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ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ετος  Ιδρύσεως  1987 

Αγ. Κωνσταντίνου 12 Αθήνα Τ.Κ.10431 - Τηλ: 2105200-680 / FAX: 2105200-681 

            Email  :  edasa1987@yahoo.gr    

Αγαπητοί φίλοι, 

Με αυτό το e-mail ο ΕΔΑΣΑ συνεχίζει την προσπάθεια τακτικής ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας με τα μέλη και τους φίλους που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για 

συμμετοχή στις δραστηριότητές μας. Με το πρώτο ενημερωτικό email της 29.1.2008 

σας είχαμε ενημερώσει για όλες τις ενέργειες που έγιναν το χειμώνα για την 

προστασία της Πάρνηθας (σποροσυλλογή), την προμήθεια υλικών για τη νέα 

αντιπυρική περίοδο (προμήθεια επινώτιων πυροσβεστήρων, αντισκήνων αντιπυρικής 

προστασίας, ιματισμού πυροφύλαξης, ημιφορτηγού αυτοκινήτου) και την προβολή 

του έργου του συλλόγου.  

Με την είσοδο της άνοιξης, ο ΕΔΑΣΑ ετοιμάζεται πλέον για τη νέα αντιπυρική 

περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες: 

1. Στις 26 Μαρτίου 2008 αρχίζει στα γραφεία του συλλόγου η ετήσια εκπαίδευση 

υπευθύνων πυροφύλαξης, η οποία εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα στα γραφεία 

του συλλόγου θα περιλάβει και 3 πεζοπορικές διαδρομές στην Πάρνηθα στις 

30.3.2008, 6.4.2008 και 13.4.2008, καθώς και 2 εκπαιδευτικές πυροφυλάξεις στις 3 

και 10 Μαϊου 2008. Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην 

ιστοσελίδα μας www.edasa.gr και να συμμετάσχετε σε αυτό, είτε συνολικά, είτε σε 

όποιο τμήμα του σας ενδιαφέρει. 

2. Η Ομάδα Δασοπυρόσβεσης Ορεινών Περιοχών (ΟΔΟΠ) ξεκίνησε ήδη την 

εκπαίδευσή της στις 16.3.2008. Όσοι από εσάς είχατε δηλώσει ενδιαφέρον για 

συμμετοχή στην ΟΔΟΠ και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε ειδοποιηθεί, μπορείτε να 

μας ειδοποιήσετε με ένα email στο σύλλογο edasa@otenet.gr ή απ' ευθείας 

στον συντονιστή της ΟΔΟΠ Ηλία Τζηρίτη στο htziritis@yahoo.gr , ώστε να 

ειδοποιηθείτε για τις επόμενες εκπαιδεύσεις. 

3. Η προγραμματισμένη εκπαίδευσή μας στην πυρόσβεση με όχημα εκκρεμεί λόγω 

γραφειοκρατικών προβλημάτων, αλλά πάντως θα διεξαχθεί πριν την έναρξη της 

αντιπυρικής περιόδου - θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση. 
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4. Όπως θυμάστε, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού για το έργο του, ο 

ΕΔΑΣΑ συμμετείχε στην περιβαλλοντική έκθεση με τίτλο «Ελλάδα, το Σπίτι μας» 

που διοργανώθηκε από το "Έργο Πολιτών" στο Σύνταγμα, 24-27 Ιανουαρίου 2008. Η 

έκθεση αυτή θα επαναληφθεί από 8 ως 10 Μαϊου στην Ανθοκομική Έκθεση 

Κηφισιάς, με συμμετοχή του ΕΔΑΣΑ. Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί!  

Μέχρι την επόμενη επικοινωνία μας, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για 

τις δραστηριότητες του ΕΔΑΣΑ στην ιστοσελίδα μας www.edasa.gr ή να μας 

συναντάτε κάθε Τετάρτη μετά τις 20.00 στα γραφεία μας, Αγ. Κωνσταντίνου 12, 

Ομόνοια. 

 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
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