
Οµιλία ∆ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π 
 

∆ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου 2011 6µ.µ. 
 

 

Φίλες και φίλοι, 

 

Όταν πριν από εννέα µήνες αναλάβαµε τη ∆ιοίκηση του Συνδέσµου ∆ήµων για 

την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π), ανάµεσα στους 

στόχους που είχαµε θέσει, ήταν  

η ανάληψη πρωτοβουλιών για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των τοπικών 

µας κοινωνιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, µε στόχο τη συµµετοχή 

τους σε δράσεις του Συνδέσµου,  

η συγκρότηση και λειτουργία Ενιαίου Μητρώου Εθελοντών για την περιοχή 

του Συνδέσµου µε αντίστοιχα παραρτήµατα σε κάθε µέλος µε ευθύνη 

λειτουργίας της τοπικής οµάδας από τον οικείο ∆ήµο,  

η κατάρτιση και υλοποίηση εξειδικευµένων προγραµµάτων εκπαίδευσης των 

εθελοντών του Συνδέσµου σε συνεργασία µε το Πυροσβεστικό Σώµα, τη 

Πανεπιστηµιακή Κοινότητα και τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας 

του Υπουργείου Εσωτερικών,  

η πιστοποίηση των εθελοντών του Συνδέσµου και η ένταξή τους στο Ενιαίο 

Μητρώο σε συνδυασµό µε την κάλυψή τους από ειδικά σχεδιασµένα 

ασφαλιστικά προγράµµατα,  

η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων κάθε ∆ήµου Μέλους σε 

θέµατα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Και αυτό γιατί πιστεύουµε ότι ο εθελοντισµός είναι το µέλλον και η ελπίδα της 

κοινωνίας µας. 

 

Και σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόµαστε τη συνεργασία µε τους επίσηµους 



αρµόδιους φορείς Πολιτικής Προστασίας αλλά και µε την ακαδηµαϊκή 

κοινότητα. 

 

Πιστεύουµε στις υγιείς δυνάµεις της κοινωνίας µας, τις στηρίζουµε και θα 

συνεχίσουµε µε κάθε τρόπο να τις στηρίζουµε αλλά και να τις ενισχύουµε 

µέσα από πρωτοβουλίες και ενέργειες όπως αυτή, γιατί είναι οι ζωντανές 

διέξοδοι της κοινωνίας µας και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που 

διανύουµε, η προσφορά, η αλληλεγγύη, η επιβράβευση της προσπάθειας και 

της εθελοντικής δράσης, ο σεβασµός και η προστασία του περιβάλλοντος είναι 

οι αξίες που πρέπει να βγουν µπροστά, είναι οι αξίες που πρέπει να 

επικρατήσουν και πάνω σε αυτές να οικοδοµήσουµε µία νέα κοινωνία. 

 

Στη νέα φάση της διαδροµής του εδώ και εννέα µήνες, ο Σ.Π.Α.Π βρίσκεται σε 

διαδικασία αναδιοργάνωσης της λειτουργίας του. Η φετινή χρονιά ήταν 

προπαρασκευαστική, και παρά τις καθυστερήσεις στην κρατική 

χρηµατοδότηση και τις εκκρεµότητες που παραλάβαµε από την προηγούµενη 

∆ιοίκηση, καταφέραµε σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, τους 

εργαζοµένους και τους εθελοντές µας, να ανταποκριθούµε µε επιτυχία σε 

δύσκολες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως στις χιονοπτώσεις του χειµώνα 

αλλά και µετά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.  

 

Συγκεκριµένα, από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου το Μάιο έως τη λήξη 

της στο τέλος Οκτωβρίου, η οµάδα του Σ.Π.Α.Π κλήθηκε να επέµβει σε 

περισσότερα από 180 περιστατικά φωτιάς και έκτακτης ανάγκης που 

εκδηλώθηκαν σε ∆ήµους µέλη και µη µέλη του Συνδέσµου. Μόνο κατά τους 

µήνες Σεπτέµβριο και Οκτώβριο 2011, ο Σ.Π.Α.Π συνέδραµε µε προσωπικό και 

οχήµατα σε περισσότερα από 70 περιστατικά έκτακτης ανάγκης εντός και 

εκτός των ορίων της διοικητικής του ευθύνης.  

 

Κατά το ίδιο διάστηµα ο Σ.Π.Α.Π συµµετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιών 

µικρής αλλά και µεγαλύτερης κλίµακας, όπως και στον απεγκλωβισµό και στη 

διάσωση ατόµων σε τροχαία περιστατικά και λοιπά ατυχήµατα σε περιοχές 



εντός και εκτός των ορίων ευθύνης του.  

 

Η συµβολή των ανθρώπων του Συνδέσµου, εθελοντών και εργαζοµένων, ήταν 

καθοριστική, σε συνεργασία µε τους εντεταλµένους φορείς της Πολιτείας, 

στην αποτροπή, αντιµετώπιση αλλά και καταστολή των συµβάντων φωτιάς, σε 

εκτεταµένες χιονοπτώσεις αλλά και στην παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις 

διάσωσης και έκτακτης ανάγκης.  

 

Χάρη στον άµεσο και σωστό συντονισµό πολλές επικίνδυνες εστίες φωτιάς 

εκτονώθηκαν άµεσα προτού προλάβουν να λάβουν διαστάσεις. 

 

Θα ήταν µεγάλη παράλειψη να µην τους τιµήσουµε, να µην τους 

ευχαριστήσουµε σε αυτή τη λιτή τελετή για την προσφορά τους, να µην τους 

δείξουµε το σεβασµό και την αναγνώριση που τους αξίζει. 

 

Το ίδιο ευχαριστούµε σήµερα και όσους εθελοντές, ιδιωτικά ή σε οµάδες, 

συµµετείχαν στη µεγάλη αναδάσωση της 13ης Μαρτίου, στα εθελοντικά 

ποτίσµατα του Ιουλίου και του Αυγούστου στις πρόσφατα αναδασωµένες 

πλαγιές της Πεντέλης, στους διάφορους καθαρισµούς σε παραλίες, δάση και 

άλλες δραστηριότητες του Συνδέσµου. 

 

Έχουµε καταφέρει µέχρι σήµερα αρκετά αλλά µπορούµε ακόµα περισσότερα. 

Ήδη βρισκόµαστε σε διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου 

πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών για το 

2012, αλλά και επεξεργαζόµαστε προτάσεις σε επίπεδο πρωτοβουλιών και 

συνεργασιών για την ενδυνάµωση του εθελοντικού κινήµατος µε στόχο να 

δηµιουργήσουµε ένα µητρώο εθελοντών του Σ.Π.Α.Π εκπαιδευµένων που θα 

µπορούν να παρεµβαίνουν συντονισµένα και οργανωµένα σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης, σε συνεργασία πάντοτε µε τους εντεταλµένους φορείς 

πολιτικής προστασίας. 

 

Στη προσπάθεια αυτή κατάρτισης των εθελοντών έχουµε στο πλευρό µας, 



πολύτιµο αρωγό την ακαδηµαϊκή κοινότητα, και συγκεκριµένα το 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου που σε συνεργασία µε τους εντεταλµένους 

φορείς θα αναλάβει να καταρτίσει τους εθελοντές του Σ.Π.Α.Π σε θέµατα 

πολιτικής προστασίας, αλλά και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο µε το οποίο 

βρισκόµαστε σε συζητήσεις για να µπορέσει να γίνει πράξη ένα σύγχρονο 

κέντρο κατάρτισης εθελοντών. 

 

Οι σύγχρονες, όµως, απαιτήσεις και ανάγκες της κοινωνίας µας, 

προϋποθέτουν οι εθελοντές µας να είναι και εκπαιδευµένοι και λειτουργικοί 

όταν επιθυµία τους είναι να αναλάβουν ρόλο σε δράσεις διαχείρισης εκτάκτων 

αναγκών και πολιτικής προστασίας. Για αυτό και ως ∆ιοίκηση του Συνδέσµου 

∆ήµων για την Προστασία του Πεντελικού από την πρώτη στιγµή έχουµε θέσει 

ως προτεραιότητα την κατάρτιση ενός µητρώου εθελοντών. Επόµενο βήµα 

µας, και βρισκόµαστε ήδη στις σχετικές συνεννοήσεις µε τους αρµόδιους 

φορείς, είναι οι εθελοντές του Σ.Π.Α.Π να εκπαιδευτούν σε θέµατα πολιτικής 

προστασίας προκειµένου να µπορούν να παρεµβαίνουν αποτελεσµατικά, 

συντονισµένα και κυρίως µε ασφάλεια για τους ίδιους και τους συµπολίτες 

µας. 

 

Και η αποψινή εκδήλωση αποτελεί µία ευκαιρία για όσους εθελοντές 

επιθυµούν να συµπεριληφθούν στο µητρώο του Σ.Π.Α.Π να δηλώσουν 

συµµετοχή συµπληρώνοντας την απαραίτητη αίτηση. 

 

Βρισκόµαστε, όµως, εδώ για να ευχαριστήσουµε και το ραδιοτηλεοπτικό 

σταθµό ΣΚΑΪ µε τον οποίο συνεργαζόµαστε σε ποικίλες περιβαλλοντικές 

δράσεις, την εταιρία ΤΙΤΑΝΑ που παραχώρησε 135.000 δενδρύλλια για τις 

αναδασώσεις από το ∆εκέµβριο 2010 έως το Μάρτιο 2011, την εταιρία 

COSMOTE για τη χορηγία της υδροφόρας στο Σύνδεσµό µας, όπως και άλλους 

µεγάλους και µικρότερους χορηγούς µας στη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

του Σ.Π.Α.Π κατά το τελευταίο εννεάµηνο. 

 

Φίλες και φίλοι, 



Η αντιπυρική περίοδος έληξε, ωστόσο, οφείλουµε να είµαστε έτοιµοι να 

διαχειριστούµε τις έκτακτες ανάγκες του χειµώνα και ήδη έχουµε 

δροµολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να είµαστε καθ’ όλα 

προετοιµασµένοι. Είµαστε, επίσης, ήδη σε διαδικασία προετοιµασίας για τις 

αναδασώσεις του φετινού χειµώνα και σύντοµα θα έχετε νέα µας. Ελπίζουµε 

να σας έχουµε όλους και ακόµα περισσότερους πάλι κοντά µας. 

 

Όµως, οι περιβαλλοντικές δράσεις δεν εξαντλούνται στις δεντροφυτεύσεις 

όπου ζητούµε στη συµµετοχή σας. Οι αναδασώσεις όπως και µία σειρά από 

ενδιαφέρουσες δράσεις περιβάλλοντος ζητούν τη συµµετοχή σας για αυτό και 

σας καλούµε όλους να γίνετε µέλη της οικογένειας του Σ.Π.Α.Π. 

 

Επενδύουµε σε µια πράσινη συµµαχία εθελοντών -ιδιωτών και συλλόγων- και 

φορέων, που ενδιαφέρονται να συµβάλλουν σε ένα οµορφότερο, πιο πράσινο 

και καθαρότερο περιβάλλον. 

 

Σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή τη συµµαχία, η ένωση, η συνεργασία όλων 

των διαθέσιµων δυνάµεων του τόπου όπως και των αντίστοιχων 

περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών συνδέσµων,  αποτελεί προϋπόθεση.  

 

Γιατί πίστη µας είναι ότι µέσα από την ενότητα, την κοινή δράση και τη 

συνεργασία έρχονται και τα καλύτερα αποτελέσµατα. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ 

 


