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ΘΕΜΑ: «Χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος, 2011» 

 
Η Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Πιερίας θα επαναλάβει και το φετινό καλοκαίρι τη δράση της με τίτλο: 
«Χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος». Η δράση αυτή, η οποία ξεκίνησε το 2008 σε 
συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αφορά την εθελοντική συμμετοχή στην Πρόληψη Πυρ-
καγιών σε «ευαίσθητες» περιοχές του νομού, που βρίσκονται στον Κεντρικό και Ανατολικό Όλυμπο 
και στα Πιέρια. Συγκεκριμένα θα υπάρχει ένα παρατηρητήριο στους Νέους Πόρους, ένα στην Πλάκα 
Λιτοχώρου και ένα στην περιοχή της Ελάφου, όπου εθελοντές θα αφιερώνουν ορισμένες ώρες κά-
ποιας από τις ημέρες του καλοκαιριού στην παρατήρηση των αντίστοιχων περιοχών. Με κινητό τηλέ-
φωνο της Ομάδας Εθελοντικής Δράσης, θα ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική υπηρεσία για ο-
ποιαδήποτε διαφαινόμενη εστία πυρκαγιάς πέφτει στην αντίληψή τους. Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαί-
δευσης του νομού μας, δηλώνει για μια ακόμη φορά την υποστήριξή της στην αξιέπαινη αυτή πρω-
τοβουλία. Εντός των ημερών, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί - μέλη της Ομάδας Εθελοντικής Δράσης θα 
επισκεφτούν τις σχολικές μονάδες της πόλης της Κατερίνης, για τη διανομή σχετικού με την παραπά-
νω δράση φυλλαδίου, με σκοπό αυτό να φτάσει στους γονείς των μαθητών, για ενδεχόμενη δήλωση 
συμμετοχής τους ως εθελοντών.  

Όσον αφορά τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες του νομού μας, οι σύλλογοι διδασκόντων που επιθυ-
μούν να ενημερώσουν τους γονείς των μαθητών τους ή να συμμετάσχουν μέλη τους στη δράση, μπο-
ρούν να αντλήσουν πληροφόρηση από τον Ιστότοπο της Ομάδας Εθελοντικής Δράσης 
www.otoposmou.gr στο σύνδεσμο «Μια μέρα για το δάσος 2011». 

 

 
Παρακαλούμε με ευθύνη των Δ/νσεων των σχολείων να λάβουν γνώση ενυπό-

γραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί.        
      

 
ΚΟΙΝ:               Ο Διευθυντής Π.Ε. Ν. Πιερίας 
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