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Ετος  Ιδρύσεως  1987 

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

            Email  :  edasa1987@yahoo.gr    

Αγαπητοί φίλοι, 

Mετά από μια παραγωγική αντιπυρική περίοδο επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας, και 

είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το φετινό καλοκαίρι υπήρξε 

για τον ΕΔΑΣΑ, χάρη στη δική σας ανταπόκριση, το παραγωγικότερο στην ιστορία 

του, καθώς έγιναν συνολικά 159 πυροφυλάξεις, 33 περιπολίες με το όχημα του 

ΕΔΑΣΑ και 6 συμμετοχές της ΟΔΟΠ και του οχήματος σε πυρόσβεση δασικών 

πυρκαγιών. Συνολικά στις δραστηριότητες του ΕΔΑΣΑ κατά την αντιπυρική περίοδο 

2008 συμμετείχαν 273 εθελοντές. Συγκεκριμένα: 

1. Καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου διεξήχθησαν συνολικά 159 

πυροφυλάξεις στα πυροφυλάκια της Σκίπιζας και της Μόλας, καθώς και 33 

περιπολίες με το όχημα του ΕΔΑΣΑ στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας (σημειώνεται ότι 

το πυροφυλάκιο Μόλας και το όχημα του ΕΔΑΣΑ κατέστησαν διαθέσιμα από τα 

μέσα Ιουλίου 2008). Ειδικά το πυροφυλάκιο Σκίπιζας φυλάχθηκε επί 132 βράδια από 

15 Μαϊου ως 15 Οκτωβρίου (ποσοστό 86%), και ανελλιπώς κατά το κρίσιμο 

διάστημα 21 Μαϊου - 19 Σεπτεμβρίου. 

2. Από πλευράς δραστηριοτήτων καταστολής πυρκαγιών, η Ομάδα Δασοπυρόσβεσης 

Ορεινών Περιοχών (ΟΔΟΠ) και το όχημα του ΕΔΑΣΑ συμμετείχαν κατά τη διάρκεια 

της αντιπυρικής περιόδου σε 6 κατασβέσεις πυρκαγιών, και ειδικότερα στις 5/7/2008 

(Σκούρτα Βοιωτίας), 15/7/2008 (Οινόη – Πάνακτο Βοιωτίας), 23/7/2008 (Κρυονέρι – 

Βαρυμπόμπη), 4/8/2008 (Μονή Κλειστών), 14/8/2008 (Ρέμα Χελιδονούς) και 

15/9/2008 (Ι.Μ. Αγ. Αναργύρων, Κιούρκα).  

3. Η συνεργασία του ΕΔΑΣΑ με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, 

το Δασαρχείο Πάρνηθας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τους υπόλοιπους 

αρμόδιους φορείς υπήρξε καλή, καθώς κληθήκαμε σε σχετικές συσκέψεις 

συντονισμού, όπου μας ανατέθηκαν συγκεκριμένα καθήκοντα. Ο ΕΔΑΣΑ ανέλαβε 

απέναντι στους ανωτέρω φορείς το καθήκον να στελεχώνει κάθε βράδυ το 

πυροφυλάκιο Σκίπιζας, και εκπλήρωσε αυτή τη δέσμευση με τη βοήθειά σας. Επίσης, 

στο θέμα της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς σημειώνουμε ότι ο Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας ανέλαβε να καλύπτει το κόστος καυσίμων 

για τις περιπολίες του οχήματος του ΕΔΑΣΑ στην Πάρνηθα, ενώ η Πυροσβεστική 
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Υπηρεσία μας παρείχε πολύτιμη εκπαίδευση στον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό, κατά 

την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.  

Σας ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση και τη βοήθειά σας στις 

δραστηριότητές μας, που μας επέτρεψε να συμβάλουμε αποτελεσματικά στην 

προστασία της Πάρνηθας. Σας ευχόμαστε καλό φθινόπωρο, και θα τα ξαναπούμε 

σύντομα! 

 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 


