
ΟΔΗΓΟ ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΔΑΙΚΕ ΠΤΡΚΑΓΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Πριν από την πυρκαγιά 

Δεν πετϊμε ςκουπύδια όταν πϊμε εκδρομό ςτο δϊςοσ. 
Λϋμε ςτουσ γονεύσ μασ να μην ψόνουν ςτα δϊςη και δεν ανϊβουμε φωτιϊ όταν  πϊμε ςτο 
δϊςοσ. 
 
 

Δεν  καύμε ςκουπύδια ό ξερϊ χόρτα και κλαδιϊ το καλοκαύρι και ζητϊμε και από τουσ 
γονεύσ μασ να μην το κϊνουν. 
 
 

Αντιγρϊφουμε μαζύ με τουσ γονεύσ μασ όλα τα τηλϋφωνα των υπηρεςιών ϋκτακτησ 
ανϊγκησ τα βϊζουμε ςε ϋνα ςημεύο που μπορούμε να τα βλϋπουμε εύκολα και τα 
μαθαύνουμε. 
                          Πυροςβεςτικό ώμα: 199,  Αςτυνομύα: 100, 
               ΕΚΑΒ: 166,         Ευρωπαώκόσ αριθμόσ ϋκτακτησ ανϊγκησ: 112 
                     
               Μαθαύνουμε τη διεύθυνςη, το τηλϋφωνο του ςπιτιού μασ και το κινητό των γονιών μασ. 
Μαθαύνουμε πώσ και πότε να κλεύνουμε τισ παροχϋσ του ηλεκτρικού ρεύματοσ. 
 
  
 

Μαθαύνουμε να χρηςιμοποιούμε τον πυροςβεςτόρα και ζητϊμε 
από τουσ γονεύσ μασ να τον τοποθετόςουν ςε ςημεύο που να 
τον φτϊνουμε. 
Μαθαύνουμε πωσ καλούμε ςε βοόθεια για την περύπτωςη που 
δεν θα εύναι κοντϊ μασ κϊποιοσ ενόλικοσ. 



Κατϊ την διϊρκεια τησ πυρκαγιϊσ 

Αν δούμε πυρκαγιϊ φωνϊζουμε αμϋςωσ κϊποιον ενόλικα για να ζητόςει βοόθεια και 

να ενημερώςει τισ αρχϋσ 

Αν δεν υπϊρχει κϊποιοσ ενόλικασ κοντϊ καλούμε εμεύσ την ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ό την 

ΑΣΤΝΟΜΙΑ ό παύρνουμε το 112. 

 
 
Μϋνουμε ψύχραιμοι και κοντϊ ςτην οικογϋνεια μασ χωρύσ να φωνϊζουμε ό να κλαύμε. 

Γεμύζουμε την μπανιϋρα, τουσ νιπτόρεσ και τουσ κουβϊδεσ με εφεδρικό νερό. 

 
 
 
 
Δεν κρυβόμαςτε ςτο αυτοκύνητο κατϊ την διϊρκεια τησ πυρκαγιϊσ ό ςε ξύλινη 

καταςκευό . 

Αν δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε με αςφϊλεια μϋνουμε ςτο ςπύτι και βγϊζουμε 

από το δωμϊτιο όςα πρϊγματα καύγονται εύκολα. 

Αν φύγουμε από το ςπύτι μασ  θυμύζουμε ςτουσ γονεύσ μασ να μην κλειδώςουν   την 

αυλόπορτα του ςπιτιού μασ. 

 



Μετϊ την πυρκαγιϊ 

Μϋνουμε μακριϊ από αυτό την περιοχό ϋωσ ότου μασ πουν οι αρμόδιοι πωσ μπορούμε 

να επιςτρϋψουμε. 

 

 

Υροντύζουμε τα δϊςη και δεν πηγαύνουμε ςτα καμϋνα για να μην πατόςουμε τα μικρϊ 

φυτρϊκια. 

 

 

Υυτεύουμε  δϋντρα ωσ εθελοντϋσ ςε αναδαςώςεισ. 

υμπαραςτεκόμαςτε ςε όςουσ ϋχουν ανϊγκη. 

 
 
 

 
 


