Το 90% των δασικών πυρκαγιών
προκαλείται από τον άνθρωπο
Κατά την αντιπυρική περίοδο (1 Μαΐου – 31 Οκτωβρίου)

ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕ ΓΥΡΩ ΣΟΥ

Απομάκρυνε
εύφλεκτα υλικά και
εξοπλίσου με πυροσβεστήρα, δεξαμενή νερού,
αντλία και σωλήνες.

Ενημερώσου
για τον Ημερήσιο Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου στο
www.civilprotection.gr

Μην πετάς αναμμένα
τσιγάρα, σκουπίδια και
εύφλεκτα υλικά
στην ύπαιθρο.

Μην ψήνεις
στην ύπαιθρο.

Κάλεσε το
αμέσως όταν δεις φλόγα,
καπνό ή δραστηριότητα
που μπορεί
να προκαλέσει φωτιά.

Στο 199 δώσε σαφείς
πληροφορίες για την τοποθεσία, την πρόσβαση
και τη βλάστηση
που καίγεται.

Μην καις
ξερά χόρτα και κλαδιά.

Απόφυγε εργασίες
που προκαλούν σπίθες
(τροχό, ηλεκτροκόλληση,
κάπνισμα μελισσιών).

H φωτιά δεν είναι θέαμα.
Άφησε τις πυροσβεστικές
δυνάμεις να κάνουν
το έργο τους.

Γίνε εθελοντής,
ενημερώσου.

Καθάρισε ξερά χόρτα,
φύλλα και κλαδιά
από την ιδιοκτησία σου.
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ΚΑΛΩ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ

Σεβάσου
τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους
υψηλού κίνδυνου.

Δεν υποθέτω ότι κάποιος άλλος
έχει ειδοποιήσει για την πυρκαγιά

Συμμαχία για τις πυρκαγιές στην Αχαΐα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΧΑΪΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
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Οι 5 μύθοι
που …ρίχνουν λάδι
στη φωτιά
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Για όλα φταίει ο “κακός εμπρηστής”.
Κι όμως, πάνω από το 40% των δασικών
πυρκαγιών στην Ελλάδα οφείλεται στην
ανθρώπινη αμέλεια.

Γνωρίζεις ότι…
το 48%
των δασικών πυρκαγιών
στην Αχαΐα
ξεκινά από ανθρώπινη
αμέλεια;
Συμμαχία για τις πυρκαγιές
στην Αχαΐα

Αποκλείεται να συμβεί σε μένα...
Σε όλους μας μπορεί να συμβεί! Είναι πολύ
εύκολο να γίνει το λάθος, ακόμα κι αν αισθανόμαστε «ειδικοί» ή «έμπειροι».
Το Κράτος φροντίζει τα πάντα για τις
πυρκαγιές.
Το Κράτος έχει βασικό ρόλο στον περιορισμό μιας πυρκαγιάς, όμως η πρόληψη βρίσκεται και στα δικά μας χέρια.
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Και να καεί μια περιοχή, πάντα μπορεί να
γίνει αναδάσωση.
Λάθος! Οι αναδασώσεις είναι μια πρακτική αποκατάστασης, αλλά δεν μπορούν να
εφαρμοστούν σε όλες τις περιπτώσεις για
τεχνικούς, επιστημονικούς ή οικονομικούς
λόγους.
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Η φύση αργά ή γρήγορα θα επουλώσει τις
πληγές της.
Οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, η βόσκηση στα καμένα και η διάβρωση εμποδίζουν τη μεσογειακή φύση να αναγεννηθεί
φυσικά και ο κίνδυνος ερημοποίησης είναι
ορατός.
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Κατά την αντιπυρική περίοδο

ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ
Το 90%
των δασικών
πυρκαγιών
προκαλείται
από τον άνθρωπο
Όσα χάνουμε από τις πυρκαγιές
είναι αναντικατάστατα:

(1 Μαΐου – 31 Οκτωβρίου)
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H φωτιά δεν είναι θέαμα.
Άφησε τις πυροσβεστικές
δυνάμεις να κάνουν
το έργο τους.

Γίνε εθελοντής,
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Σεβάσου
τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους
υψηλού κίνδυνου.

1) Ανθρώπινες ζωές
78 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο
από τις θερινές πυρκαγιές του 2007.
2) Περιουσιακά στοιχεία
Σπίτια, υποδομές, εγκαταστάσεις.
3) Αγροτικά εισοδήματα
Απώλειες σε κτηνοτροφικό κεφάλαιο,
καταστροφή καλλιεργειών με συνέπειες
στη διατροφή των ζώων.
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4) Διάβρωση εδάφους και αύξηση
πλημμύρων
Υπερχείλιση ρεμάτων, κατολισθήσεις
και αυξημένος κίνδυνος για κοντινούς
οικισμούς.
5) Κίνδυνος ερημοποίησης
Η ικανότητα της βλάστησης για φυσική
αναγέννηση δεν είναι ανεξάντλητη.
6) Είδη πανίδας και σημαντικοί βιότοποι
Πληθυσμοί ζώων που κρατούν σε
ισορροπία το οικοσύστημα, αλλά και οι
περιοχές που διαβιούν και τρέφονται
επηρεάζονται άμεσα.

