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Αγαπητοί φίλοι, 

Επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας, και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 

ανακοινώσουμε ότι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την Ομάδα Δασοπυρόσβεσης 

Ορεινών Περιοχών (Ο.Δ.Ο.Π.) και για τους υπευθύνους πυροφύλαξης έχουν 

ολοκληρωθεί επιτυχώς. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και κυρίως σε 

αυτούς που συμμετείχαν για πρώτη φορά, συμβάλλοντας σημαντικά στη δράση μας. 

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι εν' όψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου, ο 

Ε.ΔΑΣ.Α. θα ξεκινήσει τις πυροφυλάξεις στις 1 Ιουνίου 2009, ένεκα των καιρικών 

συνθηκών, που δεν ευνοούν ακόμα την παραμονή των εθελοντών στα πυροφυλάκια 

στις θέσεις Σκίπιζα και Μόλα. Οι οδικές περιπολίες με το πυροσβεστικό όχημα θα 

ξεκινήσουν από τις 15 Μαΐου 2009. 

Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το μέλος του Ε.ΔΑΣ.Α., που επιθυμεί να μην 

κοινοποιηθεί το όνομά του, για την μεσολάβησή του σε εταιρία ελαστικών, η οποία 

χορήγησε ελαστικά για το πυροσβεστικό όχημά μας κι ανέλαβε εντελώς δωρεάν και 

την τοποθέτησή τους (ανώνυμη χορηγία). Ακόμη, η Μπάγκειος Επιτροπή ενίσχυσε 

οικονομικά το ταμείο του συλλόγου. 

Τέλος, ο Ε.ΔΑΣ.Α. θα συμμετέχει σε δύο εκδηλώσεις, όπου η παρουσία σας θα ήταν 

σημαντική βοήθεια στην κάλυψη των θέσεων που μας έχουν δοθεί για την 

ενημέρωση των δράσεών μας. Πιο συγκεκριμένα:          

A) Ο Ε.ΔΑΣ.Α. θα συμμετέχει στην "1η Διεθνή Έκθεση Πολιτικής Προστασίας 

Ασφάλειας Πυρασφάλειας και Ειδικού Εξοπλισμού ΟΤΑ" στις 21-24 Μαΐου 2009, 

στον εκθεσιακό χώρο M.E.C. Παιανίας (Λεωφ. 301, Παιανία). Ελπίζουμε στη δική 

σας συμβολή, ώστε να μπορέσουμε να εκθέσουμε το έργο μας. Οι βάρδιες θα είναι 

απογευματινές. 
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B)  Στις 28 & 29 Μαΐου 2009, ο Ε.ΔΑΣ.Α θα φιλοξενείται, με δικό   του περίπτερο 

στο Διήμερο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης “Ελλάδα, το Σπίτι μας”, που 

οργανώνεται από το Έργο Πολιτών, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Ώρες βάρδιας 

και για τις δύο ημέρες (Πέμπτη 28/5 και Παρασκευή 29/5) 18:00-21:00. 

Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι την άλλη Τετάρτη 20 Μαΐου 2009. 

Έστω και μια ώρα από τον χρόνο σας είναι αρκετή ! 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για την συμμετοχή σας που αφορά τις παραπάνω 

δραστηριότητες, επικοινωνώντας είτε με email στο edasa1987@yahoo.gr είτε 

τηλεφωνώντας στα γραφεία του συλλόγου την επόμενη Τετάρτη από τις 18:00-22:00. 

Τα γραφεία του Ε.ΔΑΣ.Α. θα λειτουργούν καθημερινά, από Δευτέρα έως 

Παρασκευή, από τις 18:00 – 21:00, από τις 25 Μαΐου 2009. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή 

επικοινωνήστε μαζί μας. 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
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