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Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν ο σχεδιασμός και τα μέτρα Πολιτικής Προστασίας για την
αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Στη σύσκεψη παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων κ. Χασιάκος, ο
Περιφερειακός Δ/τής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου κ. Αναγνωστάκης, ο Διοικητής
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας κ. Ρίζος, ο Υποδιοικητής του ΚΕΝ Άρτας
Ταγματάρχης κ. Καραμπάς, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Άρτας κ. Σκανδάλης, ο
Πρόεδρος του παραρτήματος του Ερυθρού Σταυρού Άρτας κ. Γ. Βασιλείου, ο Αντιδήμαρχος
του Δήμου Ν. Σκουφά κ. Δήμος, ο Αντ/χος του Δήμου Αρταίων κ. Κέφης, ο Αντ/χος του
Δήμου Γ. Καραϊσκάκη κ. Βασιλείου, ο Δ/ντής της Δ/νσης Δασών Άρτας κ. Γοργόλης
εκπρόσωποι εθελοντών και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας κ. Βασίλης Ψαθάς, ανοίγοντας την συνεδρίαση τόνισε την
σημασία του συντονισμού που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των αρμόδιων φορέων στην
αντιμετώπιση των πυρκαγιών και ευχαρίστησε όλους τους αρμόδιους παράγοντες για τη
συνεργασία που υπήρξε κατά την προηγούμενη αντιπυρική περίοδο.

Στη συζήτηση που ακολούθησε έγινε ενημέρωση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες για τις
ενέργειες που έχουν γίνει και αυτές που δρομολογούνται προκειμένου να υπάρξει η
καλύτερη δυνατή πρόληψη των πυρκαγιών αλλά και η αντιμετώπισή τους αν χρειαστεί.

Από τον κ. Αναγνωστάκη τονίστηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πυρκαγιών
είναι αποτέλεσμα αμέλειας των πολιτών καθώς επίσης και η ανάγκη καθαρισμού των
πρανών των δρόμων και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ιδιαίτερα στο περιαστικό
δάσος της Άρτας, ενώ ο κ. Ρίζος αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και τόνισε τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν οι ΟΤΑ της
περιοχής κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Ο κ. Νταλιάνης, εκ μέρους της ΔΕΔΔΗΕ, ανέφερε το γεγονός ότι φέτος έχουν ξεκινήσει
έλεγχοι του δικτύου της ΔΕΗ με θερμικές κάμερες προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά
σημεία βλάβης που ενέχουν τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.
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Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν και τα μέσα που διαθέτουν καθώς επίσης και την ετοιμότητά τους.

Από το σύνολο των παρευρισκόμενων φορέων τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη
ευαισθητοποίησης των πολιτών στα θέματα πρόληψης των πυρκαγιών.

Κλείνοντας τη σύσκεψη ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ψαθάς τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη
ενημέρωσης των κτηνοτρόφων για τους κινδύνους που υπάρχουν από την πρόκληση
ανεξέλεγκτων πυρκαγιών σε βοσκότοπους. Τέλος, ανέφερε ότι η Περιφερειακή Ενότητα
Άρτας θα προχωρήσει στην ενημέρωση των πολιτών και θα είναι στη διάθεση όλων των
φορέων για την καλύτερη αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών την καλοκαιρινή περίοδο.
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