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ΘΕΜΑ : Διαχείριση και παρακολούθηση πιστώσεων για την άμεση/βραχυχρόνια 

αντιμετώπιση των  συνεπειών  που προκλήθηκαν από την εκδήλωση δασικών 
πυρκαγιών σε περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας και 
Μεσσηνίας.  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Έχοντες υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις της αριθμ.36275/2021 ΦΕΚ1619/Β/2021 απόφασης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Έγκριση της υπ’ 
αρ. 248/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
όπως τροποποιήθηκε μερικώς με την υπ’ αρ. 28/2021 όμοια απόφασή του, που αφορά την 
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας» 

3. Την αριθμ.17642/10-02-2021/ΑΔΑ:64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων  «Οδηγίες για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021και τον 
Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022–2024» 

4. Το αριθμ.2876/12-4-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
«Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας  για την αντιμετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» 

5. Την αριθμ.7489/11-8-2021/ΑΔΑ:ΨΚΒΑ46ΜΤΛΒ-ΣΔΧ απόφαση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας των Κοινοτήτων Δασοχωρίου, Κάτω Μέλπειας, Αγριλοβούνου, Διαβολιτσίου, 
Παραπουγκίου, Καρνασίου και Δεσύλλα της Δημοτικής Ενότητας Ανδανίας του Δήμου 
Οιχαλίας της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για έξι 
μήνες από την ημερομηνία εκδήλωσης του καταστροφικού φαινομένου ήτοι 4-8-2021 έως 
4-2-2022.  

6. Την αριθμ.7491/11-8-2021/ΑΔΑ:ΨΝ0Α46ΜΤΛΒ-9Ψ4 απόφαση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας των Κοινοτήτων Ίσαρη, Χράνων, Νεοχωρίου-Λυκόσουρας της Δημοτικής 
Ενότητας Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας 
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της Περιφέρειας Πελοποννήσου για έξι μήνες από την ημερομηνία εκδήλωσης του 
καταστροφικού φαινομένου ήτοι 3-8-2021 έως 3-2-2022.  

7. Την αριθμ.7492/11-8-2021/ΑΔΑ:9ΓΜΡ46ΜΤΛΒ-Χ77 απόφαση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας των Κοινοτήτων Σιδηροκάστρου, Λυγερέα, Κρήνης, Αιγών, Γυθείου, 
Πλατάνου, Κονακίων, Μυρσίνης, Αγίου Βασιλείου, Μαραθέας, Καρβελά, Σκαμνακίου, 
Καρυουπόλεως και Νεοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Γυθείου, των Κοινοτήτων 
Καστανιάς, Σελεγουδίου, Αγίου Νικολάου, Κόκκινων Λουριών, Μελίσσης και Αρχοντικού 
της Δημοτικής Ενότητας Σμύνους και των Κοινοτήτων Καρέας, Κρυονερίου και Γέρμας της 
Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης της περιφερειακής ενότητας 
Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για έξι μήνες από την ημερομηνία εκδήλωσης 
του καταστροφικού φαινομένου ήτοι 3-8-2021 έως 3-2-2022.  

8. Την αριθμ.7494/11-8-2021/ΑΔΑ:93ΦΥ46ΜΤΛΒ-Ε43 απόφαση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Τροπαίων και Ηραίας του Δήμου Γορτυνίας της 
περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για έξι μήνες από την 
ημερομηνία εκδήλωσης του καταστροφικού φαινομένου ήτοι 6-8-2021 έως 7-2-2022.  

9. Την αριθμ.7490/12-8-2021/ΑΔΑ:ΨΞ3Μ46ΜΤΛΒ-1Δ0 απόφαση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας της Κοινότητας Βλαχόπουλου  της Δημοτικής Ενότητας Παπαφλέσσα, των 
Κοινοτήτων Βασιλιτσίου και Χρυσοκελλαριάς της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης και της 
Κοινότητας Κρεμμυδίων της Δημοτικής Ενότητας Χιλιοχωρίων  του Δήμου Πύλου 
Νέστορος της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για 
έξι μήνες από την ημερομηνία εκδήλωσης του καταστροφικού φαινομένου ήτοι 2-8-2021 
έως 2-2-2022.  

10. Τις υπάρχουσες πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων «Δράσεις – 
Ενέργειες Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

11. Την αριθμ.59906/10-8-2021/ΑΔΑ: ΨΜ5Ζ46ΜΤΛ6-ΥΙΟ απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Χρηματοδότηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) 

12. Την αριθμ.61984/20-8-2021/ΑΔΑ:9Ο3Σ46ΜΤΛ6-Δ9Ζ απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Χρηματοδότηση Περιφερειών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) 

13. Τις κατεπείγουσες δράσεις που δρομολογήθηκαν από την Διεύθυνση Πολιτικής 
Προστασίας Περιφέρειας Πελοποννήσου α) ως προς την υποστήριξη του έργου του 
Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των πυρκαγιών με τη διάθεση 
υδροφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, καυσίμων, κινητοποίηση εθελοντών κλπ και 
β) για την άμεση προσωρινή φιλοξενία,  μεταφορά και κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών 
των πολιτών που προσωρινά απομακρύνθηκαν από τις περιοχές εκδήλωσης των 
πυρκαγιών  για την προστασία της ζωής και της υγείας τους 

14. Την συγκρότηση συνεργείων πρώτης εκτίμησης ζημιών από α) Διευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής β) Διευθύνσεις  Τεχνικών Έργων και γ) Διευθύνσεις Ανάπτυξης 
των Περιφερειακών Ενοτήτων για την άμεση καταγραφή αναγκών των πληγέντων σε 
θέματα του παραγωγικού τομέα, τον άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων 
για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά και εκτίμηση του 
δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας 
τους. 
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15. Την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 25/8/2021 με τους προϊσταμένους των 
Διευθύνσεων  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αρκαδίας, Λακωνίας Μεσσηνίας και 
για την ανάγκη παροχής  ζωοτροφών  σε κτηνοτρόφους  ως άμεσο/βραχυχρόνιο μέτρο 
αντιμετώπισης του προβλήματος της στέρησης της βοσκήσιμης ύλης εξαιτίας των δασικών 
πυρκαγιών στις πυρόπληκτες περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας 
και Μεσσηνίας. 

16. Την ανάγκη άμεσης παρέμβασης/αντιμετώπισης των συνεπειών των πυρκαγιών για την 
αποκατάσταση/καθαρισμό του οδικού δικτύου, ρεμάτων κλπ  σε συνάρτηση με έργα 
γενικών καθαρισμών υποδομών οδικού δικτύου και δομών περιβάλλοντος και 
αντιπλημμυρικής προστασίας  που υλοποιούνται ήδη ανά περιφερειακή ενότητα από το 
εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα της  Περιφέρειας και περιλαμβάνουν  παρεμβάσεις  εντός  
των πυρόπληκτων περιοχών των περιφερειακών ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας και 
Μεσσηνίας.  

17. Την ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης και παρακολούθησης των διατιθέμενων πόρων, 
υπαρχουσών πιστώσεων και έκτακτων  χρηματοδοτήσεων  για την βραχυχρόνια 
αντιμετώπιση των  συνεπειών  που προκλήθηκαν λόγω δασικών πυρκαγιών σε περιοχές 
των περιφερειακών ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Ορίζουμε τις κατωτέρω οργανικές μονάδες της Περιφέρειας για τη διαχείριση και 
παρακολούθηση των πόρων που διατίθενται στην παρούσα φάση για την κάλυψη δαπανών 
άμεσης/βραχυχρόνιας αντιμετώπισης των  συνεπειών  που προκλήθηκαν λόγω των δασικών 
πυρκαγιών σε περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας ως 
εξής:  
Α. Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας  
Ως αρμόδια οργανική μονάδα για τη διαχείριση και παρακολούθηση πιστώσεων 
προϋπολογισμού 70.000€ από την  χρηματοδότηση που εγκρίθηκε με την αριθμ. 59906/10-8-
2021/ΑΔΑ: ΨΜ5Ζ46ΜΤΛ6-ΥΙΟ απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.  
Οι δαπάνες που θα καλυφθούν αφορούν α) την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού 
Σώματος κατά τον έλεγχο και την καταστολή των πυρκαγιών με τη διάθεση υδροφόρων 
οχημάτων, μηχανημάτων έργων, καυσίμων, κινητοποίηση εθελοντών κλπ και β) την άμεση 
προσωρινή φιλοξενία,  μεταφορά και κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που 
προσωρινά απομακρύνθηκαν από τις περιοχές εκδήλωσης των πυρκαγιών  για την προστασία 
της ζωής και της υγείας τους.   
Σύμφωνα με την πρόοδο των έργων τα σχετικά παραστατικά των δαπανών συνοδευόμενα από 
πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου το οποίο θα φέρει και την προσυπογραφή 
του Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας και τα λοιπά δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στη 
Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας για ενέργειες απολογιστικής εκταμίευσης από το 
φορέα χρηματοδότησης. 
 

Β. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αρκαδίας  
Ως αρμόδια οργανική μονάδα για τη διαχείριση και παρακολούθηση πιστώσεων 
προϋπολογισμού 120.000,00€ από υπάρχουσες πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων 
επενδύσεων «Δράσεις – ενέργειες Πολιτικής Προστασίας»  
Ο προϊστάμενος της αναφερόμενης οργανικής μονάδας σε συνεργασία με τον προϊστάμενο 
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την εξειδίκευση της πίστωσης και με τους 
προϊσταμένους των Τμημάτων Συγκοινωνιακών Έργων και Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης 
που προΐσταται οφείλει να προβεί σε κατεπείγουσες ενέργειες αναθέσεων (Διατάξεις άρθρου 
32 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τις όμοιες του Ν.4782/2021)  μετά από έγκριση της 

ΑΔΑ: 692Ω7Λ1-ΔΛΕ



 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, για πρώτη παρέμβαση  καθαρισμού  του οδικού 
δικτύου και των υδατορεμμάτων εντός των πυρόπληκτων περιοχών των Δήμων α) 
Μεγαλόπολης και β) Γορτυνίας .  
Σύμφωνα με την πρόοδο των έργων τα σχετικά παραστατικά των δαπανών συνοδευόμενα από 
πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τα λοιπά δικαιολογητικά θα 
αποστέλλονται στη Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας για ενέργειες απολογιστικής 
εκταμίευσης από το φορέα χρηματοδότησης. 
 

Β. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Μεσσηνίας  
Ως αρμόδια οργανική μονάδα για τη διαχείριση και παρακολούθηση πιστώσεων 
προϋπολογισμού 70.000,00€ από πιστώσεις της  χρηματοδότησης  που εγκρίθηκε με την 
αριθμ.61984/20-8-2021/ΑΔΑ:9Ο3Σ46ΜΤΛ6-Δ9Ζ απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 
Ο προϊστάμενος της αναφερόμενης οργανικής μονάδας σε συνεργασία με τους προϊσταμένους 
των Τμημάτων Συγκοινωνιακών Έργων και Δομών Περιβάλλοντος οφείλει να προβεί σε 
κατεπείγουσες ενέργειες αναθέσεων (Διατάξεις άρθρου 32 Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε από τις όμοιες του Ν.4782/2021)  μετά από έγκριση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας, για πρώτη παρέμβαση  καθαρισμού  του οδικού δικτύου και των 
υδατορεμμάτων εντός των πυρόπληκτων περιοχών των Δήμων α) Οιχαλίας και β) Πύλου 
Νέστορος. 
Σύμφωνα με την πρόοδο των έργων τα σχετικά παραστατικά των δαπανών συνοδευόμενα από 
πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά θα 
αποστέλλονται στη Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας για ενέργειες απολογιστικής 
εκταμίευσης από το φορέα χρηματοδότησης. 

 

Γ. Διευθύνσεις  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων α) 
Αρκαδίας  β) Λακωνίας και γ) Μεσσηνίας (περιλαμβάνεται και η Τριφυλία) 
Ως αρμόδιες οργανικές μονάδες για τη διαχείριση και παρακολούθηση πιστώσεων στην 
παρούσα φάση συνολικού ποσού 330.000€ προερχόμενες από α) ποσό 30.000,00€ από 
πιστώσεις της χρηματοδότησης  που εγκρίθηκε με την αριθμ. 59906/10-8-2021/ΑΔΑ: 
ΨΜ5Ζ46ΜΤΛ6-ΥΙΟ απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, β) ποσό 300.000,00€ από 
πιστώσεις της χρηματοδότησης που εγκρίθηκαν με την αριθμ.61984/20-8-
2021/ΑΔΑ:9Ο3Σ46ΜΤΛ6-Δ9Ζ απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και αφορούν δαπάνες 
πρώτης παρέμβασης παροχής ζωοτροφών σε κτηνοτρόφους ως βραχυχρόνιο μέτρο 
αντιμετώπισης του προβλήματος της στέρησης της βοσκήσιμης ύλης εξαιτίας των δασικών 
πυρκαγιών στις πυρόπληκτες περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας και 
Μεσσηνίας . 
Ο επιμερισμός του ως άνω ποσού και η συμπλήρωση του θα γίνεται με απόφαση του 
Περιφερειάρχη ύστερα από γραπτή αιτιολογημένη εισήγηση του προϊστάμενου της οικείας 
ΔΑΟΚ στην οποία θα περιλαμβάνονται οι ανάγκες σε ζωοτροφές σε αναλογία με τις ανάγκες 
των πληγέντων κτηνοτρόφων.  
Ο προϊστάμενος της οικείας ΔΑΟΚ με βάση το εγκεκριμένο ποσό σε συνεργασία με τους 
προϊσταμένους των αρμοδίων τμημάτων οφείλει να προβαίνει σε κατεπείγουσες ενέργειες 
αναθέσεων (Διατάξεις άρθρου 32 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τις όμοιες του 
Ν.4782/2021) μετά από έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, για την 
προμήθεια και διάθεση των ζωοτροφών στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους. 
Επισημαίνεται ότι διάθεση των ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους :  
α)θα αφορά το 50/% της κάλυψης των αναγκών που ενδείκνυται στην αναλογία  
συμπυκνωμένων   και  χονδροειδών ζωοτροφών ανά είδος ζώου   
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β) θα γίνεται ανά 15/νθημερο (1η και 16η εκάστου  μήνα) με μέγιστη διάρκεια έως 6 μήνες και 
επανεκτίμηση της κατάστασης.  
γ)η μεταφορά των ζωοτροφών θα γίνεται με ίδια μέσα των πληγέντων κτηνοτρόφων με 
αποδεικτικά παραστατικά παράδοσης - παραλαβής.  
Για τη μείωση μεταφορικού  κόστους των ζωοτροφών θα πρέπει να εξετάζεται η επιλογή 
προμηθευτών πλησιέστερων στην κτηνοτροφική μονάδα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
ποιότητας/τιμής.  
Σύμφωνα με την πρόοδο των έργων τα σχετικά παραστατικά των δαπανών συνοδευόμενα από 
πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τα λοιπά δικαιολογητικά θα 
αποστέλλονται στη Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας για ενέργειες απολογιστικής 
εκταμίευσης από το φορέα χρηματοδότησης. 
 

Δ. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Ως αρμόδια οργανική μονάδα για τις ενέργειες σύνταξης και υποβολής του τεχνικού δελτίου, 
καθώς και για τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικού για τις πάσης φύσεως 
διαδικαστικές απαιτήσεις της εκταμίευσης της χρηματοδότησης.  
 

Ε. Διεύθυνση Οικονομικού έδρας  
Ως αρμόδια οργανική μονάδα για τη συλλογή  των παραστατικών  των δαπανών και των 
συνοδευτικών δικαιολογητικών από τις αναφερόμενες οργανικές μονάδες , τον έλεγχο και 
εκκαθάριση των δαπανών, την αποστολή των απολογιστικών στοιχείων στο φορέα 
χρηματοδότησης για την εκταμίευση των πιστώσεων σύμφωνα με την πρόοδο των έργων και 
τις ενέργειες πληρωμής των αναδόχων. Η Δ/νση Οικονομικού θα συνεργάζεται με τη 
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για τις πάσης φύσεως διαδικαστικές και 
δημοσιονομικές απαιτήσεις της εκταμίευσης της χρηματοδότησης.  
 

ΣΤ. Ο έλεγχος της άμεσης υλοποίησης των  ενεργειών των οργανικών μονάδων  θα γίνεται από 
τον αρμόδιο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη ο οποίος και θα ενημερώνει τον Περιφερειάρχη.  
 

Ζ. Ο συντονισμός των ενεργειών των οργανικών μονάδων και η επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών 
θα γίνεται από τους α) Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη κ. Τζινιέρη Νίκωνα και β) Συντονιστή 
Πολιτικής Προστασίας  κ. Χαντζή Βασίλειο.  
 

Η. Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί / συμπληρωθεί σύμφωνα με την εκτίμηση των 
αναγκών,  του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της 
ζημιών που έχουν προκληθεί στις πληγείσες περιοχές και αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο 
www.ppel.gov.gr . 

 
 
 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 
Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
1. Γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Τζινιέρη Νικώνα 
2. Γραφείο Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας 
3. Γραφείο Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας κ. Χαντζή Βασίλειου 
4. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
5. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικού έδρας 
6. Προϊστάμενο Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 
7. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας έδρας.  
8. Προϊσταμένους Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών 

Ενοτήτων Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας 
9. Προϊσταμένους Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, 

Λακωνίας  και Μεσσηνίας 
 
Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Υπουργείο Εσωτερικών 

α) Γραφείο Υπουργού 
β) Υπηρεσιακού Γραμματέα  
γ) Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής /Τμήμα Αναπτ. Προγρ. & Διαχείρισης ΠΔΕ 
    email: e.koutouki@ypes.gr  

2. Γραφείο Περιφερειάρχη  
3. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών  
4. Γραφεία Δημάρχων α)Γορτυνίας, β)Μεγαλόπολης, γ)Ανατολικής Μάνης, δ) Οιχαλίας και ε) 

Πύλου Νέστορος με την παράκληση να ενημερώσουν του προέδρους των τοπικών και 
δημοτικών κοινοτήτων των πυρόπληκτων περιοχών.  

5. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων έδρας για ενημέρωση 
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