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ΓΔΛΤΗΟ ΤΥΠΟΥ

Γιάθεζη 4,184 εκαηομμςπίυν εςπώ ζε Γήμοςρ ηηρ
Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ για έπγα δπάζευν
πςποπποζηαζίαρ, ενότει ηηρ ανηιπςπικήρ πεπιόδος 2013

Επξεία ζύζθεςε γηα ζέκαηα δαζνππξόζβεζεο θαη πξόιεςεο ησλ ππξθαγηώλ
ζηε

Δπηηθή

Ειιάδα,

ελόςεη

ηεο

αληηππξηθήο

πεξηόδνπ

2013,

πξαγκαηνπνηήζεθε, ζήκεξα ην πξσί, ζηα Γξαθεία ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ, ππό ηελ πξνεδξία ηνπ
Γεληθνύ γξακκαηέα Μανώλη Αγγελάκα θαη ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ.
Ο θ. Αγγελάκαρ, επεζήκαλε ηελ πξόζεζε ηεο θπβέξλεζεο λα ππάξμεη ε
κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ησλ κέζσλ όισλ ησλ

ππεξεζηώλ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, θαζώο θαη απόιπηε ζπλεξγαζία
κεηαμύ ηνπο, γηα ηελ πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ,
επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε ζσζηήο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο.
Σόληζε, επίζεο, ηελ έγθαηξε, γηα θέηνο, θαηαλνκή ησλ 18,4 εθαηνκκπξίσλ
επξώ από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό ζηνπο Ο.Σ.Α. ηεο ρώξαο γηα έξγα
ππξνπξνζηαζίαο, θαζώο θαη από ηελ πιεπξά ηνπ ΤΠΕΚΑ ηε δηάζεζε
ζπλνιηθνύ πνζνύ, 51 εθαηνκκπξίσλ επξώ γηα πινπνίεζε πξνγξακκάησλ
δαζνπξνζηαζίαο.
Ο θ. Αγγελάκαρ, ζεκείσζε, δε, όηη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο
Υώξνπο Αλεμέιεγθηεο Δηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (Υ.Α.Δ.Α.) θαη ζηηο
παξεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο, πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζ’ απηνύο από ηνπο
Ο.Σ.Α., ελόςεη θαη ηνπ πην ζεξκνύ θαινθαηξηνύ ησλ ηειεπηαίσλ 15 ρξόλσλ.
Αλέθεξε, αθόκε, όηη πξέπεη λα εληαζεί ε ζπλεξγαζία ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ
ώκαηνο θαη ησλ Δαζηθώλ Τπεξεζηώλ θαη ελεκέξσζε όηη ήδε έρεη δώζεη
εληνιή γηα άκεζε νινθιήξσζε ησλ έξγσλ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο, πνπ
πινπνηνύλ νη Δαζηθέο Τπεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο.
Σέινο,

αλέθεξε

όηη

γηα

ηελ

επηθείκελε

αληηππξηθή

πεξίνδν,

ήδε

πξαγκαηνπνηνύληαη ζπζθέςεηο ζηηο έδξεο ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο αξκνδηόηεηάο
ηνπ θαη ζεκείσζε όηη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζην θνκκάηη ηνπ
εζεινληηζκνύ θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο ζην δήηεκα ησλ
ππξθαγηώλ.
ηε ζπλέρεηα πήξε ην ιόγν ν Πεξηθεξεηαθόο Δηνηθεηήο Ππξνζβεζηηθώλ
Τπεξεζηώλ Δπηηθήο Ειιάδνο Τπνζηξάηεγνο Παναγιώηηρ Γιαννακόποςλορ
ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηελ εηνηκόηεηα θαη ηα κέζα, πνπ δηαζέηεη, ην
Ππξνζβεζηηθό ώκα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Δπηηθήο Ειιάδνο, θαζώο θαη
ζηηο ελέξγεηεο θαη δξάζεηο ηεο Π.Τ. πνπ έρνπλ πινπνηεζεί:
1. Αλαζεώξεζε

–

επηθαηξνπνίεζε

Αληηκεηώπηζεο Δαζηθώλ Ππξθαγηώλ

ησλ

Επηρεηξεζηαθώλ

ρεδίσλ

2. ύληαμε κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ ηεο ππεξεζίαο, θαηαγξαθή ησλ
δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ (έιεγρνη ζεκείσλ πδξνιεςίαο,
νδηθνύ δηθηύνπ θ.ι.π.) θαη ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ γηα ηηο
δηθέο ηνπο ελέξγεηεο.
3. Οινθιήξσζε ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο κεραλνινγηθνύ θαη ινηπνύ
εμνπιηζκνύ (νκαιή ξνή ρξεκαηνδόηεζεο)
4. Έθδνζε από ηνλ Δ/ηε Π.Δ.Π.Τ. Δπη. Ειιάδαο ηεο Ππξ. Δηάηαμε 1/2013
πεξί απαγόξεπζεο θαύζεο αγξνηηθώλ εθηάζεσλ, άλεπ αδείαο, από 1-52013 έσο 31-10-2013
5. Δηεμαγσγή ηεο εηήζηαο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη δηελέξγεηα
αζθήζεσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο αληηκεηώπηζεο
δαζηθώλ ππξθαγηώλ.
Αίηεκα γηα ηελ ζπλδξνκή ηνπ ζηξαηνύ ζηελ επηηήξεζε επαίζζεησλ πεξηνρώλ
(ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζ. 29370Φ702.15/15-5-2013 Δγή ΑΠ)
Καηόπηλ,

έγηλαλ

ηνπνζεηήζεηο

από

εθπξνζώπνπο

ησλ αζηπλνκηθώλ,

ζηξαηησηηθώλ θαη ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ, νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ ζηνλ
απνηειεζκαηηθόηεξν ζπληνληζκό όισλ ησλ δπλάκεσλ δαζνππξόζβεζεο,
αιιά θαη ζηε ζεκαζία ηεο πξόιεςεο ησλ ππξθαγηώλ.
ηε ζύζθεςε ζπκκεηείραλ θαη νη Ανηιπεπιθεπειάπσερ Ασαίαρ Γπηγόπηρ
Αλεξόποςλορ,

Ζλείαρ

Καθύπαρ

Φαπάλαμπορ,

Αιηυλοακαπνανίαρ

Βαζίληρ Ανηυνόποςλορ, Κεθαλληνίαρ Συηήπηρ Κοςπήρ και Εακύνθος
Γιονύζιορ Μςλυνάρ, θαζώο θαη δήκαξρνη θαη ζηειέρε ησλ Ο.Σ.Α., νη νπνίνη
αλαθέξζεθαλ ζηελ αλάγθε απμεκέλεο επηηήξεζεο ησλ δαζώλ, άκεζεο
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ππξνπξνζηαζίαο θαη έζεζαλ ην δήηεκα έιιεηςεο κέζσλ
θαη πξνζσπηθνύ, θαζώο θαη ηεο ρακειήο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ππεξεζηώλ
ηνπο.

