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Με δεδοµένη την κοινή προσπάθεια για ουσιαστικότερη και 
αποτελεσµατικότερη συνεργασία ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2013  και 
λαµβάνοντας υπόψιν την νέα δοµή του Οργανογράµµατος της Μ.Α.Κ.Ι.Π., 
όπως αυτή περιγράφεται στην µε αρ. Πρωτ. 26-6/1/13  επιστολή µας, καλούµε 
τη διοίκηση του Συλλόγου σας να συνδράµει στην ανάπτυξη - επάνδρωση 
των οργανωτικών µονάδων 1.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ και 2. 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.  

Συνεπώς παρακαλούµε: 

 1.  Για συνεργασία – συντονισµό - προετοιµασία σε θέµατα πρόληψης 
∆ασικών πυρκαγιών για την ερχόµενη θερινή περίοδο . 

 2. Να καλέσετε τα µέλη σας να συµβάλουν στην εθελοντική 
προσπάθεια διατήρησης του φυσικού κάλλους του εθνικού δρυµού 
Πάρνηθας, αλλά και των περιουσιών της ευρύτερης περιοχής µας.  

Η συµβολή τους σχετίζεται µε την ικανότητα (ηλικία, φυσική κατάσταση) και 
την διάθεση - χρόνο και σχετίζεται µε τους τοµείς πρόληψης ή/και καταστολής. 
Προκειµένου αυτό να καταστεί εφικτό-ασφαλές έχει εκπονηθεί εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα το οποίο προσφέρεται στους εθελοντές από πιστοποιηµένους 
εκπαιδευτές (Πυροσβεστική Yπηρεσία, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Ένωση 
Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, Λέσχη 4x4,  κ.α.). 

Συγκεκριµένα για τον τοµέα: 

  Α.  Πρόληψης (παρατηρητές) 

� Ασύρµατες Επικοινωνίες (θεωρητικό -Πρακτικό) 

� Τοπογραφία περιοχής (Θεωρητικό) 

� Κανόνισµοί (ενηµέρωση) 

  Β. Καταστολής  

� Ασύρµατες Επικοινωνίες (θεωρητικό -Πρακτικό) 

� Τοπογραφία περιοχής (Θεωρητικό) 

� ∆ασικές Πυρκαγιές (Θεωρητικό) 

� Πρώτες Βοήθειες (Θεωρητικό) 
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� Οδήγηση 4χ4  (Θεωρητικό-πρακτικό) 

� Χρήση πυροσβεστικού Εξοπλισµού (Θεωρητικό-
Πρακτικό) 

� Κανόνισµοί (ενηµέρωση) 

Επισηµαίνεται πως η πρώτη εκπαιδευτική σειρά αναφορικά µε ∆ασικές 
πυρκαγίες είναι στις 26 Ιανουαρίου & 2 Φεβρουαρίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες - επικοινωνία www.makip.gr . 

Κλείνοντας θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε εκ των προτέρων για τις 
άµεσες ενέργειές σας δεδοµένου ότι η αντιπυρική περίοδος όσο και αν 
φαίνεται µακρινή είναι επί της ουσίας προ των πυλών αν λάβουµε υπόψιν µας 
πόσα πράγµατα έχουµε να κάνουµε όλοι µαζί.  

 

Το  ∆.Σ. της Μ.Α.Κ.Ι.Π. 

 

 

 

 

 

 

        

       


