
1 

 

 
 
 

 
 

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2021 
 
 
Προς τους 

Γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών των σχολείων Α/βαθμιας & Β/βαθμιας Εκπ/σης 
Τοπικούς Συλλόγους 
Εκπρόσωπους Δήμων & Πολιτικής Προστασίας 
Δασικές Υπηρεσίες 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες 

των Π.Ε. Φωκίδας-Βοιωτίας 
 
     
Θέμα:  Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα «Ενημερώνομαι και συμμετέχω στην 
πρόληψη και διαχείριση των δασικών πυρκαγιών» 
 
Αγαπητές/οί φίλες/οι, 
 
Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης η πιο παλιά περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα, 
γιόρτασε το 2021 τα 70 χρόνια από την ίδρυσή της το 1951. Έχοντας σαν κύριους καταστατικούς 
της σκοπούς την Προστασία της Φύσης, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Ευαισθητοποίηση 
των Πολιτών, οργανώνει σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης των Π.Ε. Φωκίδας και Βοιωτίας, και με την υποστήριξη ειδικών 
επιστημόνων/συνεργατών της, από το Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων 
(ΙΜΔΟ) του ΕΛΓΟ Δήμητρα και τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, διαδικτυακή 
ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Ενημερώνομαι και συμμετέχω στην πρόληψη και διαχείριση 
των δασικών πυρκαγιών».  
 
Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της δράσης «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 
σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση των 
δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας», που θα υλοποιηθεί τη 
σχολική χρονιά 2021-2022 στις σχολικές μονάδες των Π.Ε. Φωκίδας & Βοιωτίας, με την ευγενική 
υποστήριξη της Εταιρείας Μυτιληναίος Α.Ε.  

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση αυτών που θα συμμετάσχουν, σχετικά με τις μεθόδους 
πρόληψης και διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές 
δασοπροστασίας.  

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 
17:00-19:30.  
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Παρακαλούνται οι  ενδιαφερόμενοι για την καλύτερη οργάνωση της ημερίδας, να δηλώσουν τη 
συμμετοχή τους συμπληρώνοντας στην ηλεκτρονική φόρμα: 
https://forms.gle/LxsUVbHmT34ZRVVK8   (δείτε παρακάτω και το QR code με τη φόρμα 
συμμετοχής)  έως και την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022. 

Ο σύνδεσμος παρακολούθησης θα σταλεί σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής,  σε 
επόμενη επικοινωνία.  

 
Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
Για την ΕΕΠΦ 

 
 
 
 
 
 

Αλέξια ΝΙκηφοράκη 
Συντονίστρια της Επιτροπής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  

Φόρμα συμμετοχής στην 
επιμορφωτική ημερίδα 

https://forms.gle/LxsUVbHmT34ZRVVK8

