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Συνοπτική περιγραφή 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Τοπικό Πρόγραμμα 

CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου και αφορά στην ενίσχυση των 

υποδομών της Εθελοντικής Ομάδας «Φίλιος Ζευς» για 

προστασία και διάσωση από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 

καταστροφές, καθώς και σε δράσεις ενημέρωσης πολιτών 

στην περιοχή του νομού Ηρακλείου και ιδιαίτερα στις 

δασικές περιοχές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, σε 

συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τους τοπικούς φορείς. 

Το LEADER αποτέλεσε την ιδανική ευκαιρία για να αποκτήσει η Εθελοντική Ομάδα αρτιότερο 

εξοπλισμό για δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (αυτοκίνητο 

πυρόσβεσης συμβατό με τα οχήματα της πυροσβεστικής, ειδικό εξοπλισμό αυτοπροστασίας των 

εθελοντών, εξοπλισμό διάσωσης, drone) αλλά και να οργανώσει καλύτερα δράσεις ενημέρωσης 

πολιτών (έκδοση εντύπων, banners, ιστοσελίδα www.filioszeus.gr , εξοπλισμός προβολών).  

Περιγραφή κατάστασης/πλαισίου 

Η έλλειψη δημόσιων υποδομών, το γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν καλύπτονται, καθώς 

και οι ανάγκες εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και εξοικείωσης της κοινωνίας των πολιτών με 

θέματα που αφορούν τον τομέα των φυσικών καταστροφών, οδήγησαν στην ίδρυση της ομάδας 

εθελοντών «Φίλιος Δίας», μια ένωση εθελοντών πολιτικής προστασίας, με έδρα τις Αρχάνες, έναν 

παραδοσιακό αγροτικό οικισμό που βρίσκεται μόλις 15 χλμ. νότια της πόλης του Ηρακλείου, στο 

νησί της Κρήτης. 

 Η Εθελοντική Ομάδα συστήθηκε το 2013 από 20 άτομα και σήμερα αριθμεί 70 μέλη.  Όλα τα μέλη 

είναι εκπαιδευμένα από κρατικούς φορείς ως εθελοντές διασώστες σε θέματα πρώτων βοηθειών, 

ορεινής διάσωσης και αντιμετώπισης σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών. Την αρτιότερη 

εκπαίδευση έχουν λάβει δύο άτομα που ουσιαστικά ηγούνται της προσπάθειας, εκπαιδεύουν 

διαρκώς και εμπνέουν τα υπόλοιπα μέλη, με το πάθος και την αφοσίωσή τους σ’ αυτό που 

κάνουν.  

Το τοπικό πρόγραμμα LEADER βοήθησε, ώστε το σωματείο να μπορεί να ανταποκριθεί με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο και στην αναγκαιότητα οργάνωσης, συντονισμού και πραγματοποίησης 

επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, καθώς και σε 

περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (π.χ. σεισμών, πλημμυρών, πυρκαγιών κ.ά.).  

Eθελοντική Ομάδα «Φίλιος Ζεύς» 

http://www.filioszeus.gr/


 
 

2 
 

Ο «Φίλιος Ζευς» δεσμεύτηκε επίσης να ενημερώσει αποτελεσματικά την κοινωνία των πολιτών 

για τον εθελοντισμό - ειδικά σε σχέση με τις 

φυσικές καταστροφές. Οργανώνονται λοιπόν 

ειδικά σεμινάρια για τους πολίτες όπου 

εκπαιδεύονται, με θεωρητικό και βιωματικό τρόπο, 

στην παροχή πρώτων βοηθειών, στην πρόληψη και 

στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Οι 

πολίτες που περνούν επιτυχώς και τα δύο στάδια, 

λαμβάνουν εντελώς δωρεάν, ειδική πιστοποίηση 

για την παροχή πρώτων βοηθειών. Αντίστοιχα ενημερωτικά προγράμματα γίνονται και στα 

σχολεία της περιοχής, τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς και εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία 

με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών.  

Στόχοι  

Το έργο επιδιώκει τα παρακάτω: 

• Διεύρυνση των υποδομών για παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στον τομέα της 

προστασίας των δασών, στην πρόληψη από φυσικές καταστροφές και στην αντιμετώπισή 

τους.  

• Ενημέρωση πολιτών για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και 

πρώτων βοηθειών.  

• Ευαισθητοποίηση τοπικού πληθυσμού και φορέων για τα οφέλη του εθελοντισμού. 

• Συνδρομή στους κρατικούς φορείς πολιτικής προστασίας.  

• Αντιμετώπιση και προσαρμογή στις νέες συνθήκες λόγω κλιματικής αλλαγής.  

• Προστασία της βιοποικιλότητας.  

• Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

• Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.  

Δραστηριότητες του έργου (έως 500 λέξεις) 

Υπό συνθήκες κρίσης, οι τοπικές κρατικές αρχές αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να καλύψουν 

πλήρως τις ανάγκες για την πρόληψη των πυρκαγιών στα δάση, την προστασία από πλημμύρες 

και άλλες παρόμοιες καταστάσεις που τείνουν να γίνονται όλο και πιο συχνές. Οι κλιματικές 

αλλαγές, τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, η χαμηλή πλουβιομετρία, οι εκτεταμένες 

περίοδοι ξηρασίας, η θερμότητα και οι ισχυροί άνεμοι μαζί με τα υπερβολικά συχνά περιστατικά 

πλημμύρας είναι παράγοντες που καθιστούν ως επείγουσα την ανάγκη για ενίσχυση των 

υποδομών, τη συγκέντρωση γνώσεων και τις υπηρεσίες διάχυσης, την πρόληψη και την 
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ευαισθητοποίηση των πολιτών. Οι ενέργειες της Ομάδας είναι βοηθητικές για τις αποστολές 

κρατικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό της πολιτικής προστασίας (η 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Πυροσβεστική, η Ειδική Ομάδα Φυσικών 

Καταστροφών καθώς και οι τοπικές αρχές). Η Ομάδα περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο των 

αρχών που έρχονται σε επαφή με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης, οι κρατικές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να επικοινωνήσουν με την Ομάδα, 

πάντα έτοιμες να καταστήσουν άμεσα 

τους εθελοντές και τον εξοπλισμό της 

διαθέσιμο και σε επιφυλακή για 

βοήθεια, όπως και όταν ζητηθεί. Ως 

Σύλλογος, ο «Φίλιος Ζεύς» διέθεσε ήδη 

εξοπλισμό απαραίτητο για την παροχή 

υπηρεσιών πρώτων βοηθειών σε 

πολίτες. Επιπλέον, όλες οι αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που φιλοξενούνται στην 

ευρύτερη περιοχή παρακολουθούνται από την Ομάδα, υγειονομικές υπηρεσίες, έτοιμες να 

παρέχουν υπηρεσίες πρώτων βοηθειών (για παράδειγμα, σε περίπτωση μώλωπες, 

τραυματισμούς, εγκαύματα, κατάγματα οστών, λιποθυμία κ.λπ. .). Ωστόσο, η Ομάδα δεν είχε 

μέχρι πρόσφατα έλλειψη εξοπλισμού που θα επέτρεπε στα μέλη της να βοηθήσουν σε περίπτωση 

πυρκαγιάς ή άλλων φυσικών καταστροφών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ένωση «Filios Zeus» υπέβαλε 

αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD / LEADER που διοικείται από την 

ομάδα τοπικής δράσης Ηρακλείου και χρηματοδοτήθηκε στο 100% για:  

• την απόκτηση ενός οχήματος 

ειδικού σκοπού για τη μεταφορά 

αποκλειστικού εξοπλισμού 

πυρόσβεσης και κατάλληλα 

εξοπλισμένου με μηχανισμό 

ρυμούλκησης, εξασφαλίζοντας τη 

συμβατότητά του με τα οχήματα της 

Πυροσβεστικής.  

• την απόκτηση εξειδικευμένου εξοπλισμού διάσωσης στήριξης (drone, κράνη, σχοινιά, πλακέτες 

και ζώνες ασφαλείας, τρυπάνια, σκηνή και πτυσσόμενο φορείο, κιτ πρώτων βοηθειών κ.λπ.)  

• την απόκτηση εξοπλισμού προβολής που επιτρέπει τη φιλοξενία ενημερωτικών συνεδριών προς 

το συμφέρον των πολιτών (οθόνη προβολής, tablet, μηχανή πολλαπλών χρήσεων σάρωσης / 

εκτύπωσης / αντιγραφής κ.λπ.)  
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• την παραγωγή ενημερωτικού και ευαισθητοποιητικού υλικού προς το συμφέρον των τοπικών 

κοινοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με την πολιτική προστασία (ενημερωτικά φυλλάδια, πανό, 

μια ειδική ιστοσελίδα στο www.filioszeus.gr κ.λπ.).  

Το 100% του έργου έχει πλέον ολοκληρωθεί. Όλες οι αποφάσεις που είναι κρίσιμες για τις 

διάφορες διαδικασίες υλοποίησης έργων εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομάδας 

Εθελοντών, μια διαδικασία που εξασφάλισε πλήρη διαφάνεια και ακεραιότητα στη διαχείριση 

των πόρων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του έργου, τα μέλη της Ομάδας υποστηρίζονται με 

συνέπεια από την Τοπική Ομάδα Δράσης του Οργανισμού Ανάπτυξης Ηρακλείου. Το LEADER 

αποτέλεσε την ιδανική ευκαιρία για την Ομάδα Εθελοντών να αποκτήσει καλύτερα εξοπλισμό για 

την καταπολέμηση των φυσικών καταστροφών και την πρόληψη, καθώς και για την καλύτερη 

οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης πολιτών (παραγωγή σχετικής βιβλιογραφίας, πανό, μια 

ειδική ιστοσελίδα - διαθέσιμη στο www.filioszeus. gr - αγορά εξοπλισμού κινούμενης προβολής). 

Αποτελέσματα  

Το έργο υλοποιήθηκε εντός του 2020, με τις δυσκολίες που έφερε η καραντίνα λόγω της 

πανδημίας COVID-19. Ωστόσο τους λίγους μήνες που μεσολάβησαν από την προμήθεια του 

εξοπλισμού και εξής, το σωματείο κλήθηκε από τους κρατικούς φορείς να συνδράμει: 

• Με (50) περιπολίες δασοπροστασίας κατά τη θερινή περίοδο, (σε συνεργασία με την 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας). Οι εθελοντές με το πυροσβεστικό όχημα 

αναλαμβάνουν επιτήρηση δασικών περιοχών που τους υποδεικνύει η Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, καθώς και απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών εντός του δάσους, κυρίως τις 

ημέρες αυξημένης επαγρύπνησης λόγω ισχυρών ανέμων. 

• Με παροχή βοήθειας στους πλημμυροπαθείς του Δήμου Χερσονήσου. Μετά από κλήση 

της Περιφέρειας Κρήτης, οι εθελοντές βοήθησαν να καθαριστούν από τις λάσπες 

πλημμυρισμένα σπίτια ευπαθών ομάδων.  

• Εξεύρεση αγνοουμένων (10 περιστατικά) σε δύσβατες ορεινές περιοχές, σε συνεργασία 

με την ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών). 

• Με υγειονομική κάλυψη (παροχή πρώτων βοηθειών – 90 καλύψεις) στις λίγες αθλητικές 

διοργανώσεις, που επέτρεψε η πανδημία («33ος Κορακοβούνιος δρόμος», αγώνες 

προκριματικής φάσης Eurobasket 2021 γυναικών, τοπικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες).  

• Με παροχή βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού κατά την περίοδο της καραντίνας 

και του απαγορευτικού μετακινήσεων (μεταφορά φαρμάκων ή τροφίμων σε 

ηλικιωμένους, συλλογή τροφίμων για άπορες οικογένειες κλπ – 50 περιστατικά). 
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• Με (40) κοινωνικές δράσεις (συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για αδύναμες 

κοινωνικά  ομάδες, αιμοδοσίες, δράσεις για την οδηγική ασφάλεια και συμπεριφορά, 

δράσεις για το περιβάλλον -δέντρο φύτευση κλπ).  

Επιπλέον, η Ομάδα προχώρησε στην ενημέρωση 

ευαισθητοποίηση εφήβων της περιοχής, σε θέματα εθελοντισμού 

και φυσικών καταστροφών και προέκυψε δειλά-δειλά η 

δημιουργία εφηβικής ομάδας. Στόχος είναι η δημιουργική 

απασχόληση των εφήβων, αποσπώντας τους από τις οθόνες, 

ενισχύοντάς τους το πνεύμα του εθελοντισμού και της 

προσφοράς, η μεταφορά γνώσης στις βασικές πρώτες βοήθειες 

και κανόνες αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές, η 

εκπαίδευση των μελλοντικών ενηλίκων εθελοντών. Η 

ανταπόκριση των εφήβων είναι ενθαρρυντική, γίνονται 

πολλαπλασιαστές της πληροφορίας στους συνομηλίκους τους και αποκτούν αίσθημα 

αυτοπεποίθησης λόγω της νέας γνώσης που αποκομίζουν αλλά κυρίως από την εθελοντική 

προσφορά.  

Συμπεράσματα και παράγοντες επιτυχίας  

Ισχυρός παράγοντας στην επιτυχία του έργου ήταν η όρεξη και το μεράκι των εθελοντών της 

ομάδας, το πάθος τους για προσφορά και εξέλιξη, που έπεισαν και την ΟΤΔ και τους 

εμπλεκόμενους φορείς για την υποβολή, έγκριση και υλοποίηση του έργου. Η διαβούλευση της 

ΟΤΔ με το σωματείο, στο πλαίσιο της bottom-up διαδικασίας, βοήθησε στη σωστή υποβολή και 

έγκριση της αίτησης στήριξης αλλά και στη σωστή υλοποίηση στη συνέχεια μέσω της 

συνεργασίας. 

Αυτό που έχει ανάγκη το σωματείο ωστόσο, είναι η συνεχής εκπαίδευση των εθελοντών, η οποία 

είναι εξειδικευμένη και συχνά πολύ δαπανηρή για να μπορεί να καλυφθεί από τους ίδιους τους 

εθελοντές ή το σωματείο. Η ΟΤΔ τους βοηθά στην εξεύρεση άλλων προγραμμάτων για τη 

χρηματοδότηση της εκπαίδευσης αυτής.  

Γενικά στοιχεία 

Τίτλος έργου Ενίσχυση σωματείου «Φίλιος Ζευς» για την υλοποίηση δράσεων με στόχο 

την πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες 

φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα-Δημοτική Κοινότητα 

Αρχανών 
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Διάρκεια έργου 25/7/2019 – 15/12/2020 

Περιοχή Αρχάνες Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 

Είδος δικαιούχου  ΜΚΟ 

Μέτρο Μέτρο 19, LEADER/CLLD 

Προτεραιότητα 

Περιοχή εστίασης 

6β Κοινωνική ένταξη και τοπική ανάπτυξη 

 

Προϋπολογισμός (ΕΥΡΩ)                                    Στοιχεία επικοινωνίας   

Συνολικό 

κόστος  

55.805,46€ Δικαιούχος  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΔΗΜΟΥ 

ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

«ΦΙΛΙΟΣ ΖΕΥΣ» 

Δημόσια 

δαπάνη 

55.805,46€ Εκπρόσωπος 

επικοινωνίας 

Έρη Χαιρέτη 

Κοινοτική 

συμμετοχή 

50.224,91€ Τηλέφωνο 6942844412 

Εθνική 

συμμετοχή 

5.580,55 

 
email filios.zeus@gmail.com 

Ιδιωτική 

συμμετοχή 

0,00€ Website www.filioszeus.gr  

Άλλα στοιχεία επικοινωνίας (πχ. Facebook, 
κλπ.) 

Facebook: Εθελοντική Ομάδα «Φίλιος Ζευς»  
Instagram: filiozeus  

  
  

 

Μηνύματα από τον δικαιούχο 

Το έργο που υλοποιήθηκε έδωσε στους εθελοντές μας την δυνατότητα, όχι μόνο να ονειρεύονται 

αλλά να κάνουν πράξη: 

✓ Την παροχή έρευνας και διάσωσης  σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη   

✓ Την στήριξη πολιτών και φορέων σε περιπτώσεις ακραίων φυσικών φαινομένων που 

τείνουν να εξελιχθούν σε φυσικές καταστροφές  

http://www.filioszeus.gr/
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✓ Την ουσιαστική πλέον ενημέρωση του πληθυσμού για την σημασία της πρόληψης και τους 

βασικούς κανόνες αυτοπροστασίας, ξεκινώντας από τους εφήβους και καταλήγοντας 

στις ευπαθείς ομάδες πολιτών. 

Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και ευχόμαστε να λειτουργήσει 

σαν θετικό παράδειγμα και για άλλες εθελοντικές ομάδες του τόπου μας. 

Δείτε βίντεο με τις δράσεις του σωματείου εδώ: https://youtu.be/Lnd7JSptTFc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απρίλιος 2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 

 

https://youtu.be/Lnd7JSptTFc

