
 

Κατερίνη, 21 Δεκεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τελετή απονομής πιστοποιητικών εκπαίδευσης σε θέματα Δασοπροστασίας-

Δασοπυρόσβεσης στο Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών 

Κατερίνης 

 

 

Τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, παραμονή της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντισμού, στα 

γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κατερίνης, 

πραγματοποιήθηκε τελετή απονομής πιστοποιητικών εκπαίδευσης σε είκοσι τρεις (23) 

εθελοντές Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, οι οποίοι παρακολούθησαν επιτυχώς το επιμορφωτικό 

πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, διάρκειας πενήντα δύο (52) ωρών, με 

τίτλο «Εκπαίδευση σε θέματα Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης/ Πρόγραμμα 2». Το 

πρόγραμμα διοργάνωσε η Πυροσβεστική Ακαδημία για το έτος 2017. 

Την απονομή των πιστοποιητικών εκπαίδευσης πραγματοποίησε ο Διοικητής της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κατερίνης, Αντιπύραρχος κ. Ευάγγελος Φαλάρας, ο οποίος 

τίμησε με την παρουσία του την όμορφη αυτή τελετή και ευχαρίστησε τους εθελοντές του 

Ε.Ε.Σ. για την προσφορά τους.  

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης είχε πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της φετινής 

αντιπυρικής περιόδου και οι εθελοντές εκπαιδεύτηκαν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 

πρακτικό επίπεδο προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα και αποτελεσματικά 

περιστατικά δασικών πυρκαγιών. Εκπαιδευτές στο πρόγραμμα ήταν οι έμπειροι σε θέματα 

δασοπυρόσβεσης, Αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κατερίνης.  



Έπειτα από την επιτυχή εκπαίδευση των εθελοντών, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 

Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κατερίνης, κατά τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής 

περιόδου, ανέλαβε από κοινού με τη Διασωστική Ομάδα Πιερίας την κάλυψη 

πυροφυλακίου στην Τοπική Κοινότητα Βρίας του Δήμου Κατερίνης.  

Η δράση ξεκίνησε από τα μέσα Ιουλίου και διήρκησε έως τα τέλη Αυγούστου και 

αποτελούσε μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίστηκαν κατά τη σύσκεψη του 

Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κατερίνης. 

Η Διοίκηση και οι Εθελοντές του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 

Ναυαγοσωστών Κατερίνης επιθυμούν να ευχαριστήσουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Κατερίνης και ιδιαίτερα τον Διοικητή κ. Ευάγγελο Φαλάρα για την εμπιστοσύνη και την 

πολυετή άριστη συνεργασία. Ταυτόχρονα δηλώνουν ότι παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα 

και στη διάθεση του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Πολιτείας εν γένει. 

 

 

 


