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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
θ. ΣΑΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔ ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΩΝ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
Με ζηόρν ηελ θαιύηεξε δπλαηή πξνεηνηκαζία ησλ θξαηηθώλ ππεξεζηώλ ελόςεη ηεο
επεξρόκελεο ζεξηλήο πεξηόδνπ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο ζπλαληήζεθε
ζήκεξα (5/4/12) ζηελ Σξίπνιε κε ην Γηνηθεηή ησλ Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ
Πεινπνλλήζνπ θ. Αζαλάζην Ρνύκπν.
Ο Πεξηθεξεηαθόο Γηνηθεηήο ηεο Ππξνζβεζηηθήο ελεκέξσζε ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θ. Σάζν Απνζηνιόπνπιν γηα ην βαζκό εηνηκόηεηαο ησλ
Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Πεινπνλλήζνπ εθθξάδνληαο ηελ άπνςε όηη όιεο νη
δηαζέζηκεο δπλάκεηο είλαη έηνηκεο λα αληηκεησπίζνπλ επαξθώο ηε θεηηλή αληηππξηθή
πεξίνδν.

Από ηελ πιεπξά ηνπ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ζπλεράξε θαη από θνληά ηνλ
Πεξηθεξεηαθό Γηνηθεηή ηεο Ππξνζβεζηηθήο γηα ηελ αλάιεςε ησλ λέσλ ηνπ
θαζεθόλησλ θαη ηνπ ηόληζε όηη όιεο νη Τπεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (θαη
θπξίσο ηα Γαζαξρεία) είλαη έηνηκεο λα ζπλεξγαζζνύλ κε ηηο δπλάκεηο ηεο
Ππξνζβεζηηθήο

γηα

λα

αληηκεησπηζζνύλ απνηειεζκαηηθά

όπνηα

πεξηζηαηηθά

ππξθαγηώλ εθδεισζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεηηλνύ θαινθαηξηνύ.
Παξάιιεια, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο ελεκέξσζε ηνλ
Πεξηθεξεηαθό Γηνηθεηή ηεο Ππξνζβεζηηθήο όηη έρνπλ εγθξηζεί από ηα αξκόδηα
Τπνπξγεία ηα θνλδύιηα πξνθεηκέλνπ νη Γήκνη λα πξνζιάβνπλ επνρηθό πξνζσπηθό
γηα ηηο έθηαθηεο αλάγθεο ηεο ππξνπξνζηαζίαο. Πξόθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ
βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε θαη πνπ, όπσο δήισζε ν θ. Απνζηνιόπνπινο, ζα βνεζήζεη
νπζηαζηηθά ηνπο Γήκνπο, θπξίσο ζηελ πξόιεςε ησλ ππξθαγηώλ, θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ.
Σέινο,

ν

Γεληθόο

Γξακκαηέαο

ηεο

Απνθεληξσκέλεο

Γηνίθεζεο

θ.

Σάζνο

Απνζηνιόπνπινο δελ παξέιεηςε λα ζπγραξεί ηνλ Πεξηθεξεηαθό Γηνηθεηή ηεο
Ππξνζβεζηηθήο γηα ην ζεκαληηθό έξγν πνπ επηηειεί ην ώκα, αιιά θαη γηα ηα
απνηειέζκαηα πνπ είραλ νη Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ
πξόζθαησλ πιεκκπξώλ ζε νιόθιεξε ηελ Πεινπόλλεζν.

