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 Εσύ  που η καθημερινότητα σε αναγκάζει να βρίσκεσαι στο χωράφι, στη  βοσκήσιμη έκταση,
 στο  βοσκότοπο, σε  περιοχή που πολλές φορές  στη συνέχεια  του  αναπτύσσεται  πλούσια 
 δασική   έκταση  μπορείς   και   πρέπει   να  αποτελέσεις  εθελοντή  πυρασφάλειας  και 
 ταυτόχρονα  να  εμποδίσεις  κάθε  ενέργεια  που μπορεί να  γίνει αιτία πυρκαγιάς  στο χώρο
 που δραστηριοποιείσαι αρκεί: 
   NA   ΘΥΜΑΣΑΙ :  
Ότι απαγορεύεται   η  πάσης   φύσεως  άναμμα   φωτιάς  στην   ύπαιθρο  από   την
   1η Μαΐου έως  31 Οκτώβριου (αντιπυρική περίοδος).
Μια σπίθα φωτιάς μπορεί να φέρει την καταστροφή. 
Το πέταμα αναμμένου τσιγάρου ή το απρόσεκτο άναμμα φωτιάς μπορεί  να  γίνουν    αιτία
   πυρκαγιάς.
   NA    ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ  :   Πυρκαγιά σημαίνει καταστροφή γιατί.  
Υποβαθμίζεται γενικά το  περιβάλλον  και  οι  οικολογικές  συνθήκες  χειροτερεύουν  αφού
   μολύνεται η ατμόσφαιρα,  το έδαφος , τα  νερά.
Εγκαταλείπονται τα εδάφη στη διαβρωτική δράση των βροχών  .
Οι βοσκότοποι και οι βοσκήσιμοι  χώροι  γενικά όχι  μόνο  δεν βελτιώνονται  με  το  κάψιμο
   αλλά υποβαθμίζονται και τελικά καταστρέφονται.
Δημιουργούνται χείμαρροι  και  ενισχύονται  οι  πλημμύρες  με  αποτέλεσμα  την  σταδιακή
   απομάκρυνση των γόνιμων εδαφών και ταυτόχρονη μείωση  της βλάστησης.
Μειώνεται η δυνατότητα των εδαφών  να   συγκρατήσουν   τα   νερά  των  βροχών  και   να
   εμπλουτίσουν τα υπόγεια νερά , τις πηγές και τα  ποτάμια  με  αποτέλεσμα  την  λειψυδρία.
Δημιουργούνται διάφορα προβλήματα κοινωνικά, υγείας, εργασίας, αναψυχής κ.λ.π.
Επιβαρύνεται   η  οικονομία   με   τις   τεράστιες   δαπάνες   κατάσβεσης ,  υποχρεωτικής
   αναδάσωσης και αποκατάστασης των ζημιών – όσων είναι δυνατές.  
   ΝΑ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΣ  .  
  Μη πετάς αναμμένο τσιγάρο ή σπίρτο και μην αφήνεις γυαλιά , καθρέπτες ή σπασμένα

τζάμια σε περιοχές ξηρών χόρτων , και περιοχών που είναι ευαίσθητες σε φωτιά.
  Μη ανάβεις ή διατηρείς φωτιά  για οποιοδήποτε σκοπό στο ύπαιθρο, μέσα σε δάση ή

δασικές εκτάσεις ή και πλησίον τους.
  Μη  προβαίνεις  στο  κάψιμο  των  υπολειμμάτων  των  καλλιεργειών  (σίτου,

καλαμποκιού  κ.τ.λ.)  ή των  χορτολιβαδικών  εκτάσεων, δεν επιτρέπεται από τον
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. 

  Έλεγξε το αγροτικό μηχάνημα  - κυρίως κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου- για
εκπομπή σπινθήρων  κατά τον χρόνο λειτουργίας του σε εργασίες υπαίθρου και να είσαι
εφοδιασμένος  πάντα με τα απαραίτητα πυροσβεστικά μέσα.. 

 Να αποφεύγεις τις εργασίες υπαίθρου που προκαλούν  σπινθήρες ( οξυγονοκολλήσεις ,
χρήση ηλεκτρικού τροχού, αλυσοπρίονου κ.λ.π)  χωρίς την λήψη των  αναγκαίων μέτρων.

   ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΣ.    (Σε περίπτωση εντοπισμού Φωτιάς)
    Να ειδοποιήσεις αμέσως το τηλεφωνικό  κέντρο  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  στο  199
       και να βοηθήσεις το έργο της.
    Να μη φύγεις αδιαφορώντας  αλλά να προσπαθήσεις να τη σβήσεις προτού επεκταθεί  (με 
       κλαδιά, χώμα ,  κ.λ.π.).
    Να μην απομακρυνθείς αν δεν σβήσει τελείως η φωτιά  και να ειδοποιήσεις και άλλους   να
       βοηθήσουν στην κατάσβεσή της.  
   Ο καθένας θα μπορεί να συμβάλει στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς.
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