


Ανθρώπινες δραστηριότητες

Α π ό  α μ έ λ ε ι α :

-  Κάψιμο και πέταμα σκουπιδιών

-  Απρόσεκτο άναμμα και εγκατάλειψη εστιών 

φωτιάς

-  Γεωργικές δραστηριότητες (καθάρισμα 

χωραφιών)

-  Κάψιμο θάμνων για τη διευκόλυνση της 

βόσκησης

-  Ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από 

σπινθήρες μηχανημάτων, βραχυκυκλώματα 

σε καλώδια της Δ.Ε.Η., εκρηκτικές ύλες, 

σπινθήρες τρένων, βολές του στρατού και 

δραστηριότητες κυνηγών κυρίως κατά τους 

θερινούς μήνες 

Α π ό  π ρ ό θ ε σ η :

-  Εμπρησμός

	

Φυσικά αίτια
- Κεραυνός	

	

Αιτίες πυρκαγιάς στο δάσος

Συνέπειες 

των 

δασοπυρκαγιών:



-  Διαταραχή της βιολογικής ισορροπίας. Η φωτιά 

προκαλεί την εξαφάνιση ειδών χλωρίδας και 

πανίδας.

-  Διάβρωση του εδάφους. Μειώνεται η δυνατότητα 

των εδαφών να συγκρατήσουν τα νερά τον 

βροχών

-  Δημιουργία χειμάρρων και εμφάνιση 

πλημμυρικών φαινομένων 

-  Προβλήματα υγείας, εργασίας, αναψυχής 

-  Απώλεια δασικών προϊόντων 

-  Αλλαγή μικροκλίματος

-  Αύξηση της θερμοκρασίας και των ρύπων

-  Υψηλό κόστος, μεγάλη προσπάθεια για την 

συγκράτηση των εδαφών 

-  Υψηλές δαπάνες για μακροπρόθεσμη 

αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων

Συνέπειες 

των 

δασοπυρκαγιών:



                                               Στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας 
    απαγορεύεται  το άναμμα της φωτιάς                                   

     όλη τη διάρκεια του έτους.                                                                 
 Ιδιαίτερη προσοχή κατά την αντιπυρική περίοδο, 

η οποία αρχίζει  1 Μαΐου – 31 Οκτωβρίου!  

Μην ΑΝΑΒΕΙΣ ΦΩΤΙΑ στο δάσος για κανένα λόγο!
Για τους παραβάτες εφαρμόζονται αυστηρές ποινικές διατάξεις του               

Ν.Δ. 86/1969, του Ν.Δ. 996/1971 & του Ν.998/1979.

 Όταν επισκεφθείς το Δρυμό θυμήσου                  
 ότι απαγορεύεται:
-    Να ανάβεις υπαίθριες ψησταριές!

-    Να πετάς αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα!

-    Να αφήνεις σκουπίδια στο δάσος! Υπάρχει  

      κίνδυνος ανάφλεξης!

-    Να καις ξερά χόρτα και κλαδιά!

-    Να καις σκουπίδια!

-    Να αποφεύγεις τις υπαίθριες εργασίες που

      ενδέχεται  να προκαλέσουν πυρκαγιά!

Όταν δεις φωτιά στο δάσος ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
στον αριθμό 199 και το Συντονιστικό Κέντρο Προστασίας του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας στον αριθμό 210 24.35.333!

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
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