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Από τον Δεκέμβριο του 2011 θα απαγο- 
ρεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) η 
χρήση καδμίου σε κοσμήματα, πλαστικά 
προϊόντα και ράβδους συγκόλλησης. Σε 
ορισμένα κοσμήματα, ιδίως εισαγόμενες 
απομιμήσεις κοσμημάτων, ανιχνεύονται 
υψηλά επίπεδα καδμίου, το οποίο είναι 
επικίνδυνη ουσία. 

Οι καταναλωτές, και μεταξύ αυτών τα 
παιδιά, διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης στο 
κάδμιο μέσω της επαφής των αντικειμένων 
που το περιέχουν με το δέρμα τους ή όταν 
γλείφουν τα αντικείμενα αυτά. 

Η νέα νομοθεσία απαγορεύει τη χρήση 
καδμίου σε όλα τα είδη κοσμημάτων, εκ- 
τός από τις αντίκες. Η απαγόρευση αυτή 
καλύπτει επίσης το κάδμιο που περιέχεται 
σε κάθε είδους πλαστικά προϊόντα, κα- 
θώς και στις ράβδους συγκόλλησης που 
χρησιμοποιούνται για τη συνένωση ανό- 
μοιων υλικών, δεδομένου ότι οι αναθυ- 
μιάσεις από τη διεργασία αυτή είναι εξαι- 
ρετικά επικίνδυνες όταν εισπνέονται.

Η απαγόρευση διασφαλίζει την καλύτε-
ρη προστασία των καταναλωτών της ΕΕ 
από την έκθεση στο κάδμιο και θα πε- 
ριορίσει τη ρύπανση του περιβάλλοντος 
από την ουσία αυτή, θα θεσπιστεί δε ως 
τροποποίηση του κανονισμού REACH.

Η νέα νομοθετική πράξη απαγορεύει τη 
χρήση καδμίου σε όλα τα πλαστικά προϊό-
ντα, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει την ανά-
κτηση του PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) 
από τα απορρίμματα με σκοπό τη χρησι-
μοποίησή του σε ορισμένα δομικά προϊό-
ντα. 

Δεδομένου ότι το PVC είναι υλικό αξίας 
που μπορεί να ανακτηθεί αρκετές φορές, 
η νέα νομοθετική πράξη επιτρέπει την 
επαναχρησιμοποίηση ανακτημένου PVC 
που περιέχει χαμηλά επίπεδα καδμίου σε 
περιορισμένο αριθμό δομικών προϊόντων, 
χωρίς κίνδυνο για τους πολίτες ούτε για 
το περιβάλλον. Για την πλήρη ενημέρωση 
των αγοραστών, τα δομικά προϊόντα που 
θα κατασκευάζονται από το εν λόγω ανα- 
κτημένο PVC θα διατίθενται στην αγορά 
με ειδικό λογότυπο.

Κάδμιο περιέχουν και οι ράβδοι συ-
γκόλλησης που χρησιμοποιούνται για τη 
συνένωση ανόμοιων υλικών σε ειδικές 
εφαρμογές, όπως η κατασκευή μικρο- 
γραφιών σιδηροδρομικών ατμομηχανών 
από μοντελιστές. Οι αναθυμιάσεις από τη 
διεργασία συγκόλλησης είναι εξαιρετικά 
επικίνδυνες όταν εισπνέονται. Η χρήση 
των συγκεκριμένων υλικών συγκόλλησης 
θα απαγορεύεται, με εξαίρεση πολύ εξει- 
δικευμένες επαγγελματικές εφαρμογές.

Ιστορικό
Το κάδμιο είναι ουσία καρκινογόνος και 

τοξική για το υδάτινο περιβάλλον. Το 1988 
το Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με το 
οποίο ζητούσε να εφαρμοστεί πρόγραμ- 
μα δράσης για την αντιμετώπιση της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος από κάδ- 
μιο. Η ουσία αυτή χρησιμοποιούνταν στο 
παρελθόν ως χρωστική ή σταθεροποιητής 
σε ορισμένα πλαστικά αντικείμενα. Το 
1992 απαγορεύθηκε η χρήση καδμίου σε 
ορισμένα πλαστικά αντικείμενα στην ΕΕ, 
εξαιρουμένου όμως του σκληρού PVC, 
επειδή την εποχή εκείνη δεν κυκλοφορού-
σαν στην αγορά υποκατάστατα. Δεδομέ-
νου ότι υπάρχουν πλέον υποκατάστατα, 
η ευρωπαϊκή βιομηχανία PVC αποφάσισε 
να εξαλείψει σταδιακά το κάδμιο από 
όλα τα προϊόντα PVC, στο πλαίσιο του 
προγράμματος Vinyl 2010 (Βινύλιο 
2010). Η χρήση καδμίου σε ηλεκτρικούς 
συσσωρευτές και ηλεκτρονικά είδη υπό- 
κειται σε περιορισμούς από το 2004. 
Η νέα απαγόρευση θα συμπεριληφθεί 
στον πίνακα του παραρτήματος XVII του 
κανονισμού REACH (κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων).

Περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemi-
cals/reach/restrictions/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemi-
cals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf 

Απαγόρευση της χρήσης καδμίου



Το ΥΠΕΚΑ συγκροτεί πλέγμα μέτρων για την λειτουργική, 
περιβαλλοντική, οικονομική και αισθητική αναβάθμιση αυτών 
των περιοχών.

Συγκεκριμένα:
1. Μελέτη - Έρευνα της υφιστάμενης κατάστασης στην 

περιοχή Γεράνι 
Το Γεράνι αποτελεί το πιο αποσαθρωμένο - από πλευράς 

φυσικών και ανθρώπινων πόρων - τμήμα της πόλης. Ολο-
κληρώθηκε λεπτομερής μελέτη χαρτογράφησης, που 
περιλαμβάνει ψηφιοποιημένους χάρτες με ποιοτικά στοιχεία 
(εθνότητες, προβλήματα κλπ.) και την προοπτική να ενη-
μερώνεται διαρκώς.

2. Νομοθετική Ρύθμιση για κήρυξη περιοχών ως «Ζω-
νών Ειδικής Ανάπλασης» 

Πρόκειται για νέα θεσμοθέτηση σύμφωνα με την οποία 
σε ακραίες περιοχές με έντονη κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική υποβάθμιση θα μπορεί να εγκρίνονται για 
ορισμένο χρόνο ειδικές οικονομικές ρυθμίσεις με φορολογι-
κά και άλλα κίνητρα. Υποψήφιες περιοχές θα είναι αυτές που 
δεν θα μπορούν να ανακάμψουν χωρίς κρατική βοήθεια, με 
μεγάλες ανάγκες και σύνθετα προβλήματα, όπου ο ιδιωτικός 
τομέας δεν εκδηλώνει ενδιαφέρον και γενικά αδυνατεί να 
δώσει λύσεις. Πρόκειται για ένα πλαίσιο που επιτρέπει τη 
συγκρότηση πολιτικής για την υποστήριξη της κοινωνικής, 
οικονομικής και περιβαλλοντικής αναζωογόνησης.

3. Οικονομικά κίνητρα για το Γεράνι και για τον Κεραμει-
κό - Μεταξουργείο (συνεργασία ΥΠΕΚΑ με ΥΠΟΙΚ) 

Τα Υπουργεία ΠΕΚΑ και Οικονομικών θεσμοθετούν φο-
ρολογικά και οικονομικά κίνητρα που συμφωνήθηκαν μετά 
από έρευνα και μέσα από τη συνεργασία τους.

4. Ανάπλαση με διεύρυνση των Πλατειών Αγίου Παντε-
λεήμονα και Αττικής, της οδού Αγορακρίτου και τμημάτων 
της ευρύτερης περιοχής 

Οι εν λόγω πλατείες αποτελούν τους εν σειρά φυσικούς 
υποδοχείς της εντεινόμενης αποσάθρωσης. Η αναβάθμισή 
τους αποτελεί συνεπώς προϋπόθεση για την ανάταξη πε- 
ριοχών του ιστορικού κέντρου της πόλης.

5. Πλατεία Θεάτρου 
Μετά την ολοκλήρωση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για 

την «καρδιά» του Γερανίου, την Πλατεία Θεάτρου, ακολου-
θεί η ανάθεση μελέτης. Παρά το σχετικά μικρό της μέγεθος, 
η παρέμβαση έχει εμβληματική σημασία για την περιοχή.

6. Δημιουργία «Κέντρου ΣΑΣ» (Στήριξη Αστικής Συμμετο-
χής) 

Μετά από αίτημα του ΥΠΕΚΑ και με απόφαση του ΔΣ 
της ΚΕΔ, ένα αυτοτελές κτήριο στο Γεράνι διατίθεται στο 
ΥΠΕΚΑ για να αποτελέσει το κέντρο αναφοράς της περιοχής 
των παρεμβάσεων. Το κτήριο (πρώην ΟΚΑνΑ) και η νέα 
χρήση του θα σηματοδοτήσει τη σύνθετη και συντονισμένη 
προσπάθεια που απαιτείται από όλους για την αναστροφή 
της κρίσης. Το κτήριο θα χρησιμοποιηθεί ως Κέντρο ΣΑΣ 
με στόχο να ενισχύσει την έμπρακτη και αποτελεσματική 
εμπλοκή ατόμων, συλλόγων, οργανώσεων και φορέων για 
την ανάταξη της περιοχής.

7. Μετατροπή ξενοδοχείων σε φοιτητικές κατοικίες 
(συνεργασία ΥΠΕΚΑ με το Δήμο Αθήνας) 

Προώθηση μαζί με το Δήμο της Αθήνας της αξιοποίησης 
εγκαταλειμμένων ξενοδοχείων της περιοχής της Ομόνοιας 
και τη μετατροπή τους σε προνομιακές κατοικίες για φοι-
τητές. Στόχος της παρέμβασης είναι η αναζωογόνηση πε-
ριοχών με νέους χρήστες. Το ΥΠΕΚΑ θα διαθέσει τους 
πόρους για την υλοποίηση της παρέμβασης την οποία θα 
υλοποιήσει ο Δήμος δια των υπηρεσιών του.

8. Ζωγραφική τυφλών όψεων κτηρίων 
Στόχος του προγράμματος είναι η ένταξη της τέχνης στο 

δημόσιο χώρο με την υλοποίηση ζωγραφικών παρεμβάσεων-
τοιχογραφιών στις τυφλές όψεις των ακαλύπτων μεσότοιχων.

Στα πρώτα έργα εντάσσεται το κτήριο του Ξενοδοχείου 
Vienna επί της Πειραιώς 20 & Μενάνδρου, με εμβληματικό 
εικαστικό θέμα.

 9. Χρηματοδότηση 2 μελετών και έργων ΑθήναΧ4 
Μέσα από το διαγωνισμό «ΑθήναΧ4» της ΕΑΧΑ ΑΕ, ανα-

δείχθηκαν προτάσεις μετατροπής των ενδιάμεσων δρόμων 
οικοδομικών τετραγώνων σε χώρο αναψυχής και «καθιστικό 
της γειτονιάς».

Δύο προτάσεις αφορούν την περιοχή μεταξύ Λιοσίων και 
σταθμού Λαρίσης και την περιοχή της Πατησίων μεταξύ 
Ομόνοιας και Πλατείας Αγ. Παντελεήμονα.

10. Εναλλακτικές Δράσεις στην Πλατεία Ομόνοιας 
(συνεργασία ΥΠΕΚΑ με το Δήμο Αθήνας)

Μέσα από την πρωτοβουλία «ΜΕ ΠρΟνΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗν 
ΟΜΟνΟΙΑ», το ΥΠΕΚΑ θα καλέσει δραστήριους πολίτες 
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και συμμετέχοντας 
ως άτομα ή ομάδες να υλοποιήσουν εφήμερες προτάσεις, 
δράσεις, κατασκευές με στόχο τη δημιουργική ανάκτηση 
του χαμένου δημόσιου χώρου της πλατείας. Ο Δήμος της 
Αθήνας θα έχει καθοριστικό ρόλο στο συντονισμό, την υλο- 
ποίηση και παρακολούθηση των δράσεων.

 11. ΗΛΠΑΠ
Το αμαξοστάσιο του ΗΛΠΑΠ βρίσκεται σε κομβική περιοχή 

του κέντρου της πόλης σε συνέχεια αναπλασμένων περιοχών 
και αποτελεί χώρο που η ανάκτησή του θα αναβαθμίσει την 
ενδιάμεση ζώνη της οδού Πειραιώς προς το Γκάζι, όπου 
εμφανίζεται μεγάλη και άταχτη συγκέντρωση πλανόδιων 
και περιστασιακών μικροπωλητών. Είναι ήδη σε εξέλιξη η 
εξαγορά από τα Υπουργεία ΠΕΚΑ και ΠΟΤ του αμαξοστασίου 
του ΗΛΠΑΠ, επιφανείας 4,5 στρεμμάτων στην περιοχή του 
Κεραμεικού για να αναπλασθεί και να αποδοθεί ελεύθερο 
στην κοινή χρήση.

12. Χαρακτηρισμός της Ευριπίδου ως οδού παραδοσιακού 
εμπορίου 

Η παρέμβαση στοχεύει στη διατήρηση της παραδοσιακής 
εμπορικής φυσιογνωμίας ενός δρόμου με συμβολική 
σημασία, ο οποίος αποτελεί όριο προς την περιοχή του 
Ψυρρή και μπορεί να συγκρατήσει τη διάχυση της υπο- 
βάθμισης. Βρίσκεται σε εξέλιξη η θεσμοθέτηση της ως 
οδού «παραδοσιακού εμπορίου τροφίμων και συναφών χρή- 
σεων».
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13. Σήμανση της διαδρομής του «δημόσιου σή-
ματος» (συνεργασία με ΥΠΠΟΤ)

Η δημιουργία της πορείας έχει στόχο να σημάνει την 
«Ακαδήμεια οδό», που στην αρχαιότητα συνέδεε τον 
Κεραμεικό με την Ακαδημία Πλάτωνος. Η πρόταση θα 
αναδείξει την ιστορική φυσιογνωμία της περιοχής. 

14. Εναλλακτική Παρέμβαση στο Λόφο Στρέφη – 
Αστικοί Κήποι

Μετά από πρόταση του ΚΕ.Θ.Ε.Α., εξελίσσεται με τη 
συμμετοχή της ΕΑΧΑ ΑΕ ο σχεδιασμός παρεμβατικής 
ανάπλασης, που αφορά στην πιλοτική εφαρμογή 
και στην Ελλάδα προγράμματος αστικών αγροτικών 
καλλιεργειών. Έχει επιλεγεί μικρή περιοχή στο Λόφο 
του Στρέφη που είναι ελεύθερη από βλάστηση για να 
καλλιεργηθεί με την στήριξη μελών και αποφοίτων 
της ανοιχτής θεραπευτικής κοινότητας ΔΙΑΒΑΣΗ του 
ΚΕ.Θ.Ε.Α.

15. Θεσμοθέτηση εργαλείων συνολικής ανασυ-
γκρότησης περιοχών με απόσυρση υφιστάμενων 
κτηρίων και συνόλων

Μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει στην Ελλάδα 
υλοποιημένα παραδείγματα ολοκληρωμένων προσεγ- 
γίσεων υποβαθμισμένων περιοχών με την έννοια 
της αντιμετώπισης του συνόλου των προβλημάτων. 
Υπάρχει ανάγκη ενεργοποίησης και εμπλουτισμού 
των υφιστάμενων θεσμικών εργαλείων και απαιτείται η 
συνδυαστική χρήση ποικίλων μηχανισμών. Η συμπλή- 
ρωση των εργαλείων με τη σύσταση νέων όπως της 
«Αγοράς Δικαιωμάτων Γης» που θα περιλαμβάνει 
τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης, καθώς και 
η σύνδεσή τους με επιχειρησιακά και επενδυτικά 
προγράμματα μικτής οικονομίας, θα οδηγήσουν σε 
σημαντικά αποτελέσματα.

16. Αξιοποίηση κτηρίων από το ΥΠΕΚΑ σε υπο- 
βαθμισμένες περιοχές, ώστε να λειτουργήσουν ως 
επιδεικτικά έργα για την αναβάθμισή τους

Με τη συγκέντρωση πόρων από διάφορες πηγές και 
από το Πράσινο Ταμείο, προβλέπεται η επισκευή και 
ο εκσυγχρονισμός δημόσιων και άλλων κτηρίων για 
διάφορες χρήσεις, όπως κοινωνικής κατοικίας, γρα-
φείων κ.ά.

17. Κίνητρα σε Δήμους για υλοποίηση έργων με 
χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, προκειμένου 
να δεχτούν δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο 

Για να ενισχύσει τη δημιουργία δομών φιλοξενίας 
αιτούντων άσυλο που θα αποσυμφορήσουν τη συγκέ- 
ντρωση των μεταναστών στο κέντρο της πόλης, το 
ΥΠΕΚΑ προτίθεται να υποστηρίξει τους Δήμους που θα 
υποδεχτούν αυτά τα κέντρα με την κατά προτεραιότη-
τα υλοποίηση αντισταθμιστικών έργων σε αυτούς.

18. Εγκατάσταση του Φορέα «Πράσινο Ταμείο» σε 
κτήριο στο Γεράνι

Για την ενίσχυση της εγκατάστασης υπηρεσιών στο 
εγκαταλελειμμένο κέντρο ο νέος φορέας θα εδρεύει σε 
κτήριο του Γερανίου, στο οποίο είναι εγκατεστημένη η 
ΕΑΧΑ ΑΕ.

Το νερό στη γεωργία
Πρόσφατη έκθεση του ΕΟΠ, Water resources across Eu-

rope — confronting water scarcity and droughten (Υδάτινοι 
πόροι σε ολόκληρη την Ευρώπη -αντιμετώπιση της λειψυδρίας 
και της ξηρασίας), επισημαίνει τις δυσοίωνες επιπτώσεις της 
υπερβολικής άντλησης. 

Η γεωργία έχει ολοένα και σοβαρότερες επιπτώσεις για τους 
υδάτινους πόρους της Ευρώπης, οι οποίες εκδηλώνονται με 
τη μορφή λειψυδρίας και καταστροφής οικοσυστημάτων. Για 
την επίτευξη βιώσιμης χρήσης των υδάτινων πόρων, πρέπει 
να δοθούν στους αγρότες οικονομικά κίνητρα, συμβουλές και 
άλλου είδους βοήθεια. 

Τα τρόφιμα είναι συνυφασμένα με την καλή διαβίωση του 
ανθρώπου. Πέρα από τη σπουδαιότητα που έχουν τα καλής 
ποιότητας τρόφιμα για την υγεία,αλλά και την απόλαυση 
που αντλούμε από το φαγητό, η γεωργική παραγωγή δια- 

δραματίζει ζωτικό ρόλο, αφού εξασφαλίζει τα προς το ζην 
πολλών ανθρώπων και ενισχύει την ευρύτερη οικονομία.

Ωστόσο, η παραγωγή τροφίμων απαιτεί μεγάλες ποσό-
τητες νερού – μιας εξίσου σημαντικής πηγής ζωής. Η γεωργία 
χρησιμοποιεί 24 % των αντληθέντων υδάτων στην Ευρώπη και 
παρά το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό μπορεί να μην είναι 
τόσο μεγάλο όσο το 44 % που χρησιμοποιείται ως νερό ψύξης 
στην παραγωγή ενέργειας, οι επιπτώσεις στα αποθέματα 
είναι πολύ μεγαλύτερες. Ενώ όλο σχεδόν το νερό ψύξης 
επανέρχεται σε κάποιο υδάτινο σύστημα, σε ό,τι αφορά τη 
γεωργία η αντίστοιχη ποσότητα του νερού ανέρχεται περίπου 
στο ένα τρίτο.

Επιπλέον, η χρήση υδάτινων πόρων στη γεωργία παρου-
σιάζει ανομοιόμορφη εξάπλωση. Σε ορισμένες περιοχές της 
νότιας Ευρώπης, η γεωργία απορροφά ποσοστό μεγαλύτερο 
από 80 % των αντληθέντων υδάτων, με την κορύφωση της 
άντλησης να παρατηρείται συνήθως το καλοκαίρι, όπου το 
νερό είναι λιγότερο, γεγονός που μεγιστοποιεί τις βλαπτικές 
επιπτώσεις.

Η υπερεκμετάλλευση των πόρων αυξάνει την πιθανότητα 
σοβαρής λειψυδρίας κατά τη διάρκεια περιόδων ξηρασίας, 
ενώ παράλληλα συνεπάγεται υποδεέστερη ποιότητα νερού 
(επειδή οι ρύποι διαλύονται σε μικρότερο βαθμό) και κίνδυ- 
νο εισχώρησης θαλασσινού νερού στα υπόγεια ύδατα των 
παράκτιων περιοχών. Επίσης, τα ποτάμια και λιμναία οικοσυ- 
στήματα μπορεί να επηρεαστούν σε σημαντικό βαθμό, με 
αποτέλεσμα την πρόκληση βλαβών ή την καταστροφή φυτών 
και ζώων, σε περιπτώσεις που η στάθμη των υδάτων μειώνεται 
ή το νερό εξαντλείται πλήρως.
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Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, το ΥΠΕΚΑ, 
σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη, 
προχωράει στην εφαρμογή μιας σειράς μέτρων 
που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη 
συνεργασία και στον συντονισμό όλων των εμ-
πλεκόμενων φορέων.

Χαρακτηριστικό της προσπάθειας που γίνεται 
προς την κατεύθυνση αυτή είναι η σύνταξη 
νέων προδιαγραφών Αντιπυρικών Σχεδίων που 
αντικαθιστούν εκείνες που ήταν σε εφαρμογή από 
το 1981. 

Τα επιχειρησιακά κέντρα του Πυροσβεστικού 
Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας στελεχώνονται με Δασολόγους ή 
Δασοπόνους οι οποίοι θα αποτελούν το σύνδεσμο 
με το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας 
του ΥΠΕΚΑ και τις Δασικές Υπηρεσίες των Απο- 
κεντρωμένων Διοικήσεων. Με τον τρόπο αυτό θα 
υπάρχει συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων αλλά και η άμεση συνεργασία τους με τη 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προ-
κειμένου να υλοποιούνται τα μέτρα πολιτικής προ-
στασίας και κυρίως ο προληπτικός αποκλεισμός 
δασικών δρόμων κατά τις επικίνδυνες μέρες και 
ώρες για την εκδήλωση πυρκαγιάς. 

 Παράλληλα, από την 1η Ιουνίου 2011 έως και 
τις 31 Οκτωβρίου 2011 που λήγει η αντιπυρική 
περίοδος, οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες 
έχουν προσαρμόσει το πρόγραμμα λειτουργίας 
τους ώστε οι συνολικά 3000 υπάλληλοι που τις 
στελεχώνουν, να δέχονται καταγγελίες και να 
πραγματοποιούν περιπολίες τις απογευματινές 
ώρες, καθώς και κατά τη διάρκεια των αργιών. 
Για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού και 
προκειμένου να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο στο έργο τους έχει εξασφαλιστεί 
ποσό ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό καθώς και αντίστοιχο 
ποσό για την πρόσληψης εποχιακού προσωπικού 
διαφόρων ειδικοτήτων 8μηνης απασχόλησης. 

Τέλος προχωρά, σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη η ενσωμάτωση του προσωπικού της 
καταργηθείσας αγροφυλακής, στις δασικές υπη- 
ρεσίες.

 Σε ότι αφορά στην ενίσχυση των Δασικών 
Υπηρεσιών με οικονομικούς πόρους, το ΥΠΕΚΑ 
έχει εξασφαλίσει 510.000 ευρώ από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό για την κάλυψη των άμεσων 
λειτουργικών εξόδων τους ενώ στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων του έχει συμπεριλάβει 
πίστωση ύψους 1,5-2 εκ ευρώ για συντήρηση 
- βελτίωση – βατότητας του Δασικού Οδικού 
Δικτύου ώστε να εξυπηρετηθεί ο επιχειρησιακός 
σχεδιασμός της καταστολής και η κίνηση των 
πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκα-
γιάς. 

Προωθείται εγκύκλιος προς τις Δασικές Υπηρε-
σίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την 
αξιοποίηση του εθελοντισμού στο έργο της πρό-
ληψης και την υποστήριξη - διευκόλυνση του έργου 
των κοινωνικών φορέων και περιβαλλοντικών οργα-
νώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. 

Μέτρα αντιπυρικής προστασίας για το 2011
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