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Πþs να αεριορßσοτιμε τον κßνδυνο
"cωw δmσικþν *τυριααψχdßιν
["t χþòrα μ{ß5 $τζ) σýνολü ττιs κι;λýßττετι:ι ι:πü δασικÝs
iK{aΦi:ιS μ,ιε ηοικιλß* ευα ßσ#η rÜ}γ οι ιιοσυστιτ μßιτω\ι. ΑιJτ*,
σε σß,J1,/δß]ασμü ;;α τιs κλßμfißολογικÝs συτιΦιßκεs (ιJιjjιlλε5
θερμ*κρασßεs, ßαχυροß *ιτεμοι] πΓJi-i επικρ{-]1Φýγ τφυs
§ερινι:ιßs μιßντ"s, Ýχει ιοs αιτιιτÝλεσμι,α rιr διßμιιιιιργßα ενüs
ι"τ ι.,ι ριγτ:νι:ι.ß ι πεò:ι [ßýλλυνταs" * ι δαυι kÝs π υ 1ι κι:γιÝι ι:α ι"ι

εkδιιλdiv*yruι κÜθε χρüνο στη χþρα μιι:s *ψεßλοιιται kard
μεγÜλο μιÝροs σττιν αιΖθρþηινη αμÝλεßα, [νßε δεδομÝνο
ýτι οι ηυρκιιγιÝs ωs ιρυαικü φο!ν(Jμινο θσ ε,ξακολουSη-
σοτjν νßß υηýρχουν και στο μÝλλοιτ, fiuio ηÜυ μιτοροýμε
νι,ι κιßνουμε ε;ßναι ν* τιs τιεριιορßι:οι:με, λαμΒÜνεßνταs üλα
τα ενδιικνι,:üμενα μÝτρι: τιρÜληιρηs" Στο φυλλdδιτ.ι ιιι,ßτü
θα ßßρεßτε μερικÝò χρÜι:ιμεs ι:υμΒοιι}ιÝs για τπγ ι:ιιßτευξη
του στüχιιι,; ι-ιυτι;ý,

Γc§ft !βεα 6ιr*τα ε"ερ*ι.ι*ι&Ýε*αιυ9ιε υιιιρκεsγ-c* αετ* ετι*Ýhαυσ
} Δεν ηετÜμε ßτοτÝ. òßντ"ιμμÝνòι τι,ιιγαρα ßιταν Βριοι<üμασιε

στο δÜσοs" º"ο τσιγÜμιο αηιßταλεß τιτν ηρþιη ιιßτßα npdl,
kλnσι-ιs nupkayιÜs απü αμÝλεια.

} Λεν κι:ßμε σκουηßδια ιß ξε,ρ* χüρια καß κλαδιý στηγ
ýηαιθρτ:"

} Αηοιρεýγουμε τßs unιriθpιεs εργασßεs ι-ιου ενδÝχετι:ß γα
ηροκαλÝσουν τιι:òικαγιÜ (οξυγοιτοκολλÞσειs, χρηαη
τροχοý Þ Üλλου εργòιλεßαυ ηου δημιουργεß οηινθflρεs)"

} Δεν ιτνÜβου6,ιε υτιαßθριεò ιφησιαριÝs κι:τd τουs θε:ρινοýs

1ιιßνεs ενιüs ιων δαοþν ft σε xιi:pous ηαυ υηÜρχαυν
ξε"ρÜ χüρτα,

Αψ g{σòε κß"ενm}Ýü$ * *wδρομιÝαs
} IMιrv κdιτετε χρÞση φωτιüs üταν η θερμιικρασßα εßναι

ηÜιτω αηü 30'C. [ßναι ηρ<ττιμüτερο να ηÜριτε μαΖß σas
Ýτοιμα τρüφιμα,

} ΠοτÝ μην ηετÜτε οναμl.τÝνο τσιγÜρο, Βεθαιωθεßτε rιpιv
ατιομακρυνθε[τε üτι αυτü Ýχει σβÞσει εντελþs.

} Μην αφÜνετε σκουηßδια στο δüσοs. ΥπÜρχει kivδuvos
αναφλεξητ.

} Σεβασθεßτε Tιs απαγορευτικÝs ηινακßδεs πρüοΒαοηs σε
ηεριüδουs υψηλου κΙνδυνιιυ,

} Μην κüνετε χρÞση υπαßθριων ιμησταριþν.

Olav οδηγεßτε σιο δÜσοs και ο kivδuvos
Ýwαμφτs τιυρκαγιÜs εßwαc υιμυηλÜs
} ΠοτÝ μην ηετýτε cιναμßιÝνυ το τσιγαρξι ζιιιü το παρ*θυ-

ρο fOU αυιοκινÞτου,
ß ΠοτÝ μη Φιοθ!jß(jετε ιο üτημα οα5 οι σß,\μιια ηου υιÜρ,,

χουν {ηρÜ χüρτα. Ο κýταλýτΓß5 των ιιι,ιτοκινβτýJγ διατη-

ρυßτα ι υηερθερμασμιÝνοs γι,1 ζιρκι rý χρονικü διεßιιτημια,

ß"ι* α ι:οτÝλεòιρßι: rιa ι}ιι μ ι ο ι"ι ργεßτ* ß σοfi α pd:s κßνδυνο s

ι_Vapiιis nUpkιιyιι-:5.
} 'ξχετε υΓιüι;jιº τß5 üιß οι σπινθηρεs ηου ηροκαλαýντιιι

af ιο τιlν εξαιμιòη ΦΙιß,)ν ιων ιýτιυτν ι(,)ν τχημýιων μηο,,
ρOýν γ§ ηροξενιßαοι"ιν πυρκιlγιÜ,

ßºþs mφò§¸τι ν:ß ßτ".ýγF!ζ?],Ýß ιj,Φλg9 αιττιληεφθεßτε
μßΦ Φι§βgιΦγ9Ü
} Τηλειρι»νΛστε ΑβΙΕΣΩΣ στ*ν cιpι$ilý κλιßσηs ¸Sβ και

δþσιι οαφειò ηληροψορßιι για }ην ,οιιοθε,οßα κòιι ιο
ακριθÝs οημιßο nιlιι [Jρßιικισθε. kaOo:s και ιιλτιροιρυ
ρßεs για ßι] βυγκßκριßιÝνιτ θÝοιτ ηου βλÝηετε τ!ßν πυρ,
καγια,

} ΠεριγρÜιl"ιτε τε εßò}οs yns βλÜι:ιησrιs rιou καßγεται,
} Προαδιυρßατε την κατεýθß}ν$η ττι5 rιupkayιÜs.
} jHny κλε"ßσετε το τηλÝφιονο προτοý δþσετε üλεs τιs ι:εια-

ραßτητεs ηλτιροφορßεs,
} Η χλÞαη στσν αριθμü αυτü εßναι χε}βÝs χρÝωαη τüαο

οπü οιαOερü, üσο και αιιü κßνηιü τηλÝφι,,νο. Εηßσηò,
στα καρτοττιλÝφωνα δεν απαιτεßτι-τι η ειααγωγÞ τηλε-
κÜρταs. Σε ηερθητωση πΦυ ι0 κινητü τηλÝφωνο μüs δεß,
χνßι την Ýνδειξη «κλÞσειs Ýκτακτηs ανιΙγκηs» ιß «ακτüs

δικτýου» rηλεφωνιßσιε σιο 1º2,


