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Παρουσίαση των δράσεων

1. Που χρηματοδοτήθηκαν από την Πρωτοβουλία, από της 
σύστασης της (Ιούλιο του 2016) μέχρι σήμερα

2. Που υλοποιούνται ή έχουν προγραμματισθεί για υλοποίηση 
για το 2019 – 2020

3. Που προτείνονται για χρηματοδότηση

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 



ΛΟΓΟΙ  ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

 Αφορμή, οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές του Ιουνίου 2016 στην Αργάκα και Σολιά. 

Η απόφαση για τη σύσταση της Πρωτοβουλίας οριστικοποιήθηκε τον Αύγουστο 2016 

(οι δράσεις άρχισαν 15 Ιουλίου, 2016 με εργασίες αποκατάστασης στη Σολιά).

 Οι Δράσεις της Πρωτοβουλίας δεν περιορίζονται μόνο  στην αποκατάσταση των 

καμένων εκτάσεων. Καλύπτουν το ευρύτερο πεδίο προστασίας της φύσης. 

 Οι δράσεις της Πρωτοβουλίας  είναι υποστηρικτικές και συμπληρωματικές των   

δράσεων από κρατικούς φορείς

- π.χ. σε περιοχές που δεν επιτρέπεται κρατική χρηματοδότηση

- γρηγορότερη αξιοποίηση των χορηγιών.



ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 Οι συνολικές χορηγίες μέχρι σήμερα ξεπερνούν τις 

€500.000!

 Το μεγαλύτερο μέρος των χορηγιών αφορούσε την 

αποκατάσταση των δύο καμένων περιοχών της Σολιάς και 

Αργάκας (€280.000 για τη Σολιά και €40.000 για την 

Αργάκα)

 €170.000 για άλλες δράσεις



ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΟΣΑ ≥ €10.000 (έως € 100.000)

1. Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης

2. Εταιρεία 3CX & Nick Galea

3. ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ

4. CYPRUS INFORM

5. ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ – Cyta 

6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

7. ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΗΚ

8. ΛΑΝΙΤΗΣ – ΝΕΡΟ ΚΥΚΚΟΣ

9. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Κύπριος απόδημος Αφρική)

10. RCB Bank 

11. Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα 

12. MTN CYPRUS 

13. OLITECH LTD - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Γ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ (πρώην Δ/ντή ΤΔ) 



ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΟΣΑ < €10.000

1. MEDOCHEMIE LTD

2. ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ

3. NET IRIDECEA HOLDING 

4. ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

5. LIONCE CLUB

6. ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

7. C.T.C. 

8. JUNIOR SCHOOL NICOSIA 

9. MG CYPRUS LTD 

10. DIPLOM DISTRIB.

11. Λέσχη LIONS Λευκωσίας «Ονασαγόρας»

12. SAP Κύπρου 



ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΓΟΡΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΙΚΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ (δαπάνη  €100.000)

1ο : Σολέα 2ο : Δάσος Λεμεσού 3ο : Δάσος Μαχαιρά 



ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΟΠΩΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ, ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΨΑΛΙΔΙΑ, ΚΤΛ.

(δαπάνη €25.000)

Αλυσοπρίονα Σκαπτικά εργαλεία

http://kingofwallpapers.com/chainsaw/img-003.php?pic=/chainsaw/chainsaw-003.jpg


ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Εργασίες αποκατάστασης

στις δύο καμένες περιοχές της Σολιάς και της Αργάκας



Κατασκευή 300 μέτρων ξερολιθιών

(Λημέρια της Ε.Ο.Κ.Α και Καρτερούνι)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ



ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΓΟΡΑ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΕΙΣ

(35.000 ΦΥΤΑ - δαπάνη €70.000)



ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

 Φυτεύσεις και συντήρηση στην Κοινότητα

Καντού Λεμεσού (€10.000)

Φυτεύσεις και συντήρηση στην Κοινότητα Οράς Λαρνακας

(€6.000)

Φυτεύσεις και συντήρηση στην Κοινότητα Αγίου Αμβροσίου 

Λεμεσού (€6.000)

 Τοπιοτέχνηση του χώρου στάθμευσης

στον Άγιο Νικόλαο της Στέγης (€ 43.000)

 Δημιουργία Μελισσοτροφικού Πάρκου στη Σολιά (€20.000) 

 Συντήρηση και βελτιώσεις στο ιστορικό

κοιμητήριο φυματικών στην Κυπερούντα (€2.500)

 Φυτεύσεις στην Πέτρα Ρωμιού (€15.000)

 Δενδροφύτευση στον Δήμο Λεύκαρων (€2.500)

 Επέκταση του Μονοπατιού στο Φαράγγι του Άβακα 

(€10.000)



ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Καθαρισμός παλαιού κοιμητηρίου Φαράγγι του Άβακα

Δενδροφύτευση στα Λεύκαρα Χειρόπτερα

Αποκατάσταση στον Αγιο Αμβρόσιο Λεμεσού

Αποκατάσταση στο Καντού Δενδροφύτευση στην Ορά



ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Η πρώτη μέρα εργασιών στη Σολιά – 13.07.2016
Εργάτες της Πρωτοβουλίας από 

χωριά της Σολιάς 

Απασχολήθηκαν το μέγιστο 14 ωρομίσθιοι από χωριά της Σολιάς 

Προσλήφθηκαν με κριτήρια – Το 2017 απασχολήθηκαν για 12 μήνες οι καλύτεροι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΤΥΧΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΣΤΗ ΣΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΓΑΚΑ  (150 ανθρωπομήνες - δαπάνη €185.000)



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Πάνω από 10.000 εθελοντές για περισσότερες από 50 μέρες



Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020

 Φυτεύσεις και συντήρηση στην Κοινότητα

Χανδριών Λεμεσού (€12.000)

Παραχώρηση 600 δενδρυλλίων στην Κοινότητα Κιτίου 

Λαρνακας (€1.200)

Φυτεύσεις και συντήρηση στην Κοινότητα Τόχνης Λάρνακας 

(€6.000)

 Παραχώρηση δωρεάν δενδρυλλίων σε φτωχές Κοινότητες   

και Δήμους (€ 2.000)

 Δράσεις για τα χειρόπτερα (€10.000)



Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

Η δημιουργία της ιστοσελίδας, βρίσκεται στο τελικό στάδιο. 
Θα παρουσιάζονται όλα τα νέα, οι ανακοινώσεις οι νέες  
δράσεις και οι χορηγοί μας και μ’ αυτόν τον τρόπο θα 
δίνει ώθηση στην Πρωτοβουλία.



Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η Πρωτοβουλία έχει επεξεργαστεί και προτείνει ένα κατάλογο νέων 

δράσεων σε χορηγούς.

 Ένας Χορηγός μπορεί να επιλέξει από τον κατάλογο αυτούσια μια δράση 

μπορεί επίσης να επιλέξει συνδυασμό δράσεων καθώς και

το ύψος της χορηγίας (ανάλογα με το μέγεθος της δράσης).

 Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός δηλαδή οι χορηγοί μπορεί να έλθουν με τις 

δικές τους προτάσεις

 Προτείνονται συνολικά 11 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  
1. ΑΓΟΡΑ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΦΤΩΧΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ    

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Διάφορες Κοινότητες και σχολεία ζητούν τη δωρεάν παραχώρηση δενδρυλλίων από το Τμήμα Δασών, που 
αδυνατεί να τις ικανοποιήσει όλες, γιατί το σχετικό κονδύλι είναι περιορισμένο. Για να δοθούν φυτά δωρεάν 
πρέπει η αξία τους (που αναγράφεται σε εγκεκριμένο τιμοκατάλογο) να καταβληθεί είτε από το σχετικό 
κονδύλι, είτε να πληρωθεί από τρίτο άτομο/οργανισμό. Τα αιτήματα συνήθως κυμαίνονται από 30 – 200 
δενδρύλλια που έχουν κόστος από €50 – €500. Η αξία ενός δενδρυλλίου σε μικρό σακούλι κυμαίνεται από €1,5 
- €4,00 ανάλογα με το φυτό (ανάλογα με το μέγεθος και το κόστος παραγωγής). Οι Κοινότητες και τα σχολεία 
θα παραλαμβάνουν τα φυτά από τα δασικά φυτώρια, θα τα φυτεύουν και θα τα συντηρούν (πότισμα, 
σκάλισμα, λεκάνωμα, λίπανση) με δικούς τους πόρους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 

€500 - € 5.000



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΩΝΟΒΙΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Υπάρχουν δύο κατηγορίες αιωνόβιων δέντρων (α) αυτά που κηρύσσονται σε προστατευόμενα με τη 
συνεργασία Τμήματος Δασών και Πολεοδομίας και (β) αυτά που είναι αξιόλογα αλλά δεν μπορούν να 
κηρυχτούν για διάφορους λόγους. Για τα πρώτα, υπάρχει κονδύλι στο Τμήμα Δασών ενώ για τη δεύτερη 
κατηγορία το Τμήμα Δασών δεν μπορεί να διαθέσει πιστώσεις για συντήρησή τους ακόμη και αν υπάρχουν. Και 
για τις δύο κατηγορίες υπάρχει ανάγκη διάθεσης πιστώσεων για συντήρηση (κλάδεμα με ανυψωτικό, 
υποστήριξη, καθαρισμοί, χρήση τεχνητού φλοιού, διάνοιξη εξαεριστήρων εδάφους κτλ.). 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 

€1.500 - € 10.000



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
3. ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

Υπάρχει ανάγκη για φυτεύσεις σε περιοχές που καταστρέφονται από πυρκαγιά ή σε περιοχές που πλήττονται  
από ξηρασία π.χ. Πάρκα Αθαλάσσας και Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Λευκωσία ή και αλλού όπως Κοινότητες, 
μεταλλείο Αμιάντου κτλ. Το πιο σημαντικό κόστος στην αναδάσωση / φύτευση είναι η συντήρηση του φυτού 
μετά τη φύτευση με αναλογία κόστους - φύτευση : συντήρηση = 35% : 65%. Η συντήρηση περιλαμβάνει κυρίως 
την άρδευση για 3 χρόνια και κατά δεύτερο λόγο την αναπλήρωση αποτυχιών, δηλαδή αντικατάσταση όσων 
φυτών θα ξεραθούν τον πρώτο χρόνο, συνήθως 10% των φυτών που φυτεύονται αρχικά. Το συνολικό μέσο 
κόστος φύτευσης και συντήρησης για κάθε φυτό είναι γύρω στα €20/φυτό [αγορά φυτού, διάνοιξη λάκκων, 
μεταφορά στον τόπο φύτευσης, φύτευση, υποστύλωση, σκάλισμα / ξεχόρτισμα, πότισμα και αναπλήρωση 
αποτυχιών] . 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

€1.000 - € 20.000



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  
4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ 

Παράδειγμα η προστασία της Κυπριακής Τουλίπας (Tulipa cypria), ενός σπάνιου ενδημικού φυτού, που 
ανακαλύφθηκε τελευταία και στην περιοχή Δένειας μέσα στη νεκρή ζώνη, πάνω σε ένα μικρό λόφο. Ο μικρός 
αυτός πληθυσμός του προστατευόμενου από την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων, κινδυνεύει από 
παράνομη συλλογή από ασυνείδητους που κόβουν ή ξεριζώνουν τα φυτά για να τα πάρουν σπίτι τους ή για να 
τα πωλήσουν. Χρειάζεται μια περιμετρική περίφραξη και ενημερωτικές πινακίδες με συνολικό κόστος € 2.500. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

€1.500 - €2.500 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΦΩΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΥΛΙΑ

Σε πολλές περιοχές δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για φώλιασμα πουλιών και η παροχή κατάλληλων φωλιών 
είναι μια πρακτική που ακολουθείται σε όλο τον κόσμο για βελτίωση των πληθυσμών των άγριων πτηνών. 
Υπάρχουν διάφορα σχέδια και μεγέθη (3 τα βασικά) για διάφορες ομάδες πουλιών. Κατασκευάζονται από ξύλο 
(marine plywood) και τοποθετούνται συνήθως σε δέντρα 3-4 m από το έδαφος. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: €500 - €3.000  



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 - 2020 
6. ΒΡΟΧΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ

Οι βροχοσυλλέκτες – Guzzlers, είναι αυτόνομα συστήματα που επιτρέπουν τη συλλογή του βρόχινου νερού, την 
αποθήκευσή του και τη διοχέτευσή του σε κατάλληλη ποτίστρα ώστε να είναι χρησιμοποιήσιμη από διάφορα είδη 
άγριας ζωής: πουλιά, θηλαστικά, έντομα, θηραματικά είδη και άλλα. Επινοήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη 
φορά τη δεκαετία του 1940 στις ΗΠΑ. Στην Κύπρο μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν τοποθετηθεί περίπου 30 
βροχοσυλλέκτες κυρίως μέσα στα δάση (τα περισσότερα με χορηγίες). 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

€1.000 - €10.000  



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

7. ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ

Στην Κύπρο η έλλειψη νερού κατά τη μακράν θερινή περίοδο είναι συχνά ο πιο σημαντικός περιοριστικός 
παράγοντας για την άγρια ζωή. Η παρουσία νερού δημιουργεί ζωή και όπως αποδείχτηκε με την πρόσφατη 
κατασκευή τεχνητών λιμνών σε ένα πρόγραμμα LIFE που υλοποιήθηκε στην Κόσιη, Κάβο Γκρέκο και Σταυροβούνι.  Οι 
λίμνες αυτές από μπετόν και με πέτρες κατάλληλα τοποθετημένες ώστε να διευκολύνουν τα ζώα να πιούν  νερό 
έχουν χωρητικότητα ένα τόνο νερού. Είναι σαφές ότι οι λίμνες αυτές πρέπει να κατασκευάζονται κοντά σε μόνιμη ή 
επαρκή πηγή νερού ώστε να αναπληρώνεται το νερό που εξατμίζεται. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

€1.200 - €10.000  



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
8. ΑΓΟΡΑ ΜΙΚΡΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Τα μικρά πυροσβεστικά ταχείας επέμβασης (600 – 800 lt χωρητικότητας) είναι πολύ σημαντικά για να προληφθεί το 
μεγάλωμα μιας πυρκαγιάς. Το Τμήμα Δασών διαθέτει πάνω από 50 τέτοια οχήματα πολλά από τα οποία είναι 
υπερήλικα (>15 ετών) και χρήζουν άμεσης αντικατάστασης. Μέχρι σήμερα αγοράστηκαν 3 τέτοια οχήματα με 
χορηγίες. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ:

€32.000-€35.000  
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9. ΑΓΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ

Τα γεωργικά τρακτέρ καθίστανται ολοένα και πιο χρήσιμα και απαραίτητα για την καλλιέργεια χέρσων αγρών, 
δενδρωδών καλλιεργειών και αγρών με αποκαλάμη με σκοπό τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ:

€60.000-€65.000  



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
10. ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Δεκάδες Κοινότητες και σύνδεσμοι κυρίως της υπαίθρου αλλά κάποτε και Δήμων, ζητούν τη βοήθεια του Τμήματος 
Δασών για τη δημιουργία πάρκων, δενδροστοιχιών, τη συντήρηση δένδρων εντός πλατειών, τη δωρεάν 
παραχώρηση παγκακιών, τραπεζιών, κιόσκια, κτλ. Σε γενικές γραμμές το ίδιο ισχύει και για τα σχολεία. Το Τμήμα 
Δασών διαθέτει ένα μικρό κονδύλι για το σκοπό αυτό και επειδή δεν αρκεί αναγκάστηκε να θέσει κριτήρια που 
αποκλείουν πολλές Κοινότητες, όλα τα σχολεία και συνδέσμους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

€1.000 - €5.000    



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Τις ευχαριστίες μου

• Στους ιδρυτές της Πρωτοβουλίας

• Στους χορηγούς μας

• Στους εθελοντές μας

• Σε όλους όσους συνέβαλαν

στην επιτυχή υλοποίηση του έργου της Πρωτοβουλίας 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


