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ΘΕΜΑ : Δράσεις  άμεσης/  βραχείας  διαχείρισης  των  συνεπειών της  δασικής  πυρκαγιάς  στην
πληγείσα περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη;
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών

με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» στα πλαίσια του γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη
συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» κατά το μέρος που αφορά δράσεις των Περιφερειών στην άμεση /
βραχεία διαχείριση συνεπειών καταστροφής (ΑΔΑ:ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ) . 

3. Την κήρυξη της πληγείσας περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (Ανατολικής Κορινθίας)
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω δασικής πυρκαγιάς.  

4. Την ανάγκη άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών της δασικής πυρκαγιάς στην πληγείσα
περιοχή κατά το μέρος που αφορούν την Περιφέρεια.  

                                                         
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α.   Τη συνδρομή στο   Δήμο Κορινθίων  για  την παροχή βοήθειας  στους  πληγέντες  –  προσωρινή
διαμονή των πολιτών που λόγω καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη,
σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο. Για το θέμα αυτό ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού έδρας
της Περιφέρειας συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την καταγραφή των αναγκών
και υλοποιεί τις διαδικασίες δαπανών για τη συνδρομή στο Δήμο με κατ’  εξαίρεση διαδικασίες. 

Β.  Τη συγκρότηση τριών (3) συνεργείων για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές
και τεχνικά έργα ως εξής:  

Συνεργείο α΄ για Δομές Περιβάλλοντος 
1. Σμυρλόγλου   Μυρσίνη  προϊσταμένη  του  Τμήματος  Δομών  Περιβάλλοντος  της  Δ/νσης  Τεχνικών

Έργων  ΠΕ Κορινθίας του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Α ως επικεφαλής του
συνεργείου 

2. Παπαρίζος Ιάσονας υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κορινθίας του κλάδου ΠΕ Πολιτικών
Μηχανικών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ 

3. Ρούσσης Ιωάννης υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κορινθίας του κλάδου ΠΕ Πολιτικών
Μηχανικών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ
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Συνεργείο β΄ για συγκοινωνιακές υποδομές 
1. Σταματοπούλου  Αθανασία  Αικατερίνη  προϊσταμένη  του  Τμήματος  Συγκοινωνιακών  έργων  της

Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κορινθίας του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄ ως
επικεφαλής του συνεργείου 

2. Τυρλής Κωνσταντίνος υπάλληλος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών έργων
ΠΕ Κορινθίας του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό Α΄

3. Καρούκης Χρήστος υπάλληλος του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Κορινθίας  του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό Α΄

Συνεργείο γ΄ για λοιπές υποδομές τεχνικών έργων.
1. Μαντάς Ιωάννης υπάλληλος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ

Κορινθίας του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Α΄ ως επικεφαλής του
συνεργείου 

2. Σταματούλης  Σπυρογεράσιμος  υπάλληλος  του  Τμήματος  Δομών  Περιβάλλοντος  της  Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ Κορινθίας του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό Α΄

3. Μπακογιάννης  Νικόλαος  υπάλληλος  του  Τμήματος  Δομών Περιβάλλοντος  της  Δ/νσης  Τεχνικών
Έργων ΠΕ Κορινθίας του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Α΄

Συντονιστής των συνεργείων ορίζεται ο Νικόλαος Λούτας, προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της ΠΕ Κορινθίας . 

Τα συνεργεία καθ’  υπόδειξη του συντονιστή θα  μεταβούν στην πληγείσα περιοχή και θα  προβούν σε
άμεσο οπτικό έλεγχο καταγραφής υποδομών και  τεχνικών έργων  για  τη διαπίστωση ζημιών που
προκλήθηκαν  από  την  δασική  πυρκαγιά  και  την  εκτίμηση  του  δυναμικού  και  των  μέσων  που
απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους . 
Για  την  απρόσκοπτη  εργασία  των  συνεργείων  ο  συντονιστής  φροντίζει   για  την  διάθεση  των
κατάλληλων  και  απαραίτητων  μέσων  στα  συνεργεία  όπως  οχημάτων,  καταγραφικών  μέσων
(φωτογραφικών μηχανών ,  drone  εφόσον απαιτηθεί  για δύσβατες περιοχές κλπ)   και βεβαιώνει τη
χρήση  τους.  Επίσης  ο  συντονιστής  βεβαιώνει  και  τυχόν   υπερωριακή  εργασία  των  μελών  των
συνεργείων για την καταβολή σχετικής  αποζημίωσης. 
Το έργο των συνεργείων θα διενεργηθεί από την Τρίτη 28/7/2020 και ώρα 07:00πμ έως την Πέμπτη
30/7/2020 και ώρα 20:00μμ. Ο συντονιστής υποβάλλει το υλικό καταγραφής και σχετική έκθεση στο
Γραφείο Περιφερειάρχη μέχρι την Παρασκευή  31/7/2020 και ώρα 15:00μμ. 

Γ.  Τη συγκρότηση ενός (1) συνεργείου για αυτοψίες σε επιχειρήσεις της πληγείσας περιοχής ως εξής:
1. Στάρφας Γεώργιος προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της

ΠΕ Κορινθίας του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ ως επικεφαλής 
2. Κωβαίος Εμμαννουήλ προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης αδειών ανάπτυξης, ενέργειας και

φυσικών πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Κορινθίας  του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
με βαθμό Α 

3. Ρούσση  Θεοδώρα  προϊσταμένη  του  Τμήματος  Φυτικής  και  Ζωικής  Παραγωγής  της  Δ/νσης
Αγροτικής Ανάπτυξης του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α΄

Το συνεργείο  καθ’  υπόδειξη του επικεφαλής,   θα  μεταβεί στην πληγείσα περιοχή και θα  προβεί  σε
άμεση  αυτοψία  και  καταγραφή  των  επιχειρήσεων  οι  οποίες  υπέστησαν  ζημιές  από  την  δασική
πυρκαγιά. 
Για  την  απρόσκοπτη  εργασία  των  συνεργείου  ο  επικεφαλής   φροντίζει   για  την  διάθεση  των
κατάλληλων  και  απαραίτητων  μέσων  στα  συνεργεία  όπως  οχημάτων,  καταγραφικών  μέσων
(φωτογραφικής μηχανής ) και βεβαιώνει τη χρήση τους. Επίσης ο επικεφαλής  βεβαιώνει και την τυχόν
υπερωριακή εργασία των μελών των συνεργείων για την καταβολή σχετικής αποζημίωσης
Το έργο των συνεργείων θα διενεργηθεί από την Τρίτη 28/7/2020 και ώρα 07:00πμ έως την Πέμπτη
30/7/2020 και ώρα 20:00μμ. Ο επικεφαλής υποβάλλει το υλικό καταγραφής και σχετική έκθεση στο
Γραφείο Περιφερειάρχη μέχρι την Παρασκευή  31/7/2020 και ώρα 15:00μμ.

ΑΔΑ: Ψ20Ο7Λ1-Ι62



Η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕ Κορινθίας  παρέχει υποστήριξη και φροντίζει  για την
άμεση διεκπεραίωση θεμάτων  που αφορούν τις απαιτούμενες δαπάνες (με κατ’ εξαίρεση διαδικασίες)
για την υλοποίηση του έργου των συνεργείων  της  Β΄ και Γ΄ ενότητας .

Η  παρούσα  ισχύει  από  την  υπογραφή  της  και  είναι  αναρτητέα  στο  Διαύγεια  και  στο
www  .  ppel  .  gov  .  gr   

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Με email στους αποδέκτες:

1. Γραφείο  Αντιπεριφερειάρχη  ΠΕ  Κορινθίας
με  την  παράκληση   αντίγραφο  της  παρούσας
να  επιδοθεί   με  απόδειξη  στο  συντονιστή,
επικεφαλής  και  μέλη  των  αναφερόμενων
συνεργείων  

2. Προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικού έδρας 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

http://www.ppel.gov.gr/
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