
 
 
 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
 
Ο σύλλογος 
 
Η Εθελοντική Δασοπροστασία-Πυρόσβεση Γλυφάδας ενεργοποιείται στο αντικείμενο 
ευθύνης της από το 2007, αποτελείται από εθελοντές που εκπαιδεύονται κάθε χρόνο 
από εντεταλμένους  προς αυτό εκπαιδευτές Πυροσβέστες,  διασώστες, δασολόγους, 
και άλλους ειδικούς και η έδρα της είναι το Δημοτικό Πυροφυλάκιο τέρμα Κ. 
Αθανάτου, Κομνηνών και Πριγκιποννήσων στις παρυφές του Υμηττού του τομέα 
ευθύνης Δήμου Γλυφάδας.                  
 
 

 
 
Δράσεις πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών 
 
Η προστασία του οικοσυστήματος της Γλυφάδας, της  χλωρίδας και της πανίδας της  
καθώς και των Δημοτών της από τις φυσικές καταστροφές, τις θεομηνίες και τις 
πυρκαγιές είναι το πρώτιστο καθήκον μας. Ανήκουμε στην Πολιτική Προστασία του 
Δήμου μας και είμαστε εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος συναινεί και έμπρακτα συμπαρίσταται 
αναλαμβάνοντας την υλική υποστήριξη  και συντήρηση των οχημάτων και των 
αναγκών του Πυροφυλάκιου και του εξοπλισμού των εθελοντών. Παράλληλα ο 
Σ.Π.Α.Υ. (Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπλασης Υμηττού) συνεπικουρεί στις 
προσπάθειές μας διαθέτοντάς μας υλικά μέσα και κατασβεστικά οχήματα. Είμαστε 
μέλος του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού συνεργαζόμενοι και μετέχοντες 



στην σχεδίαση της προστασίας και ανάπλασης ολόκληρου του ορεινού όγκου του 
Υμηττού μας, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Δασοπροστασίας-
Πυρόσβεσης, και με διεθνείς συνεργασίες εθελοντικών ομάδων άλλων κρατών.                        
Με την  Πυροσβεστική Υπηρεσία και τους διασώστες συνεργαζόμαστε βοηθώντας το 
σπουδαίο και ανθρωπιστικό έργο τους αποκτώντας εμπειρίες και κερδίζοντας την 
εκτίμησή τους.  
 

 
 
Εκτός από τον τομέα της Δασοπυρόσβεσης και Άμεσης Επέμβασης σε περιπτώσεις 
καταστροφών, λειτουργεί και ο τομέας της Δασοπροστασίας που περιλαμβάνει 
καθαρισμό, αποψίλωση, φύτεμα, φυτώριο, διάνοιξη μονοπατιών, πότισμα, 
εκπαίδευση μαθητών σχολείων και τέλος παρατήρηση και επιτήρηση του Υμηττού με 
περιπολίες κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.  
 

 



Μετέχουμε στον Κρατικό Σχεδιασμό αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών του Νότιου 
και Ανατολικού Τομέα Αττικής καθώς και σε αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Σε 
κάθε αντιπυρική περίοδο καταγράφουμε πάνω από 110 εξόδους οχημάτων μας για 
συμβάντα ως επί το πλείστον δασικά. Διαθέτουμε ένα κατασβεστικό όχημα Γ΄ τύπου, 
δύο κατασβεστικά οχήματα Α΄ τύπου, και δύο υδροφόρα οχήματα 5 και 10 τόνων 
αντίστοιχα με βάρδιες και εξόδους κατά τα πρότυπα των Πυροσβεστικών Σταθμών. 
Εκπονούμε κάθε χρόνο επιχειρησιακό σχέδιο που κατατίθεται στους εμπλεκόμενους 
φορείς και Αρχές με τα προβλεπόμενα. Οι εθελοντές χωρίζονται σε μάχιμους 
δασοπυροσβέστες, διαβιβαστές-τηλεφωνητές, παρατηρητές και οδηγούς με τις 
αντίστοιχες Εποπτείες τους. Το ωράριο των υπηρεσιών  τους κατατίθεται στον 8ο 
Πυροσβεστικό Σταθμό και στο ΣΕΚΥΠΣ.  
 
Ήδη συμμετέχουμε ενεργά στη δράση «Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιών 2012-2013». 
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