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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευρεία σύσκεψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
για την αντιπυρική περίοδο 2016
Ο συντονισμός των δράσεων των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Δασικών
Πυρκαγιών στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κατά την προσεχή
αντιπυρική περίοδο, ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε,
με πρωτοβουλία της Δ/σης Πολιτικής Προστασίας, σήμερα, στην Πάτρα, υπό την
προεδρία του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι., Γενικού
Διευθυντή

Διονύση

Παναγιωτόπουλου,

παρουσία

του

Συντονιστή

των

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Υποστράτηγου Νίκου
Νικολακόπουλου, των Περιφερειαρχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ιονίου
Πυράρχου

Ευθ.

Γεωργακόπουλου

&

Δυτ.

Ελλάδος

Πυράρχου

Βασ.

Ματθαιόπουλου και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων με τη δασοπυρόσβεση
φορέων.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος, κατά την εισήγησή του, τόνισε ότι:


Στόχος της σύσκεψης αποτελεί η μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των
μέσων όλων των υπηρεσιών και των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και η απόλυτη
συνεργασία μεταξύ τους, για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.



Για φέτος, κατανεμήθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό, το ποσό των 16,9 εκατομμυρίων
ευρώ στους Ο.Τ.Α. της χώρας για έργα πυροπροστασίας, εκ των οποίων τα 2.160.200 ευρώ
αφορούν τους ΟΤΑ της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου.
Επίσης, έχουν δοθεί πιστώσεις ύψους 215.300 ευρώ (168.000 για τη Δυτική Ελλάδα και
47.300 για τα Ιόνια Νησιά) για την εκτέλεση προγραμμάτων δασοπροστασίας στις δασικές
υπηρεσίες.



Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διαχείρισης
Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) και κυρίως στις παρεμβάσεις αποκατάστασης τους, που πρέπει να
γίνουν σε αυτούς από τους Ο.Τ.Α., ενόψει και της θερινής περιόδου.



Μεγάλη σημασία δίνουμε στο συντονισμό και τη συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος
και των Δασικών Υπηρεσιών για τον καλύτερο προγραμματισμό και την υλοποίηση των
έργων αντιπυρικής προστασίας.



Τονίζουμε δε, τον καθοριστικό ρόλο της έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης στην
αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, έτσι ώστε το ΚΕΠΠ (Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής
Προστασίας) να μπορεί να συντονίσει το έργο της πυρόσβεσης. Η Πολιτική Προστασία της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην κατεύθυνση αυτή συνεργάζεται απόλυτα με τις αντίστοιχες
δομές των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού.



Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο κομμάτι του εθελοντισμού και της
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στο ζήτημα των πυρκαγιών.

Στη

σύσκεψη

παραβρέθηκαν

ο

Αντιπεριφερειάρχης

Αχαΐας

Γρηγόρης

Αλεξόπουλος, οι δήμαρχοι, Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, Ερυμάνθου, Θάνος
Καρπής, Θέρμου, Σπυρίδων Κωνσταντάρας, οι Γενικοί Διευθυντές της Α.Δ.,
Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, Αντώνης Κανταρτζόπουλος, Εσωτερικής
Λειτουργίας, Γεωργία Πατακιάρα, καθώς και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’
& β΄ βαθμού και των σωμάτων ασφαλείας, ενώ το συντονισμό της είχε ο Διευθυντής
Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρης Κατσαρός.

Στιγμιότυπο από την συνάντηση

