όλα έτοιμη να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές Η πραγματικότητα όμως

   .      αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται φέτος
         δημιουργεί χειρότερους όρους και προϋποθέσεις για τα δάση και τους

 .        ,  εμπλεκόμενους φορείς Αποκαλύπτεται η υποκρισία της κυβέρνησης που αντί
          για την υλοποίηση μιας άλλης πολιτικής με κριτήριο την διαχείριση και

  ,      ,    προστασία των δασών με το δασοκτόνο νομικό πλαίσιο με την
       “ ”  ,εμπορευματοποίηση των δασών στα πλαίσια και της πράσινης μετάβασης

       . μετατρέπει τα δάση σε εύφλεκτο υλικό για εμπρησμούς

        Το παραπάνω επιβεβαιώνουν οι ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα
(     ,  ,ελλείψεις στο προσωπικό Πυροσβεστικού Σώματος παλαιωμένος εξοπλισμός

  ,     υποστελέχωση δασικής υπηρεσίας αντιεπιστημονικός διαχωρισμός της
      ,  . .).    πρόληψης από την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών κ ά Την εικόνα αυτή

,  ,        συμπληρώνει επίσης η λειψή χρηματοδότηση των δήμων για έργα
. ,      2022    πυροπροστασίας Έτσι ο δήμος Βόλου για το έχει προϋπολογίσει μόνο το

   234.670 € (79.000 €    139.000 € ποσό των χρηματοδότηση ΠΟΕ και χρηματοδότηση
2022).        184.000  €    Στην πραγματικότητα το ποσό ανέρχεται σε χωρίς ΦΠΑ για

,      12    10     -πυροπροστασία ένα ποσό ψίχουλα για πεδινές και ορεινές περιοχές
 ,      . τοπικές κοινότητες που εκτείνονται σε εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα

   ,      Τα συστήματα έγκαιρης πυρανίχνευσης μεταξύ των οποίων και τα
 « »,         λεγόμενα ευφυή είναι χρήσιμα με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν μέτρα
,          ,   πρόληψης τα οποία από την εικόνα που παρουσιάζει η περιοχή μας αλλά και με

  ,  .  βάση τα στοιχεία είναι ανεπαρκέστατα

          Οι ευθύνες της δημοτικής αρχής Βόλου είναι τεράστιες για το εφιαλτικό
    .      σκηνικό των ελλείψεων στην πυροπροστασία Αντί να θέτει σε προτεραιότητα

         τα θέματα της πολιτικής προστασίας απαιτώντας να παρθούν όλα τα
  ( ,  ,    κατάλληλα μέτρα χρηματοδότηση προσωπικό ενίσχυση του Πυροσβεστικού

,    ,  . .), ,       Σώματος της Δασικής Υπηρεσίας κ ά επιδίδεται δια της σιωπής της και της
   ,   « »    υποτίμησης της τραγικής κατάστασης στην προστασία και τη συγκάλυψη

      «   ». των ευθυνών της κυβέρνησης και του πολιτικού της περίγυρου

    : Ερωτάται η δημοτικήαρχήΒόλου

         Τι πρωτοβουλίες θα πάρει για την ενίσχυση των αναγκαίων μέτρων
        πυροπροστασίας και την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης για τη



          διαχείριση και προστασία της ζωής και των δασικών οικοσυστημάτων με όλους
   ;τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς

  Οι δημοτικοί σύμβουλοι
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