
 

 

              
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Άνω Βιάννος   11/05/2016 

∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ                                      

                                        ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με επιτυχία έγινε σήµερα στο Βλαχάκειο Πνευµατικό Κέντρο στην Άνω 
Βιάννο, η σύσκεψη του ∆ηµοτικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας του ∆ήµου Βιάννου. Η σύσκεψη  πραγµατοποιήθηκε µε την 
συνεργασία του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης και 
την ∆ιοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Ν. Ηρακλείου. 

Συµµετείχαν o  Αντιπερειφερειάρχης Ηρακλείου κος Κουκιαδάκης εκ µέρους 
της  Περιφέρειας  Κρήτης, οι Αντιδήµαρχοι του ∆ήµου, το τµήµα Πολιτικής 
Προστασίας του ∆ήµου, εκπρόσωποι της πολιτικής προστασίας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, η εθελοντική οµάδα πυροπροστασίας 
του ∆ήµου Βιάννου, οι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, 
Εκπρόσωπος της ∆ασικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι  του ΤΟΕΒ Άνω Βιάννου,  
το Αστυνοµικό Τµήµα Βιάννου, ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου 
Βιάννου, οι υδρονοµείς του ∆ήµου, κτηνοτρόφοι του ∆ήµου,  και ο σύλλογος 
µελισσοκόµων Κρήτης, καθώς και οι εκπρόσωποι των φορέων και συλλόγων 
της περιοχής. Ο ∆ήµαρχος Βιάννου στην οµιλία του τόνισε την ανάγκη 
συµµετοχής των πολιτών, την ευαισθητοποίηση τους σε θέµατα που έχουν να 
κάνουν µε την ενηµέρωση και την συµµετοχή όταν υπάρξει ανάγκη αλλά και 
κυρίως στην πρόληψη προκειµένου να προλαβαίνουν τέτοιου είδους 
γεγονότα. 

Ο  Αντιπερειφερειάρχης  Ηρακλείου  αναφέρθηκε στα γεγονότα της πυρκαγιάς 
του 2012 και επισήµανε το σηµαντικό ρόλο, και την βοήθεια που µπορούν να 
προσφέρουν οι ίδιοι οι πολίτες µε την συµµετοχή τους. Τόνισε ότι η 
Περιφέρεια χωρίς να έχει σηµαντικούς πόρους στηρίζει την προσπάθεια που 
γίνεται και προσφέρει σηµαντική βοήθεια τόσο στην περίληψη όσο και στην 
αντιµετώπιση αν χρειαστεί.  Επισήµανε για πολλοστή φορά πως έχει ζητηθεί 
σε µόνιµη βάση για όλη την αντιπυρική περίοδο να βρίσκεται ελικόπτερο 
τύπου Eriksson στην Περιφέρεια Κρήτης, αφού έχει αποδεδειχθεί ότι είναι το 
πιο αξιόπιστο και αποτελεσµατικό µέσο στην κατάσβεση των πυρκαγιών. 

Την αναλυτική παρουσίαση της ηµερίδας έκανε ο ∆ιοικητής των 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηρακλείου Πύραρχος  κ. ∆αµουλάκης 
Εµµανουήλ, ευχαρίστησε την ∆ηµοτική Αρχή και τον ∆ήµο Βιάννου για την 
άριστη συνεργασία συνδροµή και βοήθεια που υπάρχει ανάµεσα στους δυο 
θεσµικούς φορείς. Στην συνέχεια  εξήγησε το ρόλο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας καθώς και το επιχειρησιακό της σχέδιο για την πρόληψη αλλά και 



στην αντιµετώπιση των πυρκαγιών. Τόνισε ιδιαίτερα την σηµασία που έχει η 
βοήθεια και η συνδροµή των πολιτών, ειδικά στα πρώτα λεπτά που 
εκδηλώνεται η πυρκαγιά. Αναφέρθηκε αναλυτικά στα αίτια των πυρκαγιών, και 
ζήτησε την αυξηµένη προσοχή των πολιτών όλες τις µέρες που οι δείκτες 
επικινδυνότητας είναι υψηλό επίπεδο. Επισήµανε την αυξηµένη προσοχή για 
τις εργασίες που γίνονται στην ύπαιθρο µε την χρήση γεωργικών εργαλείων 
όπου έχει αναφερθεί πολλές φορές ότι αυτά γίνονται αίτια πυρκαγιών από την 
λανθασµένη χρήση τους, και πως σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται αυστηρά 
η χρήση φωτιάς κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, τονίζοντας 
ιδιαίτερα την ποινική ευθύνη όσων παραβαίνουν τους κανονισµούς αλλά και 
τον αποκλεισµό τους από την καταβολή επιδοτήσεων. 

Ακολούθησε διάλογος µε ερωτήµατα των συµµετεχόντων, πάνω σε αυτά 
αναπτύχθηκαν και δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες και εξηγήσεις για την 
συµµετοχή των εθελοντικών οµάδων και την δράση τους στην αντιµετώπιση 
της πυρκαγιάς. 

Κλείνοντας  ο ∆ήµαρχος ευχαρίστησε τον Αντιπερειφερειάρχη Ηρακλείου κο 
Ευριπίδη Κουκιαδάκη, την Περιφέρεια Κρήτης µε τον υπεύθυνο στο  τµήµα 
πολιτικής προστασίας κο Τζανοκωστάκη, τον ∆ιοικητή Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών Ηρακλείου Πύραρχο Εµµανουήλ ∆αµουλάκη και τα στελέχη της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου,  τα στελέχη της Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκησης κα Μαυράκη και Κουτεντάκη, καθώς και τον υπεύθυνο της 
πολιτικής προστασίας του ∆ήµου Βιάννου Παναγιώτη Τσακµόπουλο για την 
σηµαντική δουλειά και οργάνωση που έχει κάνει  στον τοµέα της πολιτικής 
προστασίας του ∆ήµου . 

 


