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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Άμεση προτεραιότητα στα θέματα Πολιτικής Προστασίας
Δπξεία ζύζθεςε, εθ’ όιεο ηεο ύιεο, γηα ζέκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πξαγκαηνπνηήζεθε, ζήκεξα ην πξσί, ζηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ, ύζηεξα
από πξόζθιεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Μαλώιε Αγγειάθα θαη κε ηε
ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ.
ηε ζύζθεςε ζπδεηήζεθαλ ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ησλ πηζαλώλ πξνβιεκάησλ
πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ έιιεηςε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, κέζσλ θαη
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Δμεηάζηεθαλ, επίζεο, ε δπλαηόηεηα θαιύηεξεο θαη
απνδνηηθόηεξεο ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνύ ησλ θνξέσλ Πνιηηηθήο
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ησλ

όκνξσλ

Πεξηθεξεηαθώλ

ελνηήησλ

θαη

ε
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θηλεηνπνίεζήο ηνπο, θαζώο θαη ε πηζαλόηεηα δηεμαγσγήο θνηλήο άζθεζεο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνύλ θαη λα θαηαγξαθνύλ,

ιεπηνκεξώο, όια ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη, θπξίσο, από ηελ
αιιεινεπηθάιπςε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηώλ, ώζηε λα
δνζνύλ άκεζα ιύζεηο.
Σέζεθαλ, επίζεο, ηα ζέκαηα ηεο δεκηνπξγίαο εηδηθνύ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ
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εκπιεθνκέλσλ ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, όπσο θαη ηνπ ειέγρνπ
θαηαιιειόηεηαο ησλ θηηξίσλ ζπλάζξνηζεο θνηλνύ ζε παξόκνηεο ζπγθπξίεο.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο, αθνύ ελεκέξσζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε ζύζθεςε
γηα ηηο παξεκβάζεηο πνπ ήδε έρνπλ μεθηλήζεη γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή
πξνζηαζία ησλ πεξηνρώλ πνπ έρνπλ πιεγεί από ηηο ππξθαγηέο ηνπ
θαινθαηξηνύ ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, αλέθεξε όηη γηα ηα
θαηαγξαθέληα πξνβιήκαηα ζα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ησλ αξκνδίσλ ππνπξγείσλ, ώζηε κέρξη ηελ
επόκελε ζύζθεςε λα έρνπλ ππάξμεη νπζηαζηηθά βήκαηα.
Σέινο, αλαθνίλσζε όηη παξόκνηεο ζπζθέςεηο πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ
θαη ζηηο άιιεο δύν Πεξηθέξεηεο (Πεινπνλλήζνπ & Ινλίνπ), αξκνδηόηεηαο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
ηε ζύζθεςε παξαβξέζεθαλ, νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αηησιναθαξλαλίαο, Βαζ.
Αλησλόπνπινο, Αραΐαο Γξ. Αιεμόπνπινο, Ηιείαο Υαξ. Καθύξαο, ν Γηνηθεηήο
Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζίσλ Γπη. Διιάδαο Κσλ. Γεζηληώηεο, ν Γεληθόο
Αζηπλνκηθόο Γηεπζπληήο Π.Γ.Δ. Ισάλλεο ηάκνο, ν Γεληθόο Γηεπζπληήο Γαζώλ
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αλη. Καηαξηδόπνπινο, ν Γ/ηεο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο Π.Γ.Δ. Νηθ. Αγγειόπνπινο, νη πξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ
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Νηθ.

Νηθνιόπνπινο, Αραΐαο Ν. Γπθηάθεο, Ηιείαο Ν. Μπαιθάκνο, ν ππνπινίαξρνο
Αζ. Καιδίξεο, εθπξόζσπνο ηεο 5εο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο Ληκεληθνύ
ώκαηνο, ε Διέλε Αικπάλε, εθπξόζσπνο ηεο 6εο Τ.Π.Δ. θαη ν Γηνηθεηήο ηνπ
Δ.Κ.Α.Β. Γξεγόξεο Μπαξάθνο.

