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Ερώτηση στον Υπουργό Εσωτερικών για την καθυστέρηση στην έκδοση του
πορίσματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την πυρκαγιά στα Βάτικα της
Λακωνίας τον Ιούλιο του 2015, κατέθεσε ο Βουλευτής ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων
Κώστας Κατσαφάδος.
Στην ερώτησή του, ο Βουλευτής τονίζει ότι περίπου
δυόμισι χρόνια μετά, δεν έχει εκδοθεί το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που θα
έριχνε φως στα αίτια της πυρκαγιάς.
Σημειώνεται ότι, τρεις μήνες μετά την πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και
κατέκαψε δεκάδες σπίτια, χιλιάδες λιόδεντρα και βοσκοτόπια, ο κ. Κατσαφάδος είχε
καταθέσει ερώτηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για να κηρυχθεί η περιοχή
πυρόπληκτη.

Η ερώτηση του κ. Κατσαφάδου έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Τον Ιούλιο του 2015, η Νεάπολη και τα Βάτικα Λακωνίας δοκιμάστηκαν από μια
καταστροφική πυρκαγιά η οποία, μεταξύ των υλικών ζημιών, στοίχισε και μια ανθρώπινη
ζωή.

Δεκάδες σπίτια, χιλιάδες λιόδεντρα και βοσκοτόπια έγιναν στάχτη. Κάτοικοι,
καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι και επαγγελματίες τουρισμού υπέστησαν ανυπολόγιστες
ζημιές, με επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην τοπική κοινωνία, στην οικονομία και την
παραγωγή. Εκτιμάται ότι έχουν καεί 35.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων και έχουν πληγεί
25.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων, κυρίως ελαιοκαλλιέργειας. Για το θέμα μάλιστα
είχα καταθέσει και σχετική Ερώτηση (Αρ.πρ. 284/ 15.10.2015) προς το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Είναι απορίας άξιο ότι για την καταστροφική πυρκαγιά, δυόμισι σχεδόν χρόνια μετά, δεν
έχει εκδοθεί, μέχρι σήμερα, το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίες, το οποίο θα έριχνε
φως για τα αίτια της πυρκαγιάς.

1/2

Ερώτηση για την πυρκαγιά στα Βάτικα …
Δευτέρα, 20 Μάρτίου 2017 16:10

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Έχει εκδοθεί το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τα αίτια της Πυρκαγιάς; Αν
όχι, για ποιο λόγο; Αν ναι, γιατί δεν έχει, μέχρι σήμερα, γίνει γνωστό; Παρακαλώ να
κατατεθεί το πόρισμα.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Κώστας Κατσαφάδος
Βουλευτής Α’ Πειραιώς & Νήσων
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