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2 Μαρτίου 2011: 
Αναλάβαµε ως Δήµος Αµαρουσίου τη Διοίκηση του Συνδέσµου  
των 12 Δήµων µε αποστολή την προστασία και ανάπλαση του Πεντελικού. 

1ος  απολογισµός πεπραγµένων στην ιστορία του Σ.Π.Α.Π.  
 

Έµπρακτη απόδειξη του νέου ήθους και ύφους διοίκησης  
 
 

Σύγχρονο µοντέλο διοίκησης   

 
Φιλοσοφία µας:  
                           
                         Προτείνουµε, πράττουµε, λογοδοτούµε 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 



 
 
 Nέα δυναµική µέσα από µία  διαδικασία εκσυγχρονισµού και ενδυνάµωσης του  
 ρόλου του στην προστασία και ανάδειξη του Πεντελικού. 
 
 
 Εξυγίανση σε επίπεδο διοικητικής µηχανής: 

 
ü  Προγραµµατισµός  
 
ü  Έλεγχος  
 
ü  Διαφάνεια  

Διατύπωση ενός σαφούς  πλάνου πρωτοβουλιών στον τοµέα 
της πολιτικής προστασίας, του εθελοντισµού και των 

περιβαλλοντικών δράσεων.   

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 



    Οικονοµικά στοιχεία 
 

Παραλαβή ταµείου Σ.Π.Α.Π.: αρχές Ιουλίου 2011   

Kατά την παραλαβή της ταµειακής διαχείρισης του Συνδέσµου στις 
3/3/2011, το χρηµατικό υπόλοιπο του Συνδέσµου ανέρχονταν σε 
93.841,45 ευρώ.  
 
 

Σύνολο οφειλών 2010 και 2011: 97.446,23 ευρώ  

Oφειλές προς τρίτους: 
 
-H καταβολή των µισθωµάτων στέγασης των γραφείων του Συνδέσµου για το πρώτο 
εξάµηνο του 2011 ύψους 8.100 ευρώ. 
-H µισθοδοσία υπαλλήλου ύψους 6.000 ευρώ.  
-H καταβολή ποσού 196.926,27 ευρώ για το έργο Ανάπλαση των Πηγών 
Πεντελικού.  
 
 



è  Η ανάθεση για την κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού για το 2011 έγινε από τη 
νέα Διοίκηση στις 15 Μαρτίου 2011.  
 
è  Δύο έργα:  

ü    Ανάπλαση πηγών στο Πεντελικό όρος. 
ü    Συντήρηση δεντροφυτεύσεων στον Κοκκιναρά Πεντελικού.  
 
Διαδικαστικές και γραφειοκρατικές εκκρεµότητες των οποίων η 
τακτοποίηση έχει ήδη δροµολογηθεί.  

 
Προϋπολογισµός 2011 και τεχνικό πρόγραµµα  

 
 
 
 

Οικονοµικός απολογισµός 
 

ü  Ο φάκελος του οικονοµικού απολογισµού του 2010 µας παραδόθηκε στις αρχές 
Νοεµβρίου 2011.  

ü  Ο οικονοµικός απολογισµός του 2011 είναι ήδη έτοιµος και θα περάσει το προσεχές 
διάστηµα από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συµβούλιο του Σ.Π.Α.Π. 



Στόλος οχηµάτων 

ü  Προβλήµατα σε σχέση µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. 
 
ü  Ελλείψεις σε επίπεδο αδειοδοτήσεων και εγγράφων. 

ü  Οχήµατα τα οποία βάσει των αδειών κυκλοφορίας τους δεν ανήκαν στον 
Σ.Π.Α.Π ή δεν είχε παραληφθεί καθόλου η σχετική άδεια κυκλοφορίας τους.  
 
 

 
 
 

21 οχήµατα  

Ø  3 πυροσβεστικά οχήµατα 
Ø  3 υδροφόρες 
Ø  8 πολυµηχανήµατα 
Ø  4 εκχιονιστικά 
µηχανήµατα 
Ø  2 ηµιφορτηγά 



 
Ακαταλληλότητα µεγάλης µερίδας του στόλου των οχηµάτων καθώς  

και του σχετικού φέροντος εξοπλισµού τους  
 





Αξιοποίηση χορηγιών  
για ενίσχυση του στόλου. 



Διοικητικά θέµατα 

ü  Οργάνωση εξ αρχής του αρχείου του Συνδέσµου 

ü  Διαµόρφωση χώρου φύλαξης αρχείου 

Υπεύθυνη και συνετή Διοίκηση  
   

 
Πρόσληψη εποχικού προσωπικού 

 
 

Πρόσληψη 66 διµηνιτών µε διαδικασίες διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης 
λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε Δήµου µέλους.  



 
 

Εθελοντισµός 
 
 

Ενιαίο Μητρώο Εθελοντών του Σ.Π.Α.Π: περισσότεροι από 650 εθελοντές ! 

Οι εθελοντές του Σ.Π.Α.Π από το Μάρτιο του 2011  
έχουν στηρίξει µε την παρουσία τους: 



Τις 4 αναδασώσεις σε καµένες εκτάσεις του Πεντελικού όρους 



Τις 4 αναδασώσεις σε καµένες εκτάσεις του Πεντελικού όρους 



Ποτίσµατα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες 
 
 



Ποτίσµατα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες 
 
 



57 η ανθοκοµική έκθεση Κηφισιάς  



Καθαρισµοί στην παραλία του Μαραθώνα,  
στο άλσος Παπαδηµητρίου στα Μελίσσια αλλά και στο Μαρούσι. 



Βράβευση εθελοντών  



Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας   



Μουσικοχορευτική βραδιά για την οικονοµική ενίσχυση  
του σωµατείου «Χαµόγελο του Παιδιού» στην κεντρική πλατεία της Νέας 
Πεντέλης  



Απελευθέρωση άγριων πτηνών 



è  Στόχος όλων αυτών των πρωτοβουλιών είναι η διαρκής ενεργοποίηση 
των µελών της οικογένειας του Σ.Π.Α.Π.  

è  Επενδύουµε στους εθελοντές µας  

 
 
 

Συστράτευση όλων των δυνάµεών του για να γίνει ακόµα πιο ισχυρός! 



è  Πρωτοβουλίες προσέγγισης χορηγών εταιριών όπως και άλλων ιδρυµάτων που 
µπορούν να συνδράµουν το έργο του Συνδέσµου στο πλαίσιο της κοινωνικής τους 
ευθύνης. 
 

è   Κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης των εθελοντών µε τη 
συνδροµή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώµατος και άλλων φορέων.  
 

 
 
 

 
 

Συνεργασία µε φορείς, κοινωνικούς και επιχειρηµατικούς εταίρους.  
 

Ο εθελοντισµός είναι το µέλλον και η ελπίδα της κοινωνίας µας 
 



 
 
 

 
 
 
 
Χιονοπτώσεις  

Περιστατικά φωτιάς ή άλλα  
έκτακτης ανάγκης 

Επιχειρησιακή λειτουργία 



 
 
 

180 περιστατικά φωτιάς  
και έκτακτης ανάγκης  

70 περιστατικά έκτακτης ανάγκης 



 
 
 

ü  Εφαρµογή επιχειρησιακού σχεδίου πυροπροστασίας για τους 12 Δήµους 
µέλη για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. 

ü Ανάπτυξη ενός σχεδίου πυρασφάλειας και πυροπροστασίας των δασικών 
ζωνών στα διοικητικά όρια των δήµων µελών του Συνδέσµου.  

ü Ανάπτυξη συστήµατος πυρανίχνευσης αξιοποιώντας τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών (MIS, GIS κ.ά.), µε στόχο την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναµικού και του εξοπλισµού που διαθέτει ο Σ.Π.Α.Π. 

ü Εξασφάλιση χρηµατοδότησης των παραπάνω δράσεων µέσω ευρωπαϊκών 
περιβαλλοντικών προγραµµάτων.  

Νοικοκύρεµα του Συνδέσµου 



 
 
 

ü  Την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας του Σ.Π.Α.Π µε το Ε.Μ.Π για την 
παραχώρηση στο Σύνδεσµο των εγκαταστάσεων στην περιοχή του Αγίου 
Πέτρου Πεντέλης. 

ü Συνεργασία του Σ.Π.Α.Π µε τους αντίστοιχους Συνδέσµους (Σ.Π.Α.Υ., 
Α.Σ.Δ.Α., Σ.Π.Α.Τ.) του Λεκανοπεδίου της Αττικής. 

 
ü Περαιτέρω επέκταση του Συνδέσµου στην Ανατολική Αττική µε την αύξηση 
των Δήµων µελών του Συνδέσµου µας.  

Πρωτοβουλίες 



 
 
 

ü  Για τις αποκαλύψεις του πρώην πρωθυπουργού της Τουρκίας Μεσούτ Γιλµάζ.  

ü  Για τα σχέδια εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στο Πεντελικό.  

ü  Ενεργοποιήσαµε τους πολίτες και δηµιουργήσαµε µια στρατιά εθελοντών.  

ü  Ανεβάσαµε στο βουνό εκατοντάδες µαθητές. 

Δράσεις 

Μέσα σε ένα χρόνο καταφέραµε,  
µε προσπάθεια και ατέλειωτες ώρες δουλειάς  

να νοικοκυρέψουµε και  
να οργανώσουµε καλύτερα τη λειτουργία του Συνδέσµου. 



 
 
 

ü  Εκπόνηση µελετών για αναπλάσεις σε συγκεκριµένα σηµεία του Πεντελικού. 

ü  Ολοκλήρωση και εφαρµογή ενός επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας για 
το σύνολο των 12 δήµων µελών. 

ü  Εκπαίδευση εθελοντών σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
 
ü  Παρουσίαση των αποτελεσµάτων στη διαδικασία των συστηµάτων πυρανίχνευσης. 
 
ü Αναβάθµιση του στόλου των οχηµάτων του Σ.Π.Α.Π. µε αξιοποίηση των διαθέσιµων 
δυνατοτήτων χρηµατοδότησης. 
 
ü Αναζήτηση χρηµατοδότησης για την αγορά οχηµάτων µε στόχο την ανανέωση του 
στόλου του Σ.Π.Α.Π. 
 
ü Αγορά και εγκατάσταση πυροφυλακίων. 

ü Διερεύνηση της συνεργασίας µε άλλους Συνδέσµους και προσέλκυση νέων µελών 
Δήµων. 

                   Επόµενα βήµατα 



 
 
 

Ορθώνουµε ισχυρή φωνή κόντρα σε σχέδια που επιβουλεύονται 
το πράσινο και το περιβάλλον του Πεντελικού όρους. 

Με σταθερά βήµατα χτίζουµε το προφίλ του Σ.Π.Α.Π 

Επενδύουµε στην αξιοποίηση της κοινωνικής 
επιχειρηµατικότητας. 

Επενδύουµε στους συνεργάτες µας, στους 
κοινωνικούς εταίρους, στους εθελοντές και στους 
εργαζοµένους µας. 
 
 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


