Ο Υµηττός αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους
πνεύµονες πρασίνου της Αττικής. Πάνω από το 10% του
πληθυσµού της χώρας µας ανασαίνει το οξυγόνο του.
Φιλοξενεί δεκάδες σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας
και συνυπάρχει αρµονικά µε τον άνθρωπο εδώ και
χιλιάδες χρόνια.
Αυτή την τεράστια κληρονοµιά, ο Σύνδεσµος
Προστασίας & Ανάπτυξης Υµηττού, σε συνεργασία µε
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, έχει ιερό καθήκον να
την προστατεύσει αλλά και να την παραδώσει στα
παιδιά µας. Για τον λόγο αυτό, οι 11 ∆ήµοι του ΣΠΑΥ
ενώνουµε τις δυνάµεις µας σε έναν κοινό στόχο, την
αναγέννηση του Υµηττού µας.
Παρά τις µεγάλες και πρωτόγνωρες για όλους µας
δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε µε την πανδηµία,
ριχτήκαµε αµέσως στη µάχη της πρόληψης και
ξεκινήσαµε εγκαίρως όλες τις εργασίες που είχαµε
δεσµευτεί να υλοποιήσουµε. Αυτά τα δύο χρόνια
καταφέραµε πολλά που κράτησαν το βουνό µας
αλώβητο.
Με αφορµή όµως τις µεγάλες καταστροφές από τις
πυρκαγιές που ζήσαµε αυτό το καλοκαίρι σε
πανελλαδικό επίπεδο, είναι επιτακτική ανάγκη να
εργασθούµε σκληρά για να χαράξουµε την επόµενη
σελίδα της Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο
αυτοδιοίκησης.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει και µπορεί να
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στον τοµέα της
πρόληψης, διότι αποτελεί το επίκεντρο της Πολιτικής
Προστασίας, έχοντας άµεση επαφή µε τους δηµότες και
γνωρίζοντας καλύτερα από όλους τις πραγµατικές
ανάγκες µιας περιοχής. Έχει την κουλτούρα και τη
δύναµη της τοπικής δράσης. Αυτό που απαιτείται στην
πράξη είναι η αντίστοιχη στήριξη µε σύγχρονα εργαλεία
και στο πλαίσιο αυτό χρειάζονται γενναίες τοµές.
Αυτός είναι ο λόγος που πήραµε την πρωτοβουλία να
οργανώσουµε το Forum του ΣΠΑΥ µε θέµα: "Ο
∆εκάλογος Σωτηρίας των ∆ασών µας – Η Τοπική
Αυτοδιοίκηση στο Επίκεντρο της Πολιτικής
Προστασίας", αναζητώντας τη φόρµουλα και τα
εργαλεία εκείνα µέσα από τα οποία θα αναδείξουµε την
αυτοδιοίκηση ως πραγµατικό κύτταρο της Πολιτικής
Προστασίας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά την πολιτική ηγεσία,
όλους τους συναδέλφους ∆ηµάρχους, τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, το επιτελείο του ΣΠΑΥ και όλες
τις εθελοντικές οµάδες του Υµηττού για την άριστη
συνεργασία αλλά και για την εµπιστοσύνη που δείχνετε
στο έργο µας και σε εµένα προσωπικά.
Όλοι µαζί, µε συνεργασία, προγραµµατισµό και θέληση,
µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια µεγάλη ασπίδα για
την προστασία των δασών της πατρίδας µας.
Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ
& ∆ήµαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης

Γιάννης Κωνσταντάτος

H µεγάλη οικογένεια του ΣΠΑΥ

Ο ∆εκάλογος Σωτηρίας των ∆ασών µας
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της Πολιτικής Προστασίας
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Ο ∆εκάλογος Προτάσεων του ΣΠΑΥ αποτελεί αποτέλεσµα
συλλογικής εργασίας και χρόνιας εµπειρίας στο πεδίο. Βασίζεται στο
τρίπτυχο νοµοθεσία, χρηµατοδότηση, εθελοντισµός. Ενώνοντας
αποτελεσµατικά αυτά τα τρία γρανάζια και αλλάζοντας καθοριστικά
τον συσχετισµό µεταξύ πρόληψης και καταστολής, θα µπορέσουµε να
προχωρήσουµε σε γενναίες αλλαγές για την προστασία των ορεινών
όγκων της χώρας µας, µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο
της Πολιτικής Προστασίας.
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Εθελοντισµός:
Οργάνωση & Ενίσχυση µέσω
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Οι εθελοντές αποτελούν τους άγρυπνους φρουρούς των
δασών µας. Άνθρωποι της καθηµερινότητας που
αφήνουν τα σπίτια τους και αφιερώνουν τον ελεύθερο
χρόνο τους για να “φυλάξουν Θερµοπύλες” στα βουνά
µας.
Γύρω από τον Υµηττό δραστηριοποιούνται 14
Εθελοντικές Οµάδες ∆ασοπροστασίας - ∆ασοπυρόσβεσης που είναι εγγεγραµµένες στο µητρώο της Γ.Γ.Π.Π.
µε πάνω από 1.000 εθελοντές αθροιστικά και στους 11
∆ήµους.
Είναι πολύ σηµαντικό, σε πανελλαδικό επίπεδο, οι
εθελοντικές οµάδες να αποτελούν αναπόσπαστο κρίκο
του σχεδίου πολιτικής προστασίας της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού και προκειµένου να είναι
επιχειρησιακά αξιόµαχες, απαιτείται η υποστήριξη µε
εξοπλισµό και µέσα ατοµικής προστασίας καθώς και µε
κτιριακές υποδοµές, όπως µόνιµα πυροφυλάκια που
θα πρέπει να χωροθετούνται πλησίον ή ακόµα και µέσα
στο βουνό, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες επόπτευσης
και άµεσης επέµβασης σε κάθε περιστατικό δασικής
πυρκαγιάς.
Είναι επιτακτική ανάγκη η επικαιροποίηση και η
εκπαίδευση των εθελοντών σύµφωνα µε το νέο νόµο
της Πολιτικής Προστασίας που αναµένεται να τεθεί σε
εφαρµογή, καθώς επίσης και να δοθούν κίνητρα στους
εθελοντές ώστε η νέα γενιά να ακολουθήσει το
παράδειγµά τους.

Αλλαγή Νοµοθετικού Πλαισίου
∆ιαχείρισης των ∆ασών µε
πρόβλεψη για τις αρµοδιότητες
της Αυτοδιοίκησης & Εισαγωγή
Νέων Τεχνολογιών στη Μάχη
της Πρόληψης
Η κλιµατική αλλαγή, η αστικοποίηση περιοχών και η
ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας επιβάλλουν να δούµε
την προστασία των δασών µε νέα µατιά, έχοντας τα
κατάλληλα θεσµικά αλλά και τεχνικά εφόδια. Στο
πλαίσιο αυτό, απαιτείται η αλλαγή του νοµοθετικού
πλαισίου διαχείρισης των δασών της χώρας µε
πρόβλεψη για τις αρµοδιότητες της αυτοδιοίκησης.
Ένα εκ των σηµαντικών εργαλείων είναι οι διαχειριστικές µελέτες που αποτελούν την κορωνίδα των
δασικών µελετών. Η µη ύπαρξη διαχειριστικών σχεδίων
δυσκολεύει επί της ουσίας το έργο όλων και αιωρείται η
άποψη ότι η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί αυτοβούλως. Ανασταλτικός επίσης παράγοντας είναι η µη
ολοκλήρωση του ∆ασολογίου καθώς επίσης και η
έλλειψη αντιπυρικών σχεδίων σε επίπεδο δασικών
υπηρεσιών. Κρίνεται αναγκαίο να επιταχυνθούν οι
παραπάνω διαδικασίες και να υπάρξει ένας αποτελεσµατικός συντονισµός µεταξύ όλων των συναρµόδιων
υπηρεσιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ανοίγει συνεχώς νέους
ορίζοντες και πλέον η τεχνολογία δίνει τέτοια εργαλεία
στην φαρέτρα µας, τα οποία µπορούν να εκτοξεύσουν
θεαµατικά το έργο της πρόληψης αν συµβαδίσουν µε το
νοµοθετικό πλαίσιο. Έξυπνα συστήµατα ανίχνευσης
πυρκαγιάς, ψηφιακές οθόνες, ηλεκτρονικές εφαρµογές
ενηµέρωσης των πολιτών, αισθητήρες πληρότητας
δεξαµενών, θερµικές κάµερες, drones και πληθώρα
άλλων “smart” συστηµάτων, συνδεδεµένα µε τα κέντρα
διαχείρισης κάθε ∆ήµου, µπορούν να δηµιουργήσουν
ακόµα µεγαλύτερη ασπίδα προστασίας των δασών µας.

3.

Χρηµατοδότηση:
Θεσµοθέτηση Ανεξάρτητου
Κωδικού Πολιτικής Προστασίας
στον Προϋπολογισµό των ∆ήµων
& Συµµετοχή των Συνδέσµων
στα Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα

Για την υλοποίηση των έκτακτων µέτρων πρόληψης µε
ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα, προτείνεται η θεσµοθέτηση ανεξάρτητου κωδικού πολιτικής προστασίας
στο πλαίσιο των προϋπολογισµών των ∆ήµων και
αντίστοιχα των Συνδέσµων, µε θεσµοθετηµένους
πόρους από το κράτος και την αυτοδιοίκηση.
Ειδικότερα, λόγω επαπειλούµενου κινδύνου ο
συγκεκριµένος κωδικός προτείνεται να λειτουργεί µε
εξειδίκευση πιστώσεων, λαµβάνοντας υπόψη την
αντίστοιχη λειτουργία της πολιτείας κατά τη διάρκεια
διαχείρισης της πανδηµίας. Θα πρέπει επίσης ο
συγκεκριµένος κωδικός να είναι άµεσα εκτελεστέος και
να µην υπάρχει δυνατότητα µεταφοράς των συγκεκριµένων πόρων σε άλλους κωδικούς.
Κρίσιµο σηµείο για την εξασφάλιση πόρων είναι η
δυνατότητα συµµετοχής των Συνδέσµων σε όλα τα
χρηµατοδοτικά εργαλεία για την απορρόφηση
ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων προκειµένου να
µεγιστοποιούν το αποτέλεσµά τους.

4.

Όργανο Πρόληψης
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
µε Αποφασιστική
Αρµοδιότητα

Η πρόληψη σχετίζεται άµεσα µε τις συνέργειες και την
ταχύτητα λήψης αποφάσεων που κρίνει την αποτελεσµατικότητα των µέτρων όλων των εµπλεκόµενων
φορέων. Πολλές φορές το υπάρχον σύστηµα πρόληψης
είναι δυσκίνητο, γραφειοκρατικό και εν τέλει αναποτελεσµατικό. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει κοινή

αξιολόγηση των έργων που πρέπει να υλοποιηθούν,
παρατηρείται έλλειψη ιεράρχησης µε βάση τον βαθµό
επικινδυνότητας και αλληλοκάλυψη αρµοδιοτήτων
µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων.
Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η θεσµοθέτηση ενός
ολιγοµελούς και ευέλικτου οργάνου, σε επίπεδο
τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού, µε αποφασιστική
αρµοδιότητα, που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο
όλων των συναρµόδιων φορέων, θα εκτελεί κοινή
αυτοψία, θα προτείνει, θα εγκρίνει και θα παρακολουθεί
κάθε έργο πρόληψης κατά την υλοποίησή του. Με τον
τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί κοινή αντιµετώπιση,
συντονισµός, οικονοµία κλίµακος και ταχύτητα.

5.

Κέντρα ∆ιαχείρισης
Κρίσεων στους
332 ∆ήµους της
Χώρας

Σε κάθε διαχείριση έκτακτης κρίσης πολιτικής
προστασίας εµπλέκεται µεγάλος αριθµός δυνάµεων από
Πυροσβεστική, Αστυνοµία, Λιµενικό, ∆ασική Υπηρεσία,
Στρατό, ∆Ε∆∆ΗΕ, Α∆ΜΗΕ, Εθελοντικές Οµάδες, υδροφόρες και µηχανήµατα έργου από την Περιφέρεια και
άλλους ∆ήµους, πολίτες που καταφθάνουν µε ιδιωτικά
οχήµατα για να βοηθήσουν µε προµήθειες και
εξοπλισµό. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη της σωστής και
αποτελεσµατικής διαχείρισης όλων αυτών των δυνάµεων σε τοπικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η εφαρµογή της ήδη
υπάρχουσας νοµοθετικής διάταξης για τη δηµιουργία
των αυτοτελών τµηµάτων πολιτικής προστασίας των
∆ήµων, µε δηµιουργία µόνιµης επανδρωµένης δοµής
σε κάθε ∆ήµο της χώρας, µε κατάλληλο προσωπικό,
εγκαταστάσεις αλλά και µέσα που απαιτούνται προκειµένου να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν καλύτερη
και αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της φυσικής
καταστροφής. Σε ένα κοινό κέντρο δηλαδή θα υπάρχει
συσσωρευµένη γνώση και όλα τα διαθέσιµα εργαλεία
ενός ∆ήµου, από δίκτυα επικοινωνίας και χάρτες µέχρι
υλικά και εξοπλισµό που θα βοηθήσουν σε µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Επί της ουσίας θα είναι τα αυτιά και τα µάτια της
πολιτείας στο κάθε σηµείο που δοκιµάζεται. Θα είναι ο
κρίκος εκείνος που θα ενώνει την τοπική κοινωνία µε το
επιτελικό κράτος.
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Ίδρυση ∆ασικής
Αστυνοµίας για
την Επόπτευση
των ∆ασών

Η τήρηση της δασικής νοµοθεσίας που διέπει τους
ορεινούς όγκους της χώρας καθώς και η εφαρµογή και
τήρηση των διοικητικών πράξεων και αποφάσεων που
αφορούν στην πρόληψη, την καταστολή και την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων, αποτελεί ζήτηµα
µείζονος σηµασίας.
Ως εκ τούτου, προτείνεται η ενίσχυση της δασικής
υπηρεσίας µε τη σύσταση και λειτουργία ∆ασικής
Αστυνοµίας, η οποία θα έχει την αποκλειστική ευθύνη
παρακολούθησης και υλοποίησης της δασικής
νοµοθεσίας καθώς και την επιβολή κυρώσεων στις
περιπτώσεις εκείνες που τα µέτρα δεν τηρούνται.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η τήρηση του
µέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις δασικές
εκτάσεις κατά τις ηµέρες πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, ο έλεγχος της µελισσοκοµίας και της
κτηνοτροφίας, η αποτροπή της αυθαίρετης δόµησης και
της καταπάτησης των δασικών εκτάσεων, ρεµάτων κλπ.

Εθνικό Μητρώο
Μελισσοκοµίας από
την 1η Κυψέλη &
Έλεγχος της Βόσκησης
Έχει παρατηρηθεί κατ΄επανάληψη ότι αρκετές δασικές
πυρκαγιές ξεκινούν από αµέλεια κατά τη διάρκεια
µελισσοκοµικών εργασιών. Αν και η κείµενη νοµοθεσία
είναι ξεκάθαρη και προβλέπει συγκεκριµένο τρόπο
εκτέλεσης των µελισσοκοµικών εργασιών και σαφή
µέτρα πρόληψης, επί της ουσίας σε ένα µεγάλο βαθµό τα
µέτρα δεν τηρούνται. Σε κάποιες περιπτώσεις τα µέτρα
είναι ανύπαρκτα µε εικόνες από κυψέλες θαµµένες µέσα
στα ξερόχορτα, στοίβες από ξερά κλαδιά και παλέτες να
δηµιουργούν παράνοµους φράχτες.
Με βάση το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο κατέχων από
1 µέχρι 9 κυψέλες πρέπει να δηλώνει το σηµείο τοποθέτησης των κυψελών µόνο στο οικείο δασαρχείο και
στον αντίστοιχο ∆ήµο που στις περισσότερες φορές στην
πράξη δεν εφαρµόζεται.

Προτείνουµε ένα νέο µοντέλο διαχείρισης του
συγκεκριµένου θέµατος µε τη δηµιουργία Εθνικού
Μητρώου Μελισσοκοµίας από την 1η κυψέλη, πλήρως
ψηφιοποιηµένο (µελισσοκοµικές ταυτότητες, συντεταγµένες, µετακινήσεις κυψελών), που να το αναλάβει
αποκλειστικά και µόνο ένας φορέας που θα έχει πλήρη
καταγραφή όλων των µελισσοκόµων σε εθνική
εµβέλεια, µε τη δυνατότητα πρόσβασης και άµεσης
επόπτευσης από τους ελεγκτικούς φορείς.
Αντίστοιχα, στον τοµέα της κτηνοτροφίας, προτείνεται η
δηµιουργία µητρώου τόσο των ερασιτεχνών όσο και
των επαγγελµατιών κτηνοτρόφων.

Εθνικό Μητρώο
Ώριµων ∆ασικών
Μελετών

Είναι γεγονός ότι οι ώριµες µελέτες αποτελούν το πιο
σηµαντικό όπλο για κάθε ∆ήµο και για κάθε φορέα.
Παρατηρείται συχνά το φαινόµενο διαφορετικοί φορείς
να εκπονούν µελέτες που πολλές φορές αφορούν το ίδιο
αντικείµενο. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις όπου
κάποιος φορέας έχει στα συρτάρια του µια ώριµη
µελέτη που για διάφορους λόγους δε µπορεί να
υλοποιήσει και αντίστροφα υπάρχουν φορείς που ενώ
έχουν τους πόρους για να προχωρήσουν σε εκτέλεση
εργασιών, δεν έχουν εγκεκριµένη µελέτη ή δεν
λαµβάνουν έγκριση από τη δασική υπηρεσία.
Προτείνεται λοιπόν η δηµιουργία ενός Εθνικού
Μητρώου Ώριµων ∆ασικών Μελετών, όπου ο κάθε
φορέας θα έχει πρόσβαση στις µελέτες που έχουν
συνταχθεί ανά την επικράτεια, ώστε αφενός να
βοηθηθεί στη σύνταξη νέας σχετικής µελέτης αφετέρου
να απλοποιηθεί ο χρόνος έγκρισης µελετών,
εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη επιτυχία στην χρηµατοδότηση.

Νέες Μέθοδοι
Αποκατάστασης
∆ασών – Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Καλών
Πρακτικών

Μετά από κάθε µεγάλη φυσική καταστροφή απαιτείται η
άµεση ενεργοποίηση του µηχανισµού αποκατάστασης
για τον µετριασµό των επιπτώσεων. Στη λογική του
Οργάνου Πρόληψης Τοπικής Αυτοδιοίκησης που
αναφέρεται παραπάνω, προτείνεται η άµεση αποκατάσταση καµένων και υποβαθµισµένων δασικών
οικοσυστηµάτων µε αντιδιαβρωτικά & αντιπληµµυρικά
έργα, αξιοποιώντας νέες καινοτόµες ιδέες αποκατάστασης και καλές πρακτικές σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, λαµβάνοντας µάλιστα υπόψη τις
σύγχρονες απειλές των δασών όπως η κλιµατική
αλλαγή και η ερηµοποίηση. Υπάρχει ήδη πολύτιµη
γνώση, έχουν µελετηθεί και έχουν εκτελεστεί αναδασώσεις σε καµένες εκτάσεις µε δηµιουργία αντιπυρικών λωρίδων βλάστησης από βραδύκαυστα είδη.
Η αύξηση της δασικής κάλυψης παγκοσµίως, θα
µπορούσε να µετριάσει τις επιπτώσεις της κλιµατικής
αλλαγής.
Παράλληλα, προτείνεται η δηµιουργία Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Καλών Πρακτικών για τα θέµατα που
αφορούν στην αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης και
τη διαχείριση στα δασικά οικοσυστήµατα της
Μεσογείου. Η συγκεκριµένη βάση δεδοµένων θα µπορεί
να συνδεθεί µε όλα τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της
Ευρώπης, λειτουργώντας ως κυψέλη συγκέντρωσης και
διαφύλαξης πολύτιµης τεχνογνωσίας που αποτελεί το
εφόδιο του παρελθόντος και το κλειδί του µέλλοντος.

∆ηµιουργία Συνδέσµων
∆ήµων σε όλους
τους Ορεινούς Όγκους
Το µοντέλο λειτουργίας του ΣΠΑΥ, του µεγαλύτερου
Συνδέσµου Ειδικού Σκοπού της χώρας, αποδεικνύει
έµπρακτα ότι η φωνή και η δύναµη των ∆ήµων πολλαπλασιάζεται στον κοινό σκοπό για τον οποίο έχουν
ενωθεί.
Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η δηµιουργία Συνδέσµων
∆ήµων για την προστασία όλων των ορεινών όγκων της
χώρας, µε σαφή δοµή και οργάνωση καθώς και µε
συγκεκριµένες αρµοδιότητες.
Είναι γεγονός ότι οι Σύνδεσµοι αποτελούν έναν σταθερό
«κουµπαρά» χρηµατοδότησης έργων πρόληψης σε
ετήσια βάση µέσω ιδίων πόρων.
Με εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό µπορούν να
εκπονούν µελέτες και να υλοποιούν έργα προσαρµοσµένα στις ανάγκες κάθε περιοχής, εξασφαλίζοντας
οικονοµίες κλίµακος. Μπορούν να µοιράζονται κοινά
τεχνολογικά εργαλεία, διαχέοντας γνώση που αφορούν
τους ορεινούς όγκους στην ολότητά τους. Είναι επίσης σε
θέση να ενεργοποιούν και να κινητοποιούν σε πολύ
σύντοµο χρονικό διάστηµα και ενιαία τον µηχανισµό
των ∆ήµων - Μελών τους, δηµιουργώντας µία υποστηρικτική δύναµη πολλαπλασιαστικής ισχύος.
Μέσα από τη δηµιουργία Συνδέσµων ∆ήµων σε όλους
τους ορεινούς όγκους της χώρας χαράζουµε την
στρατηγική ανάταξης και προστασίας των δασών
µας, µε αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα και µε την
έµπρακτη υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συντήρηση
∆ασικών
∆ρόµων

Αποψιλώσεις

Καθαρισµοί

Εκστρατεία “Zero Plastic Yµηττός”

Καθαρισµοί

Τοποθέτηση Νέων Παρατηρητηρίων
& Συντήρηση Υφιστάµενων

Συντήρηση Υδραυλικών Συστηµάτων

Τοποθέτηση Νέων ∆εξαµενών

Τοποθέτηση
Ηλεκτρονικών
Πινακίδων
Ενηµέρωσης

Ενίσχυση Εθελοντών µε Χρήσιµο Εξοπλισµό

Ανύψωση & Συντήρηση ∆εξαµενών

Κλαδεύσεις

Καθαρισµός Φραγµάτων

Αποµάκρυνση Φερτών Υλικών

Καθαρισµός Φρεατίων & Οχετών

Περιπολίες Πυροφύλαξης & ∆ηµιουργία Κέντρου Επιχειρήσεων ΣΠΑΥ

Αναδασώσεις

Τοποθέτηση Νέου Εξοπλισµού ∆ασικής Αναψυχής
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