4/6/2018
ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑ ΒΟΡΓΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΗΜΟ ΙΚΑΡΙΑ
Δ/ΚΕ: Άγημξ Ηήνοθμξ Ζθανία - Σ.Η.83300
Σει.: 2275350401 – 412, Fax: 2275022215
Email: dak2@otenet.gr
http : www.ikaria.gov.gr

Εσρεία ύζκευη ηοσ σμηομιζηικού Οργάμοσ Πολιηικής
Προζηαζίας Ικαρίας για ηημ θεριμή περίοδο 2018.
Πναγμαημπμηήζεθε ηεκ Σεηάνηε 23/5/2018 ζηεκ αίζμοζα ζοκεδνηάζεςκ ημο Παιαημφ
Δεμανπείμο Αγίμο Ηενφθμο, εονεία ζφζθερε ημο οκημκηζηηθμφ Ονγάκμο Πμιηηηθήξ
Πνμζηαζίαξ ημο κεζημφ μαξ, εκ υρεη ηεξ ζενηκήξ πενηυδμο.
ηεκ ζύζθερε πήνακ μένμξ απυ ημκ Δήμμ Ζθανίαξ μ Δήμανπμξ θμξ . ηαμμφιμξ, Οη
Ακηηδήμανπμη Θανδάξ Κ, Ηυποιαξ , Ημοκημφπεξ . Πανυκηεξ επίζεξ ήηακ μ Δημηθεηήξ
ημο Α/Σ Αγίμο Ηενφθμο Δ. Θμφθμξ, απυ ηεκ Πονμζβεζηηθή Τπενεζία μ πνμσζηάμεκμξ
Πμιίηεξ Αιέλακδνμξ θαη μη Ηανηχημγιμο Δ, Ηανημαιεξ Φ, απυ ημ Δαζμκμμείμ Ιθανίαξ μ θ.
Θ. Βαζηανμφπαξ θαη απυ ημ ζηναηυ μ Σαγμαηάνπεξ Δαγανάθεξ Γμμ. Πανυκηεξ μη
Δεμμηηθμί οπάιιειμη Πμιίηεξ Α, Πμφιμξ Ε. Γπίζεξ εθπνμζςπήζεθε ημ Θημεκηθυ χμα,
ε ΔΓΕ, Ε ΔΓΔΔΕΓ .
ηε ζφζθερε ακαθένζεθακ ηα πνμβιήμαηα ηεξ ακηηπονηθήξ πνμζηαζίαξ, πμο εζηηάδμκηαη
θονίςξ ζηεκ έιιεηρε πνμζςπηθμύ θαη ηεξ με επανθμύξ πνεμαημδόηεζεξ ηεξ
ακηηπονηθήξ πνμζηαζίαξ. οδεηήζεθακ δηελμδηθά μη εκένγεηεξ ηςκ εμπιεθμμέκςκ
οπενεζηχκ, μη πνμηάζεηξ ηςκ ανμμδίςκ οπενεζηχκ, ζηεκ θαηεφζοκζε ηεξ πνυιερεξ θαη ηεξ
ακηημεηχπηζεξ πονθαγηχκ, μη εκένγεηεξ ζηηξ μπμίεξ έπεη πνμβεί θαη δνμμμιμγήζεη ε
Πμιηηηθή Πνμζηαζία ημο Δήμμο Ζθανίαξ, πνμθεημέκμο ε ζοκενγαζία υιςκ ηςκ
εμπιεθμμέκςκ θμνέςκ θαζχξ θαη ηςκ Γζειμκηηθχκ οιιυγςκ, κα απμδχζμοκ θαηά ημ
θαιφηενμ δοκαηυκ, ζε υιε ηε δηάνθεηα ηεξ θαιμθαηνηκήξ πενηυδμο, πμο απαηηείηαη
ακηηπονηθή πνμζηαζία.
Απυ ημκ Δήμμ έγηκε εκεμένςζε ζπεηηθά με ηεκ οπάνπμοζα ζήμενα θαηάζηαζε θαη ηηξ
ενγαζίεξ πνμεημημαζίαξ πμο έπμοκ γίκεη θαη βνίζθμκηαη ζε ελέιηλε , ζηα μπήμαηα ημο
δήμμο, ζημοξ δαζηθμφξ θαη αγνμηηθμφξ δνυμμοξ (επιτφμαηώζεις, ΧΑΔΑ κλπ), έπμοκ
μνηζηεί μμάδεξ Ποναζθάιεηαξ γηα κα είκαη ζε εημημυηεηα θαηά ηεκ ζενηκή πενίμδμ ημο
2018. Έγηκε εκεμένςζε γηα ηηξ δελαμεκέξ κενμφ ζε χνα ακάγθεξ (παροτές, σδροζηόμια,
κλπ). Γηδηθή ακαθμνά έγηκε ζηεκ ακαγθαία εημημόηεηα όιςκ ιόγς ηεξ λεναζίαξ πμο
οπάνπεη θαη θέημξ ζηεκ πενημπή μαξ θαη ημο αολεμέκμο θηκδφκμο πονθαγηχκ.

Ο θ. Θμφθμξ απυ ημ Α/Σ Αγίμο Κενύθμο ακαθένζεθε ζηα πακεγφνηα ηςκ πςνηχκ θαη
ζηεκ μεγάιε ακάγθε μη δημνγακςηέξ ζύιιμγμη κα θνμκηίζμοκ γηα ηεκ άκεηε πνυζβαζε
θαη ακαπχνεζε ηςκ επηζθεπηχκ θαη ηςκ πονμζβεζηηθχκ ή άιιςκ μπεμάηςκ ζε χνα
ακάγθεξ. Τπεκζφμηζε υηη ε θαηαζθήκςζε ζηηξ παναιίεξ θαη ζε δαζηθέξ εθηάζεηξ
απαγμνεύεηαη από ημκ κόμμ. Δεηήζεθε επίζεξ ηα δεμμηηθά θαη άιια πονμζβεζηηθά
μπήμαηα κα εθμδηαζημφκ με θχκμοξ ζήμακζεξ δνυμςκ θαη ζε χνα ακάγθεξ κα
ημπμζεημφκηαη άμεζα απαγμνεφμκηαξ ηεκ ζηάζε θαη ζηάζμεοζε ζε ζεμεία υπμο ζα
οπάνπεη θίκδοκμξ κα εμπμδηζηεί ε μμαιή θίκεζε ηςκ μπεμάηςκ πονυζβεζεξ θαη
ακεθμδηαζμμφ. Από ημ Α/Σ ζα γίκεη πνμζπάζεηα κα ακηημεηςπηζημύκ θαιύηενα ηα
πνμβιήμαηα πμο πανμοζηάδμκηαη ηηξ ώνεξ αηπμήξ ζημκ Γύδειμ, ημκ Ανμεκηζηή θαη
ημκ Άγημ Κήνοθμ.
Απυ ηεκ Πονμζβεζηηθή Τπενεζία (Α. Πολίηης) έγηκε εκεμένςζε ζημοξ πανυκηεξ υηη ε
Π/Τ είκαη έημημε γηα ημ θεηηκυ θαιμθαίνη θαη δήηεζε ηεκ ζοκενγαζία υιςκ γηα ηεκ
θαιφηενε δοκαηή πνμεημημαζία. Γπίζεξ ακαθένζεθε ζηεκ ακάγθε άμεζεξ ζοκενγαζίαξ με
ημκ δήμμ γηα ηεκ βαηυηεηά ημο αγνμηηθμφ θαη δαζηθμφ μδηθμφ δηθηφμο. Γπηζεμάκζεθακ ηα
ζεμεία
πμο ακηημεηςπίδμοκ δοζθμιία πνυζβαζεξ θαη πνεηάδμκηαη πανεμβάζεηξ
(π.τ οδοζηρφζίες, κλάδεμα δέμηρφμ και θάμμφμ), θαζώξ θαη ε ζεμακηηθή βμήζεηα ηςκ
εζειμκηώκ πονμζβεζηώκ. Συκηζε επίζεξ υηη ζεμακηηθυ είκαη κα απμθεοπζεί ε
θαηαζθήκςζε θαη κα απαγμνεοηεί ε πνήζε θιυγαξ ζηα δάζε. Σέιμξ δεηήζεθε κα
εκεμενςζμφκ μη ζφιιμγμη ηςκ πςνηχκ γηα κα οπάνπεη εφθμιε πνυζβαζε μέζα ζηα
πςνηά, μη δνόμμη κα μέκμοκ ακμηθημί γηα εκδεπυμεκμ εγθιςβηζμέκςκ ζε πενίπηςζε
πονθαγηάξ.
Ο θ. Βαζηανμφπαξ απυ ημ Δαζμκμμείμ Ιθανίαξ, επηζήμακε ηεκ ακοπανλία
πνεμαημδυηεζεξ απυ ηεκ δηεφζοκζε δαζχκ έηζη χζηε κα ζοκηενεζμφκ μη δαζηθμί δνυμμη
ημο κεζημφ. Έκα θεκυ πμο πνμζπαζεί κα θαιφρεη μ Δήμμξ Ιθανίαξ με ένγα πμο
δηαμμνθχκμοκ ζοκμιηθά 163Km αγνμημδαζηθμύ δηθηομύ ζε υιε ηεκ Ζθανία, (ζηημ Δ.Ε
Ρατώμ 52 Km, ζηημ Δ.Ε Εσδήλοσ 37Km, και ζηημ Δ.Ε Αγίοσ Κηρύκοσ 74 Km).
Ακαθένζεθε επίζεξ ζηεκ δηαθήνολε γηα ηεκ πνυζιερε γηα πνχηε θμνά μέζς
πνμγνάμμαημξ θμηκςθειμφξ ενγαζίαξ με μθηάμεκε δηάνθεηα δαζενγαηχκ ζηεκ οπενεζία
ημο Δαζμκμμείμο.
Απυ ημκ εθπνυζςπμ ηεξ ΔΓΔΔΗΓ έγηκε γκςζηυ υηη έπεη γίκεη έςξ ηχνα θαζανηζμυξ
θάης απυ ημοξ ζηφιμοξ ηεξ ΔΓΕ ημοιάπηζημκ 50% ημο δηθηφμο, θαη ζα οπάνλεη μένημκα
γηα κα θαζανηζηεί θαη ημ οπυιμηπμ πμζμζηυ.
ημ ηέιμξ ηεξ ζφζθερεξ θαηαηέζεθε ε πνυηαζε πμο αθμνά ηεκ εκενγμπμίεζε θαη πάιη
ηεξ πνμιεπηηθήξ θύιαλεξ ηςκ πενημπώκ ορειμύ θηκδύκμο ηηξ βναδοκέξ ώνεξ απυ
εζειμκηέξ πμιίηεξ πμο δμοκ ζηα πςνηά ημο κεζημφ μαξ. Γίκαη έκα μέηνμ πμο θαηά θμηκή
μμμιμγία απέδςζε ηα πνμεγμφμεκα πνυκηα θαη θνίκεηαη ακαγθαίμ κα εκενγμπμηεζεί θαη
πάιη απυ ηηξ Δεμμηηθέξ Γκυηεηεξ.
ΔΗΜΟ ΙΚΑΡΙΑ
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Πνμξ: Μέιε Σοκημκηζηηθμύ Τμπηθμύ Ονγάκμο

Σοκεπίδμομε κα δηεθδηθμύμε ηεκ ακαγθαία πνεμαημδόηεζε γηα ηεκ πνμεημημαζία
ηςκ μεπακηζμώκ δαζμπονόζβεζεξ, πμο έπμοκ μεηαηεζεί ζημοξ Δήμμοξ
Με ζκοπό ηομ ζσμηομιζμό δράζεφμ ζε θέμαηα Πολιηικής Προζηαζίας, εμόυει ηης μέας
αμηιπσρικής περιόδοσ, πραγμαηοποιείηαι ζήμερα ζηημ αίθοσζα ηοσ ζσμεδριάζεφμ Δημοηικού
σμβοσλίοσ ζσμεδρίαζη ηοσ σμηομιζηικού Σοπικού Οργάμοσ ηοσ Δήμμο Ιθανίαξ.
«Ανπηθά κα ημκίζμομε ακ θαη είκαη γκςζηυ υηη μ Δήμμξ μαξ ζηενείηαη ένγα ακηηπιεμμονηθήξ
πνμζηαζίαξ αθμφ δεκ πνεμαημδμημφκηαη απυ ημκ θναηηθυ πνμτπμιμγηζμυ θαη δεκ είκαη
επηιέλημα ζε έκηαλε ζογπνεμαημδμημφμεκςκ πνμγναμμάηςκ.
ημοξ Δήμμοξ έπμοκ μεηαθενζεί μη ανμμδηυηεηεξ ποναζθάιεηαξ θαη πονυζβεζεξ, πμο
έπμοκ κα θάκμοκ με ηεκ πνμζβαζημυηεηα ηςκ αγνμηηθχκ δνυμςκ, ημκ θαζανηζμυ πυνηςκ, ηε
ζοκηήνεζε πονμζβεζηηθχκ θνμοκχκ, ηεκ δηάκμηλε ακηηπονηθχκ δςκχκ ζε ζοκενγαζία με ημ
Δαζανπείμ, ηηξ μμάδεξ εζειμκηχκ. Ε μεηαθμνά αοηχκ ηςκ ανμμδημηήηςκ ζηεκ Πμιηηηθή
Πνμζηαζία, δεκ ζοκμδεύηεθε με ηε μεηαθμνά ακηίζημηπςκ πόνςκ θαη πνμζςπηθμύ.
Ηαζχξ ε πνεμαημδυηεζε ηςκ δήμςκ, υιμ θαη ιηγυηενμ ζηενίδεηαη ζημοξ ΗΑΠ
(Η τρημαηοδόηηζη και θέηος αμέρτεηαι ζηις 80.000 € ζηα ίδια περσζιμά επίπεδα), μ
ζηόπμξ ηςκ θοβενκώκηςκ είκαη ημ θόζημξ ηεξ ακηηπονηθήξ πνμζηαζίαξ κα επηβανύκεη,
μέζς ηεξ δεμμηηθήξ θμνμιμγίαξ, αθόμα πενηζζόηενμ ημκ ίδημ ημκ ιαό.
Ιε αοηέξ ηηξ επηιμγέξ δεμημονγείηαη μηα επηθίκδοκε θαηάζηαζε πμο μδεγεί θαη ζε
δηαθμνμπμηεμέκεξ δοκαηυηεηεξ πονμπνμζηαζίαξ θαη πονυζβεζεξ απυ ημοξ δήμμοξ, γηαηί ε
πονόζβεζε ζα ελανηάηαη από ηεκ μηθμκμμηθή δοκαηόηεηα ημο θάζε δήμμο θαη ημοξ
πνόζζεημοξ θόνμοξ πμο ζα επηβάιιεη ζημοξ δεμόηεξ.
Ε πμιηηηθή γεξ θαη ε πνμζηαζία ηςκ δαζηθχκ μηθμζοζηεμάηςκ δεκ μπμνμφκ κα
ακηημεηςπηζημφκ απμζπαζμαηηθά. Απμηειμφκ θνίθμοξ μηαξ μιυθιενεξ αιοζίδαξ κμμμζεηηθχκ
νοζμίζεςκ πμο πνμςζμφκ ηεκ εμπμνεομαημπμίεζε ηεξ γεξ, μεηαβάιιμοκ ηε πνήζε ηεξ πνμξ
υθειμξ ημο μεγάιμο θεθαιαίμο, οιμπμημφκ μδεγίεξ ηεξ ΓΓ, πμο επίζεξ απακημφκ ζηηξ ίδηεξ
ακάγθεξ. Αδηάρεοζημξ μάνηοναξ είκαη ε αιιαγή πνήζεξ εθαημκηάδςκ πηιηάδςκ ζηνεμμάηςκ
θναηηθχκ εθηάζεςκ δαζηθχκ μηθμζοζηεμάηςκ, μη μπμίεξ μεηά απυ δαζηθέξ πονθαγηέξ εμπνεζμμφξ έγηκακ μηθηζμμί, ενγμζηάζηα, λεκμδμπεία.
Γλάιιμο ε απμρίιςζε ημο πνμζςπηθμφ ηεξ πονμζβεζηηθήξ οπενεζίαξ θαη ηα θεκά ζε
μνγακηθέξ ζέζεηξ οπμβαζμίδμοκ αθυμε πενηζζυηενμ ηεκ επηπεηνεζηαθή ηεξ δοκαηυηεηα,
ακμίγεη ημ δνυμμ ζηεκ εμπμνεομαημπμίεζε οπενεζηχκ ποναζθάιεηαξ θαη πονυζβεζεξ μέζς
ηεξ ακηαπμδμηηθυηεηαξ, αιιά θαη ηδηςηηθμπμηήζεςκ ζημκ ηυζμ θνίζημμ αοηυκ ημμέα.

Φέημξ, ακ θνίκμομε απυ ηηξ ζενμμθναζίεξ πμο ακαπηφζζμκηαη θαη απυ ηεκ έιιεηρε
βνμπμπηχζεςκ οπάνπεη αολεμέκμξ θίκδοκμξ γηα πνυθιεζε πονθαγηάξ.
Σέιμξ θαη μη Δαζηθέξ Τπενεζίεξ βνίζθμκηαη ζε δοζμεκέζηενε θαηάζηαζε αθμφ ζημ
ειάπηζημ επηζηεμμκηθυ πνμζςπηθυ πμο ηε ζηειεπχκεη πνμζηίζεκηαη κέα θαζήθμκηα πμο
ζπεηίδμκηαη με ημοξ δαζηθμφξ πάνηεξ εκχ θαη γηα ημ Δήμμ μαξ υπςξ ζε υιεξ ηηξ Τπενεζίεξ,
ζοκεπίδεηαη ε απαγυνεοζε πνμζιήρεςκ.
ε ζοκδοαζμυ ηςκ παναπάκς θαη με ηεκ ειιηπή πνεμαημδυηεζε εθθνάδμομε ηεκ ακεζοπία
μαξ, ζπεηηθά με ηεκ πνμεημημαζία γηα ηε θεηηκή ακηηπονηθή πενίμδμ (ζτεηικό έγγραθο 1),
αιιά θαη γηα ηηξ ζοκέπεηεξ πμο ζα οπάνλμοκ ακ επηθναηήζμοκ εοκμσθέξ ζοκζήθεξ γηα ηεκ
εθδήιςζε μεγάιςκ πονθαγηχκ.
Γηα κα μπμνμφμε υπη μυκμ ζακ Δήμμξ Ζθανίαξ αιιά ζοκμιηθά μη Δήμμη κα ακηαπμθνηζμφκ
ζημ δφζθμιμ ένγμ ηεξ δηαζθάιηζεξ ηεξ δςήξ ηςκ ζομπμιηηχκ μαξ θαη ηεξ πενημοζίαξ ημοξ
θαζχξ θαη ηεξ πνμζηαζίαξ ημο θοζηθμφ μαξ πιμφημο, πνέπεη κα απαηηήζμομε θαη κα
δηεθδηθμύμε απυ ηεκ θοβένκεζε:
1. Επανθή ελαζθάιηζε ηεξ ακαγθαίαξ πνεμαημδόηεζεξ από ημκ θναηηθό πνμϋπμιμγηζμό
γηα ηεκ μιμθιενςμέκε πνμεημημαζία ηςκ μεπακηζμώκ δαζμπονόζβεζεξ ημο θνάημοξ, πμο
έπμοκ μεηαηεζεί ζημοξ δήμμοξ γηαηί ηα πνήμαηα πμο δηαηίζεκηαη ζοκμιηθά ζημοξ Δήμμοξ
γηα ηεκ πονμπνμζηαζία είκαη ειάπηζηα, ζε ζπέζε με ηηξ ακάγθεξ όπςξ έδεηλε θαη ε
θεηηκή θαηακμμή με ηεκ έθδμζή ηεξ οπ΄ ανηζμ. 10427/5-4-2018 ημο Υπμονγείμο
Εζςηενηθώκ.
2. Άμεζε θάιορε ηςκ μνγακηθώκ θεκώκ ηςκ Δαζηθώκ θαη Πονμζβεζηηθώκ Υπενεζηώκ
με μόκημμ πνμζςπηθό, με πιήνε ενγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηώμαηα.
3. Άμεζε επακαθμνά ημο πνμζςπηθμύ ηεξ Πονμζβεζηηθήξ Υπενεζίαξ πμο δηαηέζεθε
ζηα πενηθενεηαθά αενμδνόμηα ηεξ Fraport Α.Ε. πνμξ όθειμξ ημο επηπεηνεμαηηθμύ
μμίιμο θαη όπη ηςκ δεμμηώκ θαη ηςκ πενημοζηώκ ημοξ .
4. Τεκ θαηάνγεζε ημο Νόμμο 4029/2011, μέζς ημο μπμίμο επηπεηνείηαη ε
ζοννίθκςζε ημο Πον. Σώμαημξ μέζα από ηε μεηαθμνά ηςκ Πονμζβεζηηθώκ Κιημαθίςκ
ζηεκ δηθαημδμζία ηςκ Δήμςκ ςξ εζειμκηηθά, αιιά θαη ημο κ. 4249/2014 γηα ηεκ
ακαδημνγάκςζε ηςκ Υπενεζηώκ ημο Π.Σ.
5. Να ζηαμαηήζμοκ μη εθπμηήζεηξ δεμόζηςκ εθηάζεςκ, ηδηαίηενα ζε δαζηθέξ πενημπέξ,
θαη ζε μνεηκμύξ όγθμοξ. Όζμ ε γε ζα ελαθμιμοζεί κα είκαη εμπόνεομα, ηα πνμβιήμαηα
ηεξ ποναζθάιεηαξ θαη πονόζβεζεξ ζα μλύκμκηαη.
6. Τε ζογθνόηεζε εκηαίμο θμνέα δαζμπνμζηαζίαξ θαη δαζμπονόζβεζεξ. Ακάπηολε θαη
εθανμμγή μεζόδςκ γηα μοζηαζηηθή βειηίςζε ηεξ πνμζηαζίαξ ηςκ δαζώκ, με έμθαζε
ζηεκ πνόιερε, ηεκ ακάπηολε θαη ηε δηαπείνηζε ημο δαζηθμύ πιμύημο, πνμξ όθειμξ ημο
ιαμύ.
Γηα ηεκ ακηηπονηθή πενίμδμ ζηε πχνα μαξ πμο άνπηζε απυ 1ε Ιαΐμο μέπνη 31ε Οθηχβνημο,
ε απμηειεζμαηηθή ακηημεηχπηζε επηβάιιεη ηε ιήρε μέηνςκ με ηα μπμία επηδηχθεηαη ε άνζε
ηςκ αηηίςκ πμο μθείιμκηαη ζε ακζνχπηκεξ δναζηενηυηεηεξ. Σα μέηνα αοηά έπμοκ ςξ ζηυπμ
κα θαηαζηήζμοκ ημ ένγμ ηεξ θαηαζημιήξ πενηζζυηενμ απμηειεζμαηηθυ.
Απυ ημ ημήμα Πμιηηηθήξ Πνμζηαζίαξ έγηκε επηθαηνμπμίεζε ζημ ζπέδημ Ακηημεηχπηζεξ
Έθηαθηςκ Ακαγθχκ ελ αηηίαξ δαζηθχκ πονθαγηχκ θαη μεηαλφ άιιςκ πενηιαμβάκεη:
- Γκενγμπμίεζε οπαιιήιςκ θαη μένημκα γηα εημημυηεηα ηςκ μπεμάηςκ ημο Δήμμο ζφμθςκα
με ημ μκεμυκημ εκενγεηχκ γηα δαζηθέξ πονθαγηέξ.
- Γπηζθεοή θαη ημπμζέηεζε κέςκ οδνμζημμίςκ (ζτεηικό έγγραθο 2).

- Δεμμπναηήζεθακ ένγα πνυζβαζεξ ζε αγνμηηθμφξ – δαζηθμφξ δνυμμοξ πνμθεημέκμο κα
μπμνμφκ κα δηένπμκηαη ηα μπήμαηα ηεξ Πονμζβεζηηθήξ Τπενεζίαξ γηα θαηάζβεζε
πονθαγηχκ.
- Γκενγμπμίεζε εζειμκηηθχκ μνγακχζεςκ Πμιηηηθήξ Πνμζηαζίαξ ζε δνάζεηξ επηηήνεζεξ
δαζχκ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ακηηπονηθήξ πενηυδμο γηα ηεκ έγθαηνε επηζήμακζε δαζηθχκ
πονθαγηχκ θαη ακηημεηχπηζε αοηχκ.
- Θα πνμβμφμε ζε εκεμένςζε μηθμπεδμφπςκ γηα ηεκ οπμπνέςζε ημοξ θαζανηζμμφ ηδηςηηθχκ
πχνςκ απυ λενά πυνηα θαη θαζανηζμυ θμηκυπνεζηςκ πχνςκ.
Σέιμξ ημ πνμζςπηθυ ημο Γναθείμο Πμιηηηθήξ Πνμζηαζίαξ ζα είκαη υιμ ημ 24ςνμ ζε
εημημυηεηα γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηοπυκ πνμβιεμάηςκ, υπςξ θάζε πνυκμ θαη με ηεκ
εμπεηνία πμο δηαζέηεη ζα ζομβάιεη μοζηαζηηθά ζηηξ δνάζεηξ ηεξ ακηηπονηθήξ πνμζηαζίαξ
υπςξ θοζηθά θαη ημ πνμζςπηθυ ηςκ εμπιεθμμέκςκ εθηυξ Δήμμο Τπενεζηχκ αιιά θαη ηςκ
οιιυγςκ θαη Ομάδςκ Γζειμκηχκ με ηεκ ζεμακηηθή ημοξ πνμζθμνά
Υνήζημμ ζα ήηακ θιείκμκηαξ ηεκ ζεμενηκή ζοκεδνίαζε κα γίκεη ζε υιμοξ γκςζηυ, πημ μένμξ
ημο ζπεδηαζμμφ ημοξ αθμνά, έηζη χζηε ηεκ θνίζημε ζηηγμή κα λένεη θάζε θμνέαξ ηη θάκεη θαη
ηη πενημέκεη απυ ημοξ άιιμοξ ».

