
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση «Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου 

Ανατολικής Μάνης» 

Η περιοχή μας τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί από πυρκαγιές καταστροφικές, οι οποίες 

έχουν επιφέρει ανυπολόγιστες καταστροφές τόσο στο δασικό όσο και στον αγροτικό 

πλούτο της περιοχής μας. 

Στα πλαίσια αυτά για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων και τη θωράκιση της 

ευρύτερης περιοχής, κατατέθηκε αίτημα από Προέδρους Κοινοτήτων, κατοίκους και 

επιχειρηματίες του Δήμου μας και ακολούθησε συνάντηση εργασίας που έλαβε χώρα 

με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, από τα οποία προέκυψε η ανάγκη 

και το έντονο ενδιαφέρων συμπολιτών μας για τη συγκρότηση «Εθελοντικής Ομάδας 

Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ανατολικής Μάνης». 

Η συγκεκριμένη ομάδα φιλοδοξεί να εμπνεύσει και να ενισχύσει το αίσθημα της 

ευθύνης στους πολίτες πάνω σε θέματα πολιτικής προστασίας (αντιμετώπιση φυσικών 

καταστροφών) –προστασίας του περιβάλλοντος. 

Κεντρικός στόχος στη παρούσα χρονική στιγμή είναι η οργάνωση της τοπικής 

κοινωνίας για την ενίσχυση της πυροπροστασίας του όμορφου τόπου μας μέσω της 

πρόληψης δασικών πυρκαγιών που υποβαθμίζουν αυτό το πολύτιμο οικοσύστημα. Η 

ενεργός παρουσία των εθελοντών θα λειτουργήσει ως ασπίδα για την προστασία της 

περιοχής μας από τις επικίνδυνες μέρες του καλοκαιριού, μιας περιοχής που έχει πληγεί 

επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια. 

Οι εθελοντές, θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν κοινωνοί της προσπάθειας της τοπικής 

αυτοδιοίκησης να προστατεύσει της ευρύτερη περιοχή από τον εφιάλτη των 

πυρκαγιών. Η παρατήρηση, επιτήρηση δασών, οι καθαρισμοί και οι περιπολίες, είναι 

κάποιες από τις επιλογές που έχει ο κάθε ευαισθητοποιημένος πολίτης κατά τη διάρκεια 

της αντιπυρικής περιόδου. 

Η εθελοντική συμμετοχή στη πυροπροστασία θα συνδεθεί με αντίστοιχη εκπαίδευση 

όλων των μελών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε πέρα από την καλή διάθεση 

και την ευσυνειδησία να υπάρχει και η απαιτούμενη γνώση και δεξιότητα. 

Επισημαίνεται ότι η εκπαίδευση θα είναι συνεχής διαδικασία επιμόρφωσης των μελών 

ώστε να είναι ικανά να αντιμετωπίζουν και άλλες φυσικές ή και τεχνολογικές 

καταστροφές. 



Παράλληλα, θα δοθεί σε όλους τους εθελοντές ειδική ταυτότητα, σήμανση και ο 

κατάλληλος εξοπλισμός. Η υπό σύσταση ομάδα θα χρηματοδοτείται κάθε χρόνο από 

τις πιστώσεις για την  κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από το Δήμο Ανατολικής 

Μάνης.  

Τα μέλη της ομάδας θα είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν την εκπαίδευση και να 

ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, διαφορετικά θα διαγράφονται στο τέλος κάθε 

έτους. Η λίστα των μελών θα ανανεώνεται με νέες εγγραφές ή διαγραφές που θα 

γίνονται κάθε χρόνο. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να λάβει απόφαση για τη σύσταση εθελοντικής 

ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ανατολικής Μάνης έχοντας 

υπόψη: 

1. Την περιπ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 214 του Ν. 3463/06 

2. Το Φ.Ε.Κ τεύχος Α΄102 της 1 Μαΐου 2002 

3. Το Φ.Ε.Κ τεύχος Β΄1431 της 14 Ιουνίου 2013 

 

Α. Για τη σύσταση Ομάδας Εθελοντών στο Δήμο Ανατολικής Μάνης με την επωνυμία 

«Εθελοντική Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ανατολικής Μάνης» 

Β. Υπεύθυνος της Εθελοντικής Ομάδας ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος – Εντεταλμένος 

Σύμβουλος και αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία ή οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει 

ο Δήμαρχος λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις γνώσεις του σε θέματα 

Πολιτικής Προστασίας. 

Γραμματειακή υποστήριξη και υπεύθυνος για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας θα έχει ο αρμόδιος υπάλληλος του 

Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

Γ. Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου 

επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα 

δημοσιευτεί. 



Για το σκοπό της παρούσας θα δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών στο οποίο θα 

καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική 

ομάδα. 

Δ. Έδρα της Ομάδας Εθελοντών θα είναι το κτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου 

στο Χωσιάρι. 

Ε. Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, 

υπηρεσιών σε τομείς πολιτικής προστασίας – δασοπροστασίας. Στο μέλλον, εφ’ όσον 

οι συνθήκες το επιτρέψουν, οι τομείς δράσεις της εθελοντικής ομάδας θα διευρυνθούν, 

όπως: οργάνωση και λειτουργία χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού μετά από 

καταστροφές, αρωγή στους πληγέντες μετά από καταστροφές, ενημέρωση – 

ευαισθητοποίηση πολιτών. 

ΣΤ. Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης δεσμεύεται να συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει για 

την επίτευξη των στόχων της Ομάδας Εθελοντών. 


