
Συγκρότηση οµάδων εθελοντών του Ε.Μ.Π. για προσφορά προσωπικής εργασίας 
σε οργανωµένες προσπάθειες δενδροφύτευσης και αναδάσωσης 

 
 

Αγαπητοί Εθελοντές, 
 
Ευχαριστούµε πολύ για την άµεση ανταπόκρισή σας για προσφορά προσωπικής εργασίας 
στις οργανωµένες προσπάθειες δενδροφύτευσης και αναδάσωσης που συντονίζει το Ε.Μ. 
Πολυτεχνείο. 
 
Με ευχαρίστηση σας ανακοινώνουµε ότι συνολικά έγιναν 345 εγγραφές εθελοντών έως τις 
31/10/2007 και για τις δύο δράσεις: αποκατάσταση ζηµιών και δενδροφύτευση-
αναδάσωση καµένων δασικών εκτάσεων. 
 
Υπενθυµίζουµε ότι: 

1. Οι οµάδες των εθελοντών θα τεθούν στη διάθεση προγραµµάτων αναδάσωσης, 
οργανωµένων από Οργανισµούς Τοπικής ή Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. Οι φορείς αυτοί, αλλά και το Ε.Μ.Π. θα εξασφαλίσουν τα αναγκαία υλικά 
(εργαλεία - δενδρίλια).  

2. Οι εθελοντές του ΕΜΠ θα προσφέρουν προσωπική εργασία κατά τη διάρκεια 
Σαββατοκύριακων.  

3. Η µετακίνηση των εθελοντών στους χώρους ενέργειας θα γίνει µε πούλµαν 
µισθωµένα από το ΕΜΠ. Οι εθελοντές θα φροντίσουν οι ίδιοι για την ηµερήσια 
δαπάνη τους.  

4. Πριν τη µετάβαση σε περιοχές της Πελοποννήσου ή της Εύβοιας, οι εθελοντές θα 
εξοικειωθούν σε αναδασώσεις περιοχών της Αττικής [Πάρνηθα, Πεντέλη, Υµηττός)]. 

Σχετικά µε τα θέµατα δενδροφύτευσης-αναδάσωσης καµένων δασικών εκτάσεων (σηµείο 4) 
αποφασίσθηκε να υλοποιηθούν άµεσα οι επόµενες 3 δράσεις: 
 
∆ΡΑΣΗ 1η : Εκπαίδευση εθελοντών στην δενδροφύτευση στο χώρο της 
Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου 

 

Πότε: Σάββατο: 10/11/2007 
Που: Στον χώρο κάτω από τον Ιερό Ναό 
Υλικό φύτευσης/Εργαλεία: Μας παραχωρήθηκαν εργαλεία και φυτάρια- δενδρίλια 
 

���� Η δράση αυτή, παρόλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ολοκληρώθηκε πολύ 
ικανοποιητικά. Συνολικά φυτεύθηκαν περισσότερα από 70 δενδρίλια µε µεγάλη συµµετοχή 
(~55 άτοµα) των φοιτητών και του προσωπικού του ΕΜΠ (βλ. Φωτογραφίες). Ευχαριστούµε 
πολύ τον κ. Α. Βαρδάκη, γεωπόνο του ΕΜΠ, για τον συντονισµό της δράσης αυτής και όλους 
τους εθελοντές για τον ενθουσιασµό και την αποτελεσµατικότητα που επέδειξαν. 

 
∆ΡΑΣΗ 2η : Συµµετοχή στην αναδάσωση καµένων εκτάσεων στη Ραφήνα, Αττικής 
 
Πότε: Σάββατο 01/12/2007  
Που: Ευρύτερη περιοχή της Ραφήνας 
Πόσοι: ~65 εθελοντές από το ΕΜΠ και άλλους φορείς 
Μεταφορά: Με µεταφορικά µέσα του ΕΜΠ 
Προεργασία: Καµία. Υπήρχαν ήδη οι λάκκοι έτοιµοι 
Υλικό φύτευσης: Μας παραχωρήθηκαν δασικά δενδρίλια από την Περιφέρεια Αττικής 
Εργαλεία: Χρησιµοποιήσαµε τα εργαλεία που µας έχουν παραχωρηθεί από την Εταιρεία 
PRAKTIKER A.E. και την οποία ευχαριστούµε πολύ. 
 

���� Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία µε την βοήθεια της Περιφέρειας 
Αττικής (∆ιεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής). Συνολικά φυτεύθηκαν περισσότερα από 500 
δασικά δενδρίλια σε περίπου 3 ώρες, µε µεγάλη συµµετοχή (~65 άτοµα) των φοιτητών και 
του προσωπικού του ΕΜΠ (βλ. Φωτογραφίες). Ευχαριστούµε πολύ τον κ.  Άνδρου, ∆ιευθυντή 



της ∆ιεύθυνσης Αναδασώσεων Αττικής, για τον συντονισµό της δράσης αυτής και βεβαίως 
όλους τους εθελοντές για τον ενθουσιασµό και την αποτελεσµατικότητα που επέδειξαν. 
 
 
∆ΡΑΣΗ 3η : Συµµετοχή στην αναδάσωση καµένων εκτάσεων στα Καλύβια, Αττικής 
 
Πότε: Σάββατο 08/12/2007 σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Καλυβίων 
Πόσοι: ~55 εθελοντές από το ΕΜΠ και άλλους φορείς 
Μεταφορά: Με µεταφορικά µέσα του ΕΜΠ 
Υλικό φύτευσης: Μας παραχωρήθηκαν δασικά δενδρίλια από τον ∆ήµο Καλυβίων 
Εργαλεία: Χρησιµοποιήσαµε τα εργαλεία που µας έχουν παραχωρηθεί από την Εταιρεία 
PRAKTIKER A.E. και την οποία ευχαριστούµε πολύ. 

 

���� Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε µε πολύ µεγάλη επιτυχία µε τον άψογο συντονισµό του 
∆ήµου Καλυβίων Αττικής . Συνολικά φυτεύθηκαν περισσότερα από 400 δασικά δενδρίλια σε 
περίπου 4 ώρες, µε µεγάλη συµµετοχή (~55 άτοµα) των φοιτητών και του προσωπικού του 
ΕΜΠ (βλ. Φωτογραφίες). Ευχαριστούµε πολύ τον κ.  Φιλίππου, ∆ήµαρχο Καλυβίων, καθώς 
και την Κυρία Ε. Ράπτη, για τον άψογο συντονισµό της δράσης αυτής και βεβαίως όλους τους 
εθελοντές για τον ενθουσιασµό και την αποτελεσµατικότητα που επέδειξαν. 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Οι επόµενες δράσεις προορίζονται για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2008. Θα 

ενηµερωθείτε σχετικά εντός των επόµενων ηµερών. 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΝ∆ΡΙΛΙΩΝ που έχουµε ΦΥΤΕΨΕΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ > 970 


