
Σwεδρiααη Σ.T.o Δfμoυ Πατρ6ωv 11tO5-2o2O
ΘEMΑTΑ l1. Απoλoγloμ6g καl Εκτrμ(oεrζ Kαl αvτ|πΛημμUρlκιig περl6δou,

2' Λhψη μθτρωv γlα αvτlμετΦπloη τωv δααlκΦv-αγρoτικΦv πuρκαγtιilv
Eloι!γηαη τoυ αvτιδημΦxoυ πoΛ|τlκιηζ nPoζπασlαζ ΑΘαvαα6πoυΛou Αvδρ6α.
Πρlv τηv 6vαρξη τηg oυζr]τηαηg Θα riΘελα vα oαg διευκρlvΙoιυ 6τl με τηv υπ'oριΘμ.:8778/L4-3'2o2o απ6φαoη

τoυ Γεvlκo0 Γραμματiα πoΛlτικ|iξ Πρoαrααiαg απoφαoiαrηκε η ouv6xloη τηg ΛεlτoυργiαE τωv επtxεlρηoιακΦv
καl διolκητtκΦv δoμΦv, ΛεlτouργlΦv καl oργdvωv τηg Γ.Γ'Π.Π. oOμφωvα με τo καvovισtlκ6 πΛαiσo ΛεlτouργΙαζ
τoυζ πρo τηg δημooiεuoηg τoυ Ν'4662/2o?0 καl μθxρl τηv 6Kδoση τωv καvοvιαrlκΦv πριlξευv. Mε βdoη αυτιiv
τηv απ6φαoη δεv εivαι δυvατt] η σ0σταση καl λεlτoυρYiα τoυ Τ.E.Σ.o.Π. oπdτε γΙvεταt α0γκΛrαη με τα μεΛη τoU
Σ.T.o.

ΑπoΛovlou6c καl Eκτlunoεlc καl αvτlπΛnluυolκιic πεot6δoυ
Mε τo π6ρα9 τηg φετlvιig αvτlπΛημμUρlκ'iζ περl6δou, ευxαρlαroOμε γ|α dλΛη μlα φoριi τlq Yπηρεoiεg &

εργαζdμεvoυg πou oυviβαΛαv σrηv πρ6Ληψη καταατdoευv oπ6 π^ημμUρlKd φαlv6μεvα αΛΛd καl σrηV αvτ|μετΦπlση
αuτιbv αrα 6ρlα τou Δ(μou μαg.

Kατιi τηv αvτlπΛημμυρlκli φετrvι! περioδo ol Yπηρεoiεg μαg 6πoυ απαlτιiΘηκε παρεviβηoαv τ6oo γtα τηv
πρ6Ληψη, 6oo και για τηv αvτlμετΦπlαη κoτααrdoεωv απ6 ivτovαι καtρtκd φαιv6μεvα με αξloπoiηoη 6λoυ τou
υπdρxovτog μηXαvoΛoγlκo0 εξoπΛloμo0 τou Δriμoυ καl τoυ πρooυπικP0.

ooo αφoρiι τηv πρ6Ληψη τo πρoηγo0μεvo δlασrημα απ6 τιg υπηρεoiεg τoυ Δι!μoυ μαg καταoκευιiαrηKαv Kα|
αυvεxiζoυv, vα εκτεΛoOvταl 6ργα γεvlκ6τερou aαρακτt1ρα, πoU 6χouv o16oη με αvτlπΛημμuρlKli πρoσrασiα καl
πρooταoΙα απ6 KατoΛlσΘητlκd φαlv6μεvα απ6 βρo1oπτΦoεlg ri dΛΛoυg εvδoγεvεfg παρdγovτεq.
Απ6 τnv ΔrεOΘυvoη 'Eovυv Yπoδouιic:

1. Kαταoκεuιi aεραζoνtτ (τoixog απ6 ouρματoκlβΦτlα με πλι]ρωoη απ6 ,ιiΘouq) γlα τηv πρoαrαoiα απ6 διdβρωoη
τωv 61Θωv τou πoταμo0 "ΞUΛoκ6ρα" καl τηv πρoαrαoΙα τηq παρακεiμεvηζ Δημoτlκιiζ oδo0 πoυ εvovεl τo PΙov _

Αγ. Bαoiλεlo με τo ΠΛατdvl. Η Θ6oη εivαl κατιivτη τηζ γ6φuραg τoυ ,,ΞuΛoκ6ρα,, oro ΠΛατιivl.
2. Σuvτι!ρηoη - επlσκευιi - αvακαταoκεuι! οvo|κτΦv UδραUΛaκυv dρδευoηg, ol oπoiol κατι1 τηv Xεlμερrvri
περioδo δ6xovται καl διoxετεOoυv 6μβρlα 0δατα.
3' Καταoκευti oεραζαv6τ καl τηv απoκατdαrαoη τηζ δlaβρUσηg 6xΘηg αrov πoταμ6 "Xdραδρo,, καl τηv
πρoαταoΙα τμtiματoq τηg oδoΟ ΔloδΦρou, πρog BεΛβiταl ΠατρΦv.
4. Kαταoκεuti τol1iou κοl μικρo0 τε1vlκo0 6ργoυ γlα τηv πρoαrαoiα και απoκατιiατααη τμιiματog 6xΘηg τou
xεtμdρρoυ "Kαραβd" επi τηg oδoΟ πρog Ξερ6Λακκα.
5. Kαταoκεuιi πααoαΛ6τoIXoU αε τμι]μα τηg oδo0 πρoq Kαρud γlα τηv αvτlμετιilπloη κατoΛlΦητικo0 φαtvoμθvoυ.
6. Kαταακευιi μεγdΛoυ (αε μιiκog και 0ψog) ποooαΛ6τolxou επi τoυ BoρεloαvατoλικoΦ oρioυ τou 4oυ Γ.E.Λ. αrηv
Aρoιi, γlα τηv αvTlμετΦπlση 6vτovιυv κατoΛloΘητlκΦv φαtvoμ6vωv αrηv περloxι! τηq Aρ6ηg, κατdvτη τηg oδo0
παοΛoU παUΛoπo0Λou.
7. Εivaι oε εξ6Λlξη τoυΛιi1lorov ετπd (7) γεωτεxvtκrig - αrατικ69 μεΛiτεζ γlα τηv αvτlμετιilπlαη 6vτovωv
κατoΛιoΘητtκΦv φαlvoμ6vωv, oε διιiφoρεg περlo169 τoυ Δ}iμou Πατρ6ωv,6πω9, ατov δρ6μo Bo0vτεvη -
BεΛβiτol, oτo Θεριαν6, σfηv Αρ6η (oδdg Π. ΠαuλoπoΟλoυ), αrηv Θ6α (oδ69 86τoη), αro ZοβΛιivl (oδ69 olτΟΛou
καl Α1αi'κηg ΣuμπoΛιτεiαg), αrov κεvτρικ6 δρ6μo πρog MoΙρα κΛπ.
8. ΑσφαΛτoστρΦσειg δεκιiδωv oδΦv πoυ σUvεβαΛαv στη δlαxεiρloη τωv 6μβρlωv uδdτωv.

Eπiαηg ατo Tεxvlκ6 Πρ6γραμμα τωv Yπηρεoιov τou Διiμoυ πρoβλiπovταt παρεμβιioεlq κοt oε ιiΛΛα oημεiα τou
Δ(μoυ για τηv αvτιμετoπloη τ6σ0 αvτlπλημμUρlκΦv 6oo καl κατoΛιΦητικΦv φαlvoμ6vωv.

Aπ6 τnv ΔEYΑΠ
1. ΠραγματoπolιiΘηκε καΘαρloμ69 τωv φρεατiωv uδρoouΛΛoγrig καΘΦg καl τυv αγυγΦv τωv oπoiωv ol

εKβoΛiζ KαταλliYoυv στηv ΘιiΛαooα. Elδrκ6τερα καΘαρiαrηκαv περiπoυ 15.OOO φρεdτια εvΦ
πραγματoπolι!Θηκαv αε καΘημεριvti βdoη απoφρdξεlg αγυγov.

2. 'Eγιvαv κΦαρloμ69 oιυληvωμ6vωv αρδευτικΦv αuλακiωv d 6λo τo μ(κog τoυ Διjμou.
3. Eκτελ6αrηκαv εργα βεΛτiιlrσηζ τηζ απoρρoιiζ 6μβριωv τωv υφtαrιiμεvωv παvτoρρotκΦv αγωγΦv αrηv

περloxιi τoυ κivτρou τηg π6Λη9 μεταξ0 τι!v oδωv ΦlΛoπoiμεVog καl Zαiμη .



Eκτ6q απ6 τηv πρ6^ηψη η oπoΙα απoτεΛεσε αvασrαΛτlκ6 παρdγovτα τηg 0παρξηg Evτovιlv π^ημμuρlκΦv
φαιvoμ6vωv,6πoυ απαlτiΘηκε με τηv εμφ&vιαη πΛημμψικΦv φα|voμ6vωv υoφξαv απa τo Γραφεio ΠoΛrτlκl]g
ΠρoaταoiαE oε oυvεργαoiα με τrE Yπφεoiεg τoυ Δriμou iμεαεg επ6μρασηζ καl αvrlμετΦτlση αUτΦv.Σuγκεκρtμivα:

' 'Ellvαv dμεσεζ παρεμβdσεlg με κατεπεΙγouoεg εργαoΙεg καΘαρloμo0 παραΛlακΦv oδΦv, σTlE oπoΙεE
υπιiρξε ouγκ6vτρωoη αδραvΦv καl dΛΛωv φερτΦv υλlκιilv απ6 μεγdλouq Θαλιlαoloυg κυματlσμo0ξ λ6γωτυv 6vτovωv καlρlκΦv φαlvoμivυv αrιg περlo1θq PΙo, Ακταio, Αγlog Bαoi,ιεlog, ΨαΘ6πuρyog,
ΑραxωβΙτlκα, Bρα1vαiiκα.

. Υτhρξε ιiμεoη επ6μβαoη γtα τηv αvτtμετΦπlση πΛημμUρlκιi.,v φαlvoμ6vωv αrηv περloxri τη9 Kρι]vηq καΘΦg
καl τηE Bo0vτεvηg.

' Yπιiρξε dμεoη επ6μβαoη γlα τo καΘαρlφ6 Kαl τov εκXlovlσμ6 τωv oρεlvιilv oδΦv 6πou αuτ6 απαlτιjΘηκε
ετα Φσtε vα δlεUKoΛUvΘεf η ασφαλliE δl6ΛεUση τωv δημoτιilv ατo oδlκ6 δiκτuo.

' YπΦξε o1ετlκti πρoετolμααiα γtα φαlv6μεvα παγετo0, 6πoυ xρηolμoπolfΘηκαv ol αΛατlερεζ -
εκ1tovlαrlκd μηXαvtματα τoυ Δriμou καl η oυvδρoμ( τoυq {ταv κατα^uτικιiζ oημαoΙαq 6πou αυτι!
απαtτιiΘηκε.

Στo Δiμo μα6 oιlvε1iζoυv vα δtατφo6vrαl ol κivδυvoι πΛημμφlκιiπ φαιvoμ6vωv: Στηv Δ.E Pioυ Λ6γω τηg
6^ΛεlψηE dvαγKαiωv 6ρvωv δlεuΘ6τηoηg τωv μεγdΛωv 6γκυv vερoO πoυ ouγκεvτρΦvovταt απ6 τηv KατασKεuιi τηζ
viαg εΘvικιig oδoΟ καl τηg Σιδηρoδρoμlκιig Γραμμ|iζ. Παρ6τ1 6xoυv δoΘεΙ υπoα16oεrq απ6 τα αρμ6δlα Yπouργεiα
0, παρεμβdσε|ζ καΘuorερo0v καl ol κivδuvol γtα τoυg κατoΙκoυζ τηζ περloXιiζ εivol μεγdλol. Στlg Δ.E ΠαραΛiαg
και Bρα1νεiκων o κivδuvog πΛημμuρlκΦv φαιvoμθvωv, πoυ εΙxε απ6 πtρuot εvτoπlαrεi, Λ6γω τωv παρεμβdσεωv
τωv αvαδ6xωv καταακευαατlκΦv εταlρlΦv ατα τμriματα 8 και 7 τoυ 6ργoU τηξ εΘvlκ(g oδoΟ ΠατρΦv-Π0ργou απ6
τηv απoψΙΛωση τωv δivτρωv oε μεγdλη iκταoη 1ωρig vα ΛηφΘoov μετρα, αυξdvεταl δραματικιl Λ6γυ τιJv
πρ6oφατωv εξεΛiξεωv τηg απoxΦρηoηg τoug. Eivαl ευΘΟvη καl υπo1ρ!ωoη τη6 Kυβ6ρvηoηg vα πρo1ωρ(oεl oε
6Λεζ τlζ εviργεlεζ γlα Tηv πρ6^ηΨη καl καταoκεuιi τωv αvαγκαiωv αvτlπΛημμUρlκd.,v 6ργωv πρoαrααiαg τυv
oυγκεκρ l μ6vωv περloxιilv.

Επiαηg εivαι αvdγκη vα oυvε1tαroOv ol παρεμβdoεlg απoβκρυvoηg φερτιirv UΛικωv πoU σUσσωρεoovταt
ατlg κoiτεg τωv πoταμΦv καl τωv 1εlμdρρωv καl η δημloυργiα 6ργωv uπoδoμriq 6πω9 επαvακαταoκευη
αvαβαΘμιilv, iργωv εγκlβωτloμotl, oερζoνiτ KΛπ απ6 τηv Περlφ6ρεrα Δuτl^iζ Eλλdδαζ 6πoυ μεταφ6ρΘηκε
πρ6σφατα η αrγκεκρlμθvη αρμoδ16τητα.

Eivαι κoιvi πετoiΘηoη πιυζ η o^oκΛηριrrμ6vη αvτlμετΦπtαη τωv πΛημμυρlκιilv φα|voμεvιυv με ατ61o
τηv ασφdΛεlα καl τηv πρoαταoiα τηζ ζωιiζ Kαl τou περlβdΛΛovτog απαtτεi γεwαiα κρατtκιi xρηματoδ6τηoη αΛλιi καr
τηv διιiΘεoη τυv απαlτooμεvωv μ6oωv καl επlorημovlκo0 εξεlδικευμ6vou αvΘρωπΙvoυ δuvαμlκo0 σrα πΛαiσlα εv6ζ
επlατημovlκo0 o1εδlαoμo0.
Αuτ6 αrερεfταl o Λα6ξ μαξ, o Δι]μog μαq 6πιυζ καl 6Λol ol Δι]μol.

Γlα αυτ6 τo 46vo ακ6μα κα| γlα τα πlo 'απΛd" 6πω9 γlα τov καΘαρloμ6 τωv αρδεuτlκΦv αUΛακωv,
uπoxρεΦvεταl o Δι!μoq μαg vα xρηματoδoτει τtg απαραΙτητεg επεμβdoεlq απ6 τo δημoτlκ6 πρoUπoΛoγroμ6. Oμωg
γlα μεrdΛηζ iκτoαηg 6ργωv uπoδoμιig πou εivαι lκαvig vα απooβtjvouv τo κΙvδυvo Kα| τlζ καταστρoφεζ πoU
επiρXovταl oε περiπτωoη πoΛ0 εvτovιlrv φαlvoμεvωv (παραδεiγματα υπιiρ1oυv πoΛΛd), δεv εivαι δυvατ6v vα
εKτεΛεσfoΟv απ6 τo Διiμo μαζ, Λ6γω τηζ 6,\Λεlψηξ oικovoμtκΦv,π6ρωv καl πρooιιπlκoΟ καt oυvεxiζouv vα
απoτεΛoOv εv δuvdμεl κivδυvo γlα τηv περιoxιi μαq.

Αuτιi η κατdαrαoη δεv μπoρεf vα oυvε1lorεi. Δεv γivεται κιiΘε φoρd vα δlKαloΛoγo0vταl ot καταorρoφ6q
oαv "μolραiεE", 'αlφαiα φαιv6μεvα" και 6τι εiμαorε ..αvfμπoρof. 

μτρoα16 στη φ!ση.
Iφ1ψιζ6μααrε και διεκδικo0με πωζ η πρ6Ληψη εv6q πΛημμυρlκo0 φαlvoμivou απαtτεi τηv

oΛo}dηρωμεvη δlαxεiρloη τou σUv6λoU τηζ Λεκdvηζ απoρρorig πoυ δloxετεΟoυv τo vερ6 πρog τηv ΘαΛαooα, με τηv
oρΘoλoγlκ( επιατημovlκli δlα1εiρloη τωv δασιi.,v καt τωv oρεlvΦv 6γκωv. ol or,oonooμα',*εg παρεμβdσεlξ πou
μdλlαrα oxεδldζovτα| Kαl κατασκεudζovταr και τμηματlκd, oδηγΦvταζ voμoτελεlακιi σε καKoτεXviεζ KΛπ,
πρoκεlμ6voυ vα uπdρξεr κ6ρδo9 γlα τlζ κατασKεUαστlκ6g εταιρεiεg δεv απoτελεi ρlζrκιj Λ0oη τιυv αvτlπ^ημμυρlκΦV
φαlvoμ6vωv.



Mε τηv αημεριvιi αvdπτuξη τωv επιαrημovlκΦv και τεxvoΛoγlκΦv δυvατoτt]τωv μπoρεi vα δlασφαΛlσrεΙ
η πρ6Ληψη καl η πρoαταoiα τηξ ζol}iξ καl τηg περιoυoΙαξ τoU ΛαoΟ με τηv πρoυπ6Θεση η oργαvωoη τou σUv6ΛoU τηζ
ΠoΛlτlκιjg Πρoαrooiαg τηg αvτιμετιilπloηg φυoικΦv καl τεxvoΛoγtκΦv καταατρoφov oε επΙπεδo δoμrig, υπoδoμΦv,
εξoπΛroμo0, σXεδldσμo0 αvτtμετoπloηg καl xρηματoδ6τηoηg vα εivαl απoκλεlατικη εuΘOvη τoυ κρdτoυg μεκαΘoρloμ6voug ρ6λoug γrα 6λεζ τlζ εμπλεκ6μεvεq uπηρεoiεg και κρατlκιi 6ργαvα.

H αvτιπuρlκι] περioδog ατη xΦρα μαE αρxfζεl απ6 1η Mαibu μ6xρr 31η oκτωβρiou. H απoτελεoματικt{
αvτlμετΦπloη τωv πuρκαγlΦv επlβιiλΛεl τη Λιiψη μ6τρωv τα oπoiα Θα ouμβdΛΛoυv σrηv μεiιrJση τoυ κlvδ6vou.
Tα μ6τρα αυτιi iXouv ωE α161o vα κατααr(αouv τo iργo τηq κατασroΛiζ περιoo6τερo απoτεΛεσματ|κ6. To
γεγov6g 6τl π6ρuoι εi1αμε εΛιi1lαrεq πυρκαγlθg αro Διiμo μαg ol oπoΙεg αvτlμετιJπiσrηKαv dμεoα απ6 τηv
Πuρooβεαrrκd Yπηρεoiα με τη βoιiΘεlα τωv YπηρεoιΦv μαg ,αφεv6g μεv δεi1vει τα μθτρα πou εΙXαμε Λdβε|,
αφετ6ρoυ oε καμΙα περiπτωoη δεv πρiπεl vα μαg εφηouxdζεl.

H καΘuαr6ρηoη τηζ Xρηματoδ6τηoηg μεγαλΦvεl τηv αvησUXiα 6Λωv μαζ καΘΦg κρivεταl αvαγκαiα Φαrε
vα ξεκlvtioouv ol δρdoεlE πuρoπρoαταoiαE γlα τηv Θωριiκιoη τηζ περloxliζ.

,". ,,rrζ lrlv Λnψn μετριr.,v vlα τnv αvτ|uετurπlσn τιrv oασlKΦv - αvooτ|κΦv πUρKαγιιbv, ol εvιiργειεg τωv
uπηρεotΦv τoυ Δι!μou μαζ γlα τηv αvτιπυρtκιi περioδo αφoρo0v τηv πρ6Ληψη καΘΦg και τηv θrκαlρη αvτιμετΦπloη
κlvδ0vυv Λ6γω τυv δαotκΦv πυρκαγlΦv.
Παριi τoυg αvασrαΛτlκo0ξ παριiγovτεg λ6γιυ ,ΛΛεlΨηξ πρoou.lπικoO καl επαρκo0g 1ρηματoδ6τηoη9, ol εv6ργεlεg
πou tjδη ixouv δρoμoΛoγηΘεi γlα τηv αvτιπυρικι! περioδo εΙvαl:

Ατ6 τo Γραφεio ΠoΛιτlκιie Πρoαrααiαg.
1. EvημερΦθηκαv εγγρdφωg ot δημ6olot oργαvtoμoi ΔEΔΔHE, oΣE, Aρxαloλoγlκιi Yπηρεoiα

ΠατρΦv, Παvεπιατtiμto ΠατρΦv, 6η yπE, Ιερd Mητρ6πoλη, oΑEΔ. Tηv εκτεΛεση εργαoιΦv
πρoΛηπτlKo0 καΘαρlφo0 τωv ιδloκτηαlΦv τouζ πρoζ απoφuγιi πρ6κΛηoη9 πuρκαγldq, 6πou
απoτεΛεi uπoxρ6ωo( τoυg.

2. AvακolvΦΘηκε δημ6olα η εuΘΟvη τι.ιv tδloκτητΦv oικoπ6δυv vα φρovτioouv γtα τηv απoψiΛωαη τωv
lδloκτηolΦv τoUζ dπ6 x6ρτα καΘΦg καl τωv lδιoκτιjτωv αγρoτεμαxiωv, τωv oπoΙωv ol lδloκτηoΙεg
εφιiπτovταl oε ΔημoτtκoΦq - Αγρoτlκo0g oδo0ζ, vα πρoβo0v αrηv κoπη τωv KΛαδ|Φv τα oπoiα
αvαπτoαoovταl πρog τlg oδo0q και δuoxεραivouv τηv κuκλoφoρiα ΠυρooβεατlκΦv oxημdτυv

3. ToπoΘετιjΘηκαv δ0o (2) v6εg υδατoδεξαμεv6ζ δαooπυρ6αβεαη9 2Ot η κdΘε μiα ατηv περloxη
Bo0vτεvη Kαl MπdΛΛα εvΦ ixoυv ιiδη τoπoΘετηΘεi τα πρoηγoOμεvα xρ6vlα ιiλΛεg δ0o (2)
υδατoδεξαμεv6g 20t orηv περro1r] Δρ6παvo καl ΣoOλt.

4. Εvεργoπoiηoη UπαΛλiλιJJv καl μθρlμvα γlα ετoιμ6τητα τωv oxημιiτωv τou Δriμoυ otμφωvα με τo
μvημ6vto εvεργεlΦv γlα δασκaζ πυρκαγιiq.

5. Σuvεργαζ6μααrε με τηv Πυρooβεαrικri Yπηρεoiα καl τoUζ EΘεΛovτlκo0ζ ΣυΛΛ6γoug
δαooπρoαrααiαg, με Toπlκd ΣυμβoΟΛlα καl oμιiδεq πυρααφdΛεlαg κατd περlo1ιi, γtα περιφρo0ρηoη
επt κivδυvωv περ l o1ιilv.

6. ΔlαΘiτouμε τα πυρooβεαtlκd oxιiματα (vτακ6τεξ) γrα vα βoηΘrioouμε σrηv aμεση παρεμβαση KαΘd,ζ
καt uδρoφ6ρεg τou Δtiμou καr τηg ΔEYΑΠ, μαζi με τo αvdλoγo πρooωπlκ6.

7. Evεργoπoiηoη εΘεΛovτlκιilv oργαvΦoεωv ΠoΛιτικfg Πρoαrαoiαg oε δριioεlg επrτηρηαηζ δdσιi,v Kατd
τη δldρκεlα τηζ αvτlπUρlκιiζ περl6δou γrα τηv iYκαlρη επtoιiμαvoη δαolκΦv πυρκαγlΦv κoΘΦg καl
τηv αvτlμετΦπtoη αυτΦv.

8. Mετd απ6 αiτημα εΘεΛovτtκΦv oμdδωv δαooπρoαrααΙαg, Θα πρoxωρηooυμε dμεoα αrηv τoπoΘ6τηoη
παγκακιΦv δαolκo0 τ0πou αrlg περlox6g Αρ6η καt Αvυ Kαorρtτoioυ.

9. KαΘαριψ6g 1Φρωv oυγκ6vτρωoηg ε0φΛεκτωv UΛlκιi,V σε ouvεργαoiα με τηv Πυρooβεαrικι!
YπφεαΙα.

10. Exoυv δρoμoλoγηΘεi oι εv6ργεlεg πρ6σΛηψηζ εκτdκτoυ πρooυπlκo0 τρrμ(voυ δlαρκειαg γlα τιg
αvdγκεg πuραoφdΛεlαζ καl δαooπρoorααiαg.

EπικαlρoπolιiΘηκε απ6 τo Γραφεio ΠoΛlτlκιlg Πρoαrαoiαg τo oi6δ,o Avτlμετoπlαηg 'Eκτακτωv ΑvαγκΦv εξ
αιτiαg ΔαolκΦv πuρκαγlΦv τo oπoio Θα απoσrαλεi ατιg αρμ6δlε9 υπφεoiεg.
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Απ6 τιc Yπnoεoiεc τou Διiuou καl τrc Δ.E.Y.Α.Π.
. Eπloκεuαζovται καl τoπoΘετo0vταt v6α uδρoατ6μlα,

' Mε τo πρoou.tπtκ6 καl με 6oα μioα πoυ δtαΘiτεt o Δriμog, γivεταl καΘαρloμ69 1Φρυv πou 61oυv
μεγdλη επlκlvδυv6τητα πuρκαγldg μετd απ6 ouvεw6ηoη με τηv Πuρoαβεαrrκ( Yπηρεoiα καl
πρoxωρoομε αro πρoΛηπτικ6 καΘαρloμ6 βλdατηoηg αε δαolκ69 εκτdoεtg, πou μ6vo αuτ6q εivαι
εκατovτdδεg orρ6μματα, δivovταg rδlαiτερη μθρlμvo ατo περlαατlκd d^ση 6πωζ ΔαoυΛΛιo,
KεφαΛ6βρυoo, ΓφoκoμεΙo, Elιog Αγυlιig, πΛαταv6δασoζ κλπ.

' EπεμβαΙvoυμε με μηxαvιjματα τou Δ(μou oε αγρoτtκo0g δρ6μoug γlα τηv απoκατdσrαση τouξ,
πρoκεlμ6voυ απρ6oκoττa να περvo0v τα πι.lρooβεαrικιi oxηματα 6ταv 1ρεlααrεi.

' oΛoκΛηρΦΘηκαv ol διαδικαoiεq αvdΘεαηg εργαolov γlα τoV πρoΛηπτlK6 καΘαρloμ6 τηg βΛdorηoηg ωg
μ6τρo πρdΛηψηξ vlα τηv μεiωoη κlvδ0voυ πυρκαγtdg καΘΦg καl γ|α απoκατdστααη βατ6τητα9 oρεrvΦv
oδΦv για τηv πρ6οβαoη πυρooβεαrικΦv o1ημdτωv.

' o Δriμoζ μαq πρoετolμdζεταl σro πΛαiσ|o τou πρoγριiμματog αγρoτlκriζ αvι1πτuξηg (τ1AA) 2o!4 - 2o2o
με τiτΛo <Avdπτuξη Σuατriματog ΠuρoπρoorααΙαg>.l vα καταΘ6oεl πρ6τααη πρoμιiΘειαζ καl
εγκατιiαταoηg εξoπΛloμo0 γlα τηv εvioxuoη τηg uπdρxoυoαg υπoδoμtξ γlα τηv πρ6Ληψη πuρκαγldg ατo
ΔαouΛλlo τoυ Διiμou μαg. Αφoρd ivα oOγ1ρovo o0ατημα oviχvευαηg πυρκαγlΦv τo oπoio περlΛαμβdvεl
κdμερεg (Θερμlκ69 καl oπτικ69) καl περlΛαμβdvεl δ0o (2) κατεuΘuvτηρioυg πυΛΦvεg:
Α πUλιiJvαc - TεXvικιi υπoδoμ(: ToπoΘ6τηαη κατdΛ^ηλou τε1vlκo0 εξoπΛιoμoΟ ιilαrε vα διααφαΛlαrεi η
αμεo6τητα τηq πλφoφoρiαg γlα επερx6μεvo κivδυvo.
B_ΠuΛΦvαc _ Bdoη Δεδoμ6vωv: Δημloυργiα βιioηg δεδoμ6vωv πou Θα αφoρd τηv κα0σlμη 0Λη (
βloπolκlΛ6τητα ) τoυ ouγκεκρlμ6vou 1Φρou.

Σfιμερα ωζητ&με ιδιαiτερα εκτεταμ6vα τo Θ6μα τηξ αvτlπυρlκlig πρooταoiαg γlατi αvηoυxo0με απ6
τηv 6^Λεlψη κεvτρικoo πoΛιτlκo0 oxεδlαφoo γlα τηv πρoαrααΙα τou δαoικo0 μαg πλo0τoυ. απ6 τηv εΛλεlψη σε
πρoα.Llπικ6, oε μtαα καl μηXαvoΛoγ|κ6 εξoπΛιαμ6, oε xρηματoδ6τηαη σrlζ εμπλεκdμεvεg uπηρεoΙεg, 6πωE
Πυρooβεαrlκf, Δαolκ69 Yπφεoiεζ, Διiμol κ.Λπ.

Bαolκig τΛευρ6q πoυ oυvΘ6τouv τlg αvηoυxiεζ μαg εΙvαl:

oι πoΛlτικ69 πou εφoρμ6ζovταl γlα τηv δlαxεiρlαη και πρoo'rαoΙα δαolκΦv oικooυατημιiτωv, τou
περloρloμo0 τηq δαooπρoαταoΙαζ ωζ δασ0πυρ6σβεoη αΛλιi καl τηq 0παρξηg τou ΘεoμlκoΟ πΛαιαioυ με
δαooκτ6voυq v6μoug και απo.1αρακτηρloμog δαolκΦv εκτασεωv.
Mη 0παρξη εvιαΙoυ φoρ6α Δαooπρoαrαoiαg καl Δαooπυρ6αβεoη9.
Mη επαρκtig xρηματoδ6τηoη τωv εμπΛεκ6μεvωv υπηρεolΦv.
ΑπoψlΛΦoειq πρooωπlκoΟ αrlg εμπΛεκ6μεvεξ uπηρεoΙεg.
MεγdΛεg ελΛεΙψεlξ μ6oιlv ατηv Πυρooβεorlκι] Yπηρεoio, γlα τηv επiγεlα & εvαθρlα δαooπυρ6oβεoη.

Σ' αυτ6 τo oημεio Θ6Λouμε lδlαiτερα vα επloημdvoυμε τo γεγov6g πωg ol v6εg αρμoδ16τητε9 πoυ
μεταφ6ρΘηκαv αroυζ Διiμouξ δεv oυvoδεOτηκαv με τηv μεταφoρa αvτΙατolxωv olκovoμtκΦv π6ρωv, εξoπΛιoμoΟ
καl αvΘρωπfvou δuvαμκo0. H δαooπρoarαoiα πΛ6ov εξαρτdταl απ6 τηv
oικovoμlκιi δuvατ6τητα Xρηματoδ6τηoιiξ τηg απ6 τov εκdατoτε Δf1μo. KαΘΦg η Xρημdτoδ6τηση τωv Δriμωv
μ6αω τιυv KΑΠ μεtιilΘηκε πdvω απ6 60% ol μεγιiΛεg δαπdvεg τωv πραγματlκΦv αvαγκΦv τηg Αvτlπυρlκηq
Πρoαrαoiαg επιβαρOvεl μ6ou.l τηξ δημoτlκηζ φoρoΛoγΙαgπεριoo6τερo τov iδlo τo λα6.

H πραγματlκ6τητα εΙvαt αδυoιi.lπητη καl δυodρεαrη. M'αUτ6 τov τρ6π0 δεv αvτlμετωπiζovταl ol
πραγματtκ6ζ αvdγκεg τηg Αvτrπuρlκιig Πρoαrαoiαg.

Η πρooτooΙo τωv δαoικΦv olκooυoτημdτωv uπoτdooεται' σTηv πoΛlτlκη εμπoρευματoπoiησηζ τηζ Yηξ
καl αvτlμετωπiζεταl πρoκΛητlKd oαv ευκαlρiα α0ξηoηg τηg κερδoφoρiαg τωv επlXεlρηματικΦv oμΙΛωv,
ακoΛoυΘΦvταg τιζ αvαΛ0σε|ζ - oδηγiεζ τηg Eυρυπαfκdg Evωoηg τou "κ6αroug - oφ6Λouζ,, Kαl στo
oυγκεκριμ6vo τoμ6α. MιiΛιατα η κατdoταoη Θα επιδειvωΘεi ραγδαiα μετd τηv εφoρμoγr! τoυ viou
αvτιπερ|βαΛΛovτlκoΟ v6μou 6πou παραδiδovται βoυvιi, δdoη, Λiμvεζ Kαl ΘdΛααoεg ατouq oμiΛoυg πρoκεlμ6vou vα
βρoυv κερδoφ6ρo δliξoδo, τα "απoΘηκευμ6vα κεφdΛαlα τoυg". Πρ6κεtταl Ylα 6γκΛημα πoυ ατα πΛαiαlα τηg
"πρdoιvηg αvιiπτuξηζ" καl τηg "καΘαρ(g εv6ργεlαg" πρoωΘo0vταl αvτtδρααrικ6g αΛΛαγiζ σTo καΘεαrιilg
αδεloδ6τηαηζ τωv επεvδoαευv τoυg. Στo εξrig Θα εl6γ1ovται καt Θα εγκρΙvovταl απ6 dΛΛεξ "ουvιiδεΛφεg"
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lδιιrτlKaζ εταlρεiεζ, πρoKεlμ6vou vα τoπoΘετηΘo0v αvεμoγεw|iτρlεζ σε 6Λεζ τ,ζ βouvoκoρφ6ζ καl
φωτoβoλταlKd oυαrtματα απ6 dκρη σε dκρη σε 6Λη τηv XΦρα κατοργΦvταg ακ6μα Kαl τo καΘεατιi.lg τωv
περto1Φv Νατo0ρα σε zωνεξ υψηΛtζ περιβα^Λovτικlig αξiαg.

Eπlαημαivouμε εv6ψεl τηζ viαg αvτlπuρlκrig περl6δou, 6vα εΛi1laro τΛαiolo πρoUπoΘ6oεωv πou τo
ΘεωρoΟμε απαραiτητo γlα τηv εvΙoxυoη τωv δυvατoτιiτυv τωv εμπλεκ6μεvωv φoρ6ωv Kαl UπηρεσlΦv, με oκoπ6
τηV oΛ6πΛεUρη πρoετoιμαoiα τouζ σε o,τl αφoρd τηv πρ6ΛηΨη Kαl τηv απoτεΛεσματ|κli αVτ|μετΦπlση τωv
δαol κΦv-αγρoτι κΦv πυρκαγlΦv:

1. Γlα τoυc Δtiuouc:

' Nα αuξηΘεi γεwαiα η Xρηματoδ6τηoη απ6 τov κρατικ6 πρoιjπoΛovlσμ6. Tα 77 eκ. ευρil τηζ
ouvoΛlκ{g κρατlκrjg 1ρηματoδ6τηαη9 και τα 130 XιΛ. εUρΦ πoυ απoδiδovταl αro διiμo μαq (o0τε αuτιi
ακ6μα δεv 61oυv 6ρΘεl) δεv επαρκoOv. Eivαr ατoγ6vα στov ωκεαv6 τωv απαlτoομεvωv δαπαvΦv.

' Nα εξαoφαΛlαrεi απ6 τd αρμ6δlα YπouργεΙα η στελ6xuJση τυv δoμΦv τηg πoΛlτlKliζ πρooταoiαg καt τωv
τε1vlκov υπηρεotΦv τouζ με πρoσΛtψεlζ μ6vlμoU επlσTημovlκo0 -εξεlδικευμθvou αvΘρΦπlvou
δuvαμικo0.

2 Γlα τιc Πυoooβεαrtκ6c καl Δαακ6c Yπηoεoiεc:

' Τηv KdΛUψη τωv oργαvlκΦv κεvιilv πρoκεlμ6vou vd καΛUφΘoιjv 6Λεξ ol αvdvκεξ τωv υπηρεoιov.
. Kαμiα διdΘεoη πuρoαβεαrov και μ6σιlJv γlα τηv εξυπηρ6τηoη τηq πuρααφdΛεlαg ιδlυτlκιilv

επ11εlρηματlκΦv oυμφερ6vτωv 6πulg αrlg κorvoπραξiεg εΘvlκΦv oδΦv-αερoδρoμiωv. Eivαl απαρdδεκτo
τo 777" των πuρooβεαrlκΦv δuvιiμεωv vα εξuπηρετεi rδlωτlκd oυμφ6ρovτα oε αερoδρ6μlα τηq
FRΑPoRτ A.E και oε ιδιωτlκoπolημ6vεg εΘvικ6g oδoΟg.

. EρYαoiα τωv πυρoαβεαrΦv με o0γ1ρovα μ6oα γlα τηv,αoφιiΛεlα τoug με αξloπρεπεi6 μlΦo0g καr
oυvτιiξ ε lg.

. Movlμoπoiηoη τυv 5ετo0E ΘητεΙαg καl τou επo1ιακo0 πρborr:πlκoΟ πuρooβεαrΦv με αrαΘερθg ox6oεlg
εργαoiαg.

. Tηv εΛε0Θερη κivηoη oxημιiτωv 6κτακτη9 αvdγκηg κρατlκΦv & τωv Δriμυv, αλΛd & τωv EΘελovτlκΦv
ΣυΛΛ6γωv δαooπρoατααiαg, σε oΛuμπiα & Ι6vlα oδ6 & ατη Γ6φυρα κατd τη διdρκεια τηg αvτιπυρlκι]g &
αvτtπΛημμuρlκfg περι6δoυ, π6ραv τη9 Θ6oη9 τηg Δημoτlκliζ Αρx(g γlα κατdργηoη τυv δloδiωv.

. EvΙoxuoη τωv αρμ6δrυv δuvdμεωv πuρoπρoαταoΙαg με αvαγκαiα μ6τρα & κovδυΛlα, γ|α τη βεΛτiιJση τι!v
επiγεlωv μiαιν oε πuρoαβεαrlκιi oxιiματα, κoΘιilg & εvio1υoη & αvαv6ωoη τou εvα6ρloυ στ6λoυ τηζ
αερoπυρ6oβεαηq.

Eπioηg τηv κατdργηoη 6^Φv τωv αvτlδαolκιi.lv v6μωv πoυ ψι!φloαv πρoηγo0μεvεζ Kuβερvιiσε|ζ ol oπoioι
oνvεxiζoυv vα uφfoταvταt.

Toviζoυμε πωg o Διiμog μαg εivαl 6τoιμoζ vα σUμβdΛει αrηv δημloυργiα τou 2ou Πuρooβεαrlκo0
ΣταΘμo0 πou i21ει αvακoιvωΘεi καl πρ!πεl vα πρoxωριloεl, γlατi απoτεΛεi αvαγκαι6τητα γtα τηv
εuρ0τερη περloxι!.

Eκτiμηαη μαt εivαl 6τι ατι6 oιrγκεφιμ6vεE oυ€dκεg εΙvαι επlτακτικιi αvαγκαio η oργιivωαη τηg πυραoφdλεlαg
τηζ xΦραζ oε επiπεδo δoμιig, υπoδoμΦv εξoπΛloμo0, αxεδlααμoO & αvτιμετΦπtoηq vα εivαl απoκΛειατικα
μθρtμvα καl εuΘOvη τoυ κρdτouq, μ6oιυ τou Πυρooβεorlκo0 ΣΦματog, με τηv oυYκρ6τηoη Evlαiou Φoρ6α
Δαooπρoαταoiαg καl Δαooπuρ6oβεηζ με 6μφoση σrηv πρ6Ληψη καl τηv αvαπτuξη τoυ δααlκo0 μαζ πΛoΟτou
πρog 6φεΛog τoυ Λαo0.

Ωe Δημog εv6ψεr τηg αvτιπυρlκflg περl6δou 6xoυμε Θ6oεl oε ετolμ6τητα 24 ιbρεg τo ?4ωρo τιg
vτηρεoiεg και τα μioα πoυ δlαΘ6τoυμε. Σε κdΘε περΙπτωαη oι YπφεαΙεg μαg παρd τlq αvηoυxiεg μαξ γlα τo
Θ6μα, με βdαη τoUξ αvασΙσΛτlκoog παριlγovτεg πou uπιiρ1oυv μ6oυ τωv πoΛtτtκΦv πoυ εφαρμ6ζovταl, απ6 6Λε9
τlg Kυβερvι]oειq δlα1ρovlκd, Θα oυμβdΛoυv με 6Λεq τoug τrg δυvdμειg αrlg δρdoειq τηg αvτrπυρlκtig πρoorαofαg
καt φtτog 6πω9 κdΘε 1ρ6vo. oπωg επioηg Θα επlδlΦξεl τηv μ6γrατη δυvατιi ουvεργαoiα με τo πρooωπlκ6 τωv
εκτ6ζ Δiιμoυ YπηρεαlΦv, αΛΛd καl τωv EΘεΛovτικΦv ΣυΛλ6γωv με τη oημαvτικi τoυg πρoαφoρd.


