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Εισαγωγή             …………………………. 
σελ 3 

“Η συνεργασία ανάμεσα σε φορείς και εδάφη δεν αποτελεί απλώς μία 

δυνατότητα αλλά γίνεται πλέον αξίωσηf” 

Γιατί αυτός ο οδηγός ;  …………………… σελ 4 

“ Ο οδηγός αυτός δεν έχει σκοπό να γίνει εξαντλητικός, εφόσον απευθύνεται 
σε περιοχές με εξατομικευμένες ιδιομορφίες, αλλά εμείς ελπίζουμε, να 
βοηθήσει ώστε να ξεπεραστούν μερικές δυσκολίες και παραλείψεις.” 

Δοκιμαστική εφαρμογή  …………………  σελ 5 

“ Αυτή η μεθοδολογία σε δέκα σημεία, με προκαθορισμένη σειρά, 
αποτελεί το απαραίτητο μέσο της διαδικασίας της επικοινωνίας.” 

I) Καλλιέργεια συνείδησης κινδύνου 

Languedoc Roussillon  ............................ σελ   10 

Πχ: “Για ένα δίχως σύννεφο καλοκαίρι”  σελ   12 

II) Το παιδί και η πυρκαγιά 

Τοσκάνη  ...........................    σελ 14 

Πχ: “Caseta des Bosc”  σελ    17  

III) Κάτοικος σε ζώνη κινδύνου 

Provence Alpes Côte d’Azur  ...........................     σελ 18 

Πχ: ΚΑΡΤΑ εισόδου  σελ    21 

IV)  Χρήστης φυσικού περιβάλλοντος 

Κορσική  ...........................    σελ 22 

Πχ : Πινακίδες σήμανσης στο δασικό περιβάλλον  σελ    26 

V)  Οι επαγγελματίες του αγροδασικού   
περιβάλλοντος 

Ανδαλουσία  ...........................  σελ 27 

Πχ: πληροφόρηση στους αγρότες  σελ    30 

Αξιολόγηση ενός σχεδίου επικοινωνίας 

 ......................  σελ 31 
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ατά την διάρκεια της θερινής περιόδου του 2003 και 2004, ξέσπασαν πολύ μεγάλες 
πυρκαγιές στα μεσογειακά παράλια πέντε χωρών της Ευρώπης (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, 
Ελλάδα) γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα πολλά θύματα και σοβαρές υλικές ζημιές. 
Σήμερα αυτά τα εδάφη είναι όλο και περισσότερο εκτεθειμένα στον κίνδυνο μιας πυρκαγιάς εξαιτίας  
πολλών παραγόντων όπως: 

- Η αστική ανάπτυξη, 
- Η δασική επέκταση λόγω της αγροτικής υποβάθμισης, 
- Ο συνεχώς αυξανόμενος θερινός πληθυσμός,  
- Ο παραθερισμός με αυξανόμενο ρυθμό στις ευαίσθητες ζώνες. 

Η συνεργασία ανάμεσα σε φορείς και εδάφη δεν αποτελεί απλώς μία δυνατότητα 
αλλά γίνεται πλέον αξίωση.  

Επιπλέον το 2004, κρίθηκε σκόπιμη η επιλογή της ενοποίησης των πρωτοβουλιών για την 
αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε ολόκληρη την Μεσογειακή κλίμακα με ένα σχέδιο συνεργασίας 
INTERREG IIIC με τίτλο : “Περιφερειακό Πλαίσιο Δράσης για την Πυρκαγιά (2005-2008)“ 

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί το πρώτο διάβημα διακοινοτικής συνεργασίας ευρείας κλίμακας 
στη μεσογειακή ζώνη για τις πυρκαγιές στα δάση και επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς στόχους : 

1 – Ανάπτυξη συνείδησης του κινδύνου στον πολίτη 
2 - Βελτίωση της απολεσματικότητας της πολιτικής πρόληψης και αντιμετώπισης 
3 - Ενσωμάτωση του κινδύνου πυρκαγιάς στην χωροταξική πολιτική και διευκόλυνση των 
ενεργειών αποκατάστασης των πυρόπληκτων εκτάσεων 

 
 Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε μία εταιρική λειτουργική σχέση Δέκα Κοινοτήτων σε 
επίπεδο περιφέρειας, ηπειρωτικών περιοχών και νήσων.

ΙΣΠΑΝΙΑ 
- Ανδαλουσία 
- Νήσοι Baléares 
ΓΑΛΛΙΑ 
- Provence Alpes Côte d’Azur 
- Languedoc Roussillon 
- Κορσική 

ΕΛΛΑΔΑ 
- Νότιο Αιγαίο 

ΙΤΑΛΙΑ 
- Τοσκάνη 
- Nuoro, Σαρδηνία 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
- Algarve 

ΜΑΡΟΚΟ 
- Tanger Tétouan 

 

Κ 
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 Παρουσίαση 

Πρακτικός επικουρικός οδηγός για τη λήψη απόφασης « Εκστρατεία 

επικοινωνίας για τον κίνδυνο της φωτιάς » 
 

 
 

υτός ο οδηγός, προοριζόμενος 
για τους φορείς, τις κοινότητες ή 
τους αρμόδιους συνδέσμους για την 

προώθηση της εκστρατείας επικοινωνίας 
που  αφορά τον κίνδυνο της φωτιάς, 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος INTERREGIIIC OCR 
INCENDI (2005-2008). 

Η ομάδα εργασίας της θεματικής 
“ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ” συντονισμένη 
από την  περιφέρεια της Κορσικής, σε 
συνεργασία με την περιφέρεια Provence 
Alpes Côte d’Azur για την θεματική 
ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ έχει εξασφαλίσει 
την σύνταξή της. 

Με  την ανταλλαγή  εμπειριών και 
την αμοιβαία συνεργασία του δυναμικού, 
εκπονήθηκε μία δοκιμαστική εφαρμογή, 
ξεκινώντας από τον ορισμό της 
εκστρατείας έως την αξιολόγησή της, 
επιπλέον επεξηγημένη με ένα 
τεκμηριωμένο παράδειγμα. 

Μελετήθηκαν πέντε θέματα και 
για καθένα από αυτά, διασφαλίστηκε η 
σύνταξή του από κάποια περιφέρεια που 
κατείχε την εμπειρία του θέματος. 

Η Επιτροπή Σύνταξης προχώρησε 
κατόπιν σε μία επανεξέταση και 
τροποποίηση των κεφαλαίων προτού τα 
επικυρώσει και αυτό υπό την 
συνομοταγία της Περιφέρειας της 
Κορσικής, επικεφαλής της θεματικής 
ενότητας ευαισθητοποίηση. 

Κεφάλαια : 
Η δοκιμαστική εφαρμογή 
I) Καλλιέργεια συναίσθησης του 
κινδύνου 
II) Παιδί και πυρκαγιά 
III) Κάτοικος ζώνης κινδύνου 
IV) Χρήστης φυσικού τοπίου 
V) Επαγγελματίες αγροδασικού 

περιβάλλοντος 
Αξιολόγηση ενός σχεδίου επικοινωνίας 

Ο οδηγός αυτός δεν έχει σκοπό να γίνει 
εξαντλητικός, εφόσον απευθύνεται σε 
περιοχές με εξατομικευμένες 
ιδιομορφίες, αλλά εμείς ελπίζουμε, να 
βοηθήσει ώστε να ξεπεραστούν μερικές 
δυσκολίες και παραλείψεις. 

 

Επιτροπή Σύνταξης 

 ΚΟΡΣΙΚΗ :      Επικεφαλής της θεματικής ενότητας    
ευαισθητοποίηση  

Marie Hélène JUBAULT-QUILICHINI 
mhquilichini@oec.fr 

Pascal LUCIANI luciani@oec.fr 
Γραφείο Περιβάλλοντος Κορσικής 

- ALGARVE: 
Noelia RAMOS nramos@amal.pt 
Area Metropiltana Algarve 

- ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ : 
Aranzazu SANCHO 

aranzazu.sancho.ext@juntadeandalucia.e
s Junta Andalucia -Consejeria Medio Ambiente 

- BALEARES: 
Antonia LLABRES BERNAT 

allabres@dgmambie.caib.es 
Govern Baleares- Conselleria Medi Ambient 

- LANGUEDOC ROUSSILLON: 
Christiane DUMAS dumas_christ@cg30.fr 
Γενική Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος 
Eric ADRIEN
 Adrien_E@cg30.f
r 
Γενική Επιτροπή Προστασίας Συνεργασίας / 
Ευρώπη 
Marie-Hélène COLL mh.coll@grainelr.org 
Ομοσπονδία GRAINE Languedoc Roussillon 

- Βόρειο Αιγαίο: 
Φώτιος Κράλλης pvaddasl@otenet.gr 
Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου- Διεύθυνση Δασών 

- PROVENCE ALPES CÖTE D’AZUR: 
Chantal GILLET cgillet@regionpaca.fr 
Aurore LEROUX aleroux@regionpaca.fr 
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Περιφέρειας PACA- Περιβάλλον 
Luc LANGERON llangeron@institut-foret.com 
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών  

-  ΣΑΡΔΗΝΙΑ: 
Salvatore SCRIVA salvatore.scriva@tiscali.it 
Associazione del corpo forestale della Sardegna 

- ΤΟΣΚΑΝΗ: 
Giacomo PACINI       giacomo.pacini@regione.toscana.it 
Andrea MECCI andrea.mecci@regione.toscana.it 
Regione Toscana – Sviluppo Economico 
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Η  επιτυχία μιας εκστρατείας πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης που αφορά τον κίνδυνο 
φωτιάς περνάει αναγκαστικά από την μέθοδο εργασίας. Επιτρέπει την διευκρίνιση των αναγκαίων 
στοιχείων αξιολόγησης, επικύρωσης και κυρίως μη παράληψης όσο τα θέματα ποικίλλουν και είναι 
δυνατόν να αποκλίνουν από το γενικευμένο, όπως η δημιουργία συναίσθησης κινδύνου, ως το πιο 
στοχοθετημένο, όπως η χρήση φωτιάς από τους καλλιεργητές αγροκτημάτων. 

Αυτή η μεθοδολογία σε δέκα σημεία, με προκαθορισμένη σειρά, αποτελεί το απαραίτητο 
πόρο/μέσο της διαδικασίας της επικοινωνίας. 

1. Θέμα της εκστρατείας : 
Η αναγκαία προϋπόθεση σε κάθε εκστρατεία επικοινωνίας είναι ο ορισμός της 

θεματικής ενότητας. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς μπορεί να χωριστεί σε πέντε κύριες 
θεματικές  ενότητες. 
• Καλλιέργεια συναίσθησης κινδύνου 
• Παιδί και πυρκαγιά Χρήστης φυσικού τοπίου 
• Κάτοικος ζώνης κινδύνου 
• Χρήστης φυσικού τοπίου 
• Επαγγελματίες αγροδασικού περιβάλλοντος 
 
 2.     Διαπιστώσεις : γιατί αυτό το θέμα; 

Η επιλογή ενός θέματος για μία εκστρατεία επικοινωνίας διαφαίνεται από τη διαγνωστική 
φάση ή διαπίστωση, η οποία επιτρέπει τον καλύτερο ορισμό στα επόμενων στάδια. 
Η διαπίστωση μπορεί να βασιστεί σε στατιστικές που αφορούν τις πυρκαγιές, τις ανθρώπινες 
απώλειες και τις υλικές ζημιές που προξενήθηκαν καθώς επίσης και από την πληροφόρηση που έχει 
μεταφερθεί από τους δασοτεχνίτες, τους πυροσβέστες, τους παιδαγωγούς και επιπλέον από τους 
εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και τους κοινωνικο-οικονομολόγους. Παραδείγματος χάριν : 
αύξηση της πυροδότησης πυρκαγιών από επαγγελματίες σε αγροδασικό περιβάλλον. 

3. Στόχοι : φιλοδοξίες της εκστρατείας 
Το επόμενο στάδιο το οποίο θέτει τους στόχους επιτρέπει την κοινοποίηση των φιλοδοξιών 

για την εκστρατεία. Πρόκειται για τον ακριβή ορισμό των επιθυμητών αλλαγών : συμπεριφορές και 
καταστάσεις που επιθυμούμε να δούμε να εξελίσσονται και με ποια αναλογία. Σε αυτό το επίπεδο 
μπορούν να μελετηθούν ο δείκτες που αφορούν την πραγμάτωση : 1 στόχος = 1 δείκτης (πρβ. Δέκα 
σημεία) 
Οι στόχοι πρέπει να χωριστούν σε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες ενέργειες γίνεται και έπειτα να 
διατυπωθούν σε μία σύντομη φράση με ένα ουσιαστικό δράσης ορίζοντας με ακρίβεια το 
συγκεκριμένο επιθυμητό αποτέλεσμα. Παράδειγμα : 
Στόχος : μείωση της πυροδότησης πυρκαγιών οφειλόμενες 
στην καύση χόρτων στον αγρό. 
Δείκτης : αριθμός πυροδότησης πυρκαγιών οφειλόμενες 
στην καύση χόρτων στον αγρό. 
 
4. Ομάδα-Στόχος : τελικός αποδέκτης 

Είναι σημαντικό να οριστούν οι στόχοι στους οποίους σκοπεύουμε σύμφωνα με σαφή 
κριτήρια και ηλικιακούς στόχους, κοινωνικο-επαγγελματικών κατηγοριών, τύπος κατοίκου, μόνιμου 
ή μη μόνιμου κάτοικου… Όμως αναγκαιότητα αποτελεί επίσης να περιβάλλουμε με όρια την 
γεωγραφική περίμετρο. 

5. Συμμετέχοντες : μέσα μετάδοσης – πώς θα επιτευχθεί ο στόχος 
Ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με άμεσο τρόπο αλλά και έμμεσο δια μέσου της μετάδοσης 

ώστε να διασφαλιστεί ένα παιδαγωγικό διάβημα για την βελτίωση του αντίκτυπου του μηνύματος. 
Παραδείγματα : ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον μεταδότη του στόχου ‘’παιδί ετών 9 με 13’’, το  
Επιμελητήριο γεωργίας καθιστά την μετάδοση του στόχου ‘’κτηνοτρόφοι προβατοειδών’’. 

Δοκιμαστική εφαρμογή 

METHODOLOGIE DE PILOTAGE 
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6. Καταληκτική ημερομηνία και τα μέσα 
Η φάση καθορισμού των μέσων πρέπει να ορίζει τα ακόλουθα στοιχεία : 

• Την τελική προθεσμία και τις πιθανές ενδεικτικές ημερομηνίες 
• Τον προϋπολογισμό που πρέπει να τηρηθεί  
• Την στελέχωση εσωτερικών συντελεστών (Υπηρεσία επικοινωνίας, τεχνικοί 
περιβάλλοντος…) 
• Τους εξωτερικούς συντελεστές : δημιουργία ομάδα εργασίας συνδυάζοντας 

ειδικευμένους τεχνικούς ανάλογα με τη θεματική ενότητα της εκστρατείας 
(πυροσβέστες, δασοτεχνίτες…) και πιθανούς μεσάζοντες (παρουσιαστές, 
παιδαγωγούς…) 

• Εξωτερικούς φορείς : οργανισμοί επικοινωνίας, οργανισμοί παραγωγής … 
• Μέθοδος επικύρωσης : Προκαταρκτικός-έλεγχος του μηνύματος σε ομαδικές 

συνδιαλέξεις, μέσα στην οικογένεια ή εξατομικευμένες ώστε να εκτιμηθεί η 
μνημόνευση, η κατανόηση καθώς και ο αντίκτυπος του μηνύματος. 

7. Τύποι μηνυμάτων           
Το μήνυμα θα διαφοροποιείται αναλόγως το αντικείμενο της εκστρατείας : 

• Επαγρύπνηση  
• Πληροφόρηση 
• Παιδαγώγηση 
• Τεχνική υποστήριξη… 
Παράδειγμα : αν ο στόχος είναι ‘’απόκτηση συνείδηση του κινδύνου πυρκαγιάς για παιδιά 
ηλικίας 9-13’’, το μήνυμα θα είναι παιδαγωγικό. 
 
 

 Επιλογή υποστήριξης 
Η επιλογή υποστήριξης θα εκτελείται βάσει των επτά πρώτων διαβημάτων και θα ορίζει : 

Τη φύση : έντυπο υλικό, οπτικό, ακουστικό, έτερο 
Τη μορφή (αφίσα, φυλλάδιο, καταχώρηση τύπου, διαφημιστικό μήνυμα, ΤV, ή 
ραδιόφωνο, DVD….) 
Την συνολική ποσότητα που διανέμεται 
Ο καταμερισμός της διανομής τύπου 

Τρόπος διάδοσης 
Η διάδοση μπορεί να διεξαχθεί άμεσα ή με άλλα μέσα (πρβ. παράγραφος 

5). Οι λειτουργικοί τρόποι ποικίλλουν για την επίτευξη του στόχου : 
• Στην κατοικία : στην πόρτα, με ταχυδρομείο, ραδιόφωνο, 

τηλεόραση, ίντερνετ… 
• Σε ‘’ελεγχόμενο’’ χώρο : σχολικά κτίρια, κέντρα αναψυχής, χώρο εργασίας, σε 

συνεδριάσεις επαγγελματικών συλλόγων…. 
• Σε δημόσιο χώρο : λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμούς τραίνων, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, 

γραφεία τουρισμού, κατασκηνώσεις, δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, φυσικούς χώρους... 

8. 

• • • • 

. 

9. 

• • • • 

. 
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10.       Αξιολόγηση της εκστρατείας: οι δείκτες 
Η εκστρατεία πρέπει να είναι σε θέση να φέρει δυνατό μήνυμα, ώστε να το θυμάται κανείς, 
αυτόματα. Είναι δυνατόν να εξαρτηθεί από : 
       •Το μήνυμα της εκστρατείας 

Πχ : Πόσα άτομα είδαν ή άκουσαν την εκστρατεία διαφήμισης; 
 •Η κατανόηση της εκστρατείας 
Πχ : Τα μηνύματα που παραδίδονται έχουν κατανοηθεί;  
•Η αξιοπιστία της εκστρατείας 
Πχ : Τα άτομα συνάδουν με το μήνυμα; 
 •Η συναίνεση στην εκστρατεία 
Πχ : Άρεσε στα άτομα που είδαν την εκστρατεία, την εκτίμησαν ; 
•Η επιρροή στην συμπεριφορά τους 
Πχ : Μετέβαλλαν την συμπεριφορά τους ; 
 •Η συνεισφορά της εκστρατείας 
Πχ : Πόση ήταν η συνεισφορά  ; 
 

 Οι δείκτες πρέπει να τηρούν ορισμένα στάδια : 
- επικεφαλίδα, 
- αντικείμενο μέτρησης, 
- ακριβής ορισμός μέτρησης, 
- μέθοδοι υπολογισμού, 
- συχνότητα των στατιστικών καταγραφών, 
- υπεύθυνος μέτρησης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 

 

Άλλα σχετικά μέσα αξιολόγησης είναι το ποσοστό προσοχής που αριθμεί πόσα άτομα 
επηρεαστήκαν σε σχέση με τη διάδοση της εκστρατείας  καθώς και η μέτρηση της προσέγγισης 
όταν ο στόχος επιτυγχάνεται δια μέσου ενός φυσικού προσώπου ως μεσολαβητή. Μπορούμε 
ακόμη να αξιολογήσουμε σε αυτή τη φάση την ποιότητα των εξωτερικών διαμεσολαβητών και 
των φορέων παροχής υπηρεσιών.  

 
 
 

 

Φωτιές στα δάση στην 
Langeudoc-Russillon 
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Οι δείκτες είναι μέσα που επιτρέπουν την αξιολόγηση του αποτελέσματος 
της εκστρατείας και τη μέτρηση της απόκλισης σε σχέση με το προβλεπόμενο στόχο (πρβ. 
παράγραφος 3) έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε τις εκστρατείες στη συνέχεια αλλά και στο 
μέλλον. Η αξιολόγηση μπορεί να επιτευχθεί από πόρους εσωτερικών πληροφοριών (στατιστικές) 
ή εσωτερικών ( μελέτη αντίκτυπου, δοκιμές…) 

Η σύνθεση των αποτελεσμάτων θα καταστήσει δυνατό τον καθορισμό των δυνατών και 
αδύνατων σημείων της εκστρατείας πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης. 
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Πρόταση τυπολογίας των μηνυμάτων ευαισθητοποίησης για τις δασικές πυρκαγιές  
     

Το αντικείμενο αυτού του πίνακα είναι να συνθέσει τους διάφορους τύπους αναγκαίων μηνυμάτων προς μετάδοση για  δημόσιες 

ομάδες στόχους που αφορούν την αποφυγή ή την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών  

Κύρια μηνύματα / 

επιδιωκόμενοι στόχοι 

 

Μηνύματα γύρω 

από θεμελιώδη : 

Δάση, βιοποικιλότητα, 

εξέλιξη, ο ρόλος 

της πυρκαγιάς, 

κλιματική αλλαγή 

ΜηνύμστσMesp 

Obligat 

Μηνύματα πρόληψης: 

Δέσμευση και κανονισμοί 

εκθάμνωσης 

 

 

 

Μηνύματα γύρω από τη 

διαχείριση κρίσεων : 

Καλλιέργεια συνείδησης του 

κινδύνου 

Νέοι : στα σχολεία ή εκτός 

 

 

Ναι  Ναι : πρακτικές στην ύπαιθρο, 

εν δυνάμει κάτοικοι 

 

Πολίτης 

Ναι  Ναι : πρακτικές στην ύπαιθρο, 

επιπτώσεις σε μεμονωμένο 

οικότοπο 

Κάτοικοι ζώνες κινδύνου Πιθανώς Ναι Ναι : πριν και κατά τη διάρκεια 

της κρίσης, πρακτικές στην 

ύπαιθρο 

Εκπρόσωποι Τοπικής 

αυτοδιοίκησης 

Πιθανώς 

(μέλλουσα ευθύνη) 

  Ναι : εποπτεία των κειμένων 

   και της εφαρμογής τους  

 

Ναι : πρόληψη της κρίσης 

Επαγγελματίες : τεχνικοί πολεοδομικού 

σχεδιασμού και χωροταξίας,  

πολιτικοί μηχανικοί  

 

Ναι 

(μέλλουσα ευθύνη) 

 Ναι : πρόληψη της κρίσης. 

Διεπαφή κάτοικος/δάσος, 

Στρατηγική αστικής ανάπτυξης 

 
Αγρότες 

 
 

 Ναι : συνέπειες  

Αγροτική υποβάθμιση 

  Ναι, τεχνικές  δασοποιμενικής 

κτηνοτροφίας, ελεγχόμενη καύση 
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I) Καλλιέργεια συνείδησης κινδύνου 

Σύνταξη LANGUEDOC ROUSSILLON 

Θέμα της εκστρατείας: 

Ο πολίτης αποτελεί πρόσωπο με πολλαπλές συμπεριφορές και με επιπλέον ευθύνες όσον αφορά 
το είδος των δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια της ίδιας μέρας, ή της ίδιας βδομάδας, ο πολίτης 
δύναται να αποτελεί : 

- κάτοικο σε ζώνη επικινδυνότητας στο δάσος ή σε περιαστικό περιβάλλον  
- χρήστη φυσικού τοπίου πραγματοποιώντας μια πεζοπορία με την 

οικογένεια ή με φίλους (σαββατοκύριακο, διακοπές…) 
- μισθωτός ή ιδιοκτήτης που εργάζεται και ζει σε αγροδασικό περιβάλλον. 

Γι’αυτό το λόγο, σ’ αυτόν τον πρακτικό οδηγό, αυτές οι τρεις παράμετροι απομονώθηκαν και 
αναλύθηκαν λεπτομερώς με τρόπο ώστε να στοχοθετηθούν και να τοποθετηθούν σωστά οι 
εκστρατείες και τα σχέδια επικοινωνίας. 

Το νήμα που συνδέει την  « καλλιέργεια συνείδησης του κινδύνου και τον πολίτη » αποτελεί η 
καταγραφή για ό, τι χρειάζεται να γίνει « πριν τη φωτιά ». Σε ορισμένες περιπτώσεις η 
πραγματικότητα θέλει να γίνεται  « μετά από μία φωτιά » ενώ σημαντικό είναι οι διατάξεις  « 
πριν από τη φωτιά » να γίνουν τελικά αντικείμενο μελέτης και να τεθούν σε ισχύ. 

Διαπιστώσεις : γιατί καλλιέργεια συνείδησης του κινδύνου ; 

Όλα τα παραδείγματα φυσικών καταστροφών του παρόντος ή του παρελθόντος ( πυρκαγιές, 
πλημμύρες…) καταδεικνύουν όλες μία κοινή διαπίστωση : όσο περισσότερο ποιοτική είναι η εκ 
των προτέρων πρόληψη και πληροφόρηση των κατοίκων σε υψηλού ή χαμηλού κινδύνου ζώνες 

τόσο καλύτερα μπορεί να διαχειριστεί κάθε σοβαρή κρίση. 

Η κατάρτιση αυτή των πολιτών και των κατοίκων είναι 
απαραίτητη : 

- Πολλοί από αυτούς δεν συνειδητοποιούν ότι τους αφορά 
- Οι υπόλοιποι θεωρούν ότι τους αφορά αλλά δεν έχουν 
ισχυρές απαντήσεις να δώσουν. 
 
 

Σε κάθε περίπτωση, η πληροφόρηση και η κατάρτιση είναι απαραίτητες. 

 

Στόχοι ενημέρωσης του πολίτη για την καλλιέργεια συνείδησης του κινδύνου 

Αυτό διευκρινίζεται στα κεφάλαια II με V. 
Αλλά οι προσδοκίες και οι γενικότεροι σκοποί για την προστασία των προσώπων και των αγαθών 
είναι οι εξής : 

- ελαχιστοποίηση υφιστάμενων κινδύνων και αυτών που προκύπτουν από αυτούς 
- απόκτηση συνείδησης από τον πληθυσμό και κατάρτιση για τις αντανακλαστικές  
« βασικές » αντιδράσεις 
- διασφάλιση σχέσης και συνάφειας με την πολιτική χρήσης των εδαφών, του 
πολεοδομικού σχεδιασμού και διαχείρισης των δασικών και φυσικών εκτάσεων. Στην 
πραγματικότητα οι τελευταίοι διαφοροποιούνται πολύ στην Ευρώπη. 
 

 
 
Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι ορισμένα πρωτεύοντα αποτελέσματα βρίσκουν 
ομόφωνους τους εταίρους του σχεδίου INTERREG « INCENDI ». 

 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, ομάδες-στόχοι και φορείς 
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Αυτά τα πρακτικά και συγκεκριμένα αποτελέσματα που επιδιώκονται απαριθμούνται στα εξής 
τρία : 

- Προτροπή για εκθάμνωση (κτισμένων ή άκτιστων εδαφών). 
- Αποφυγή των πυρκαγιών από αμέλεια. 
- Ενθάρρυνση της μετάδοσης σωστής πληροφόρησης « και αυτο-ενημέρωσης » 

Αυτά τα πρόσωπα όπως αναφέρουμε και στην εισαγωγή, είναι πολλά : πολίτες, κάτοικοι και 
επισκέπτες (παραθεριστές). Όλοι αυτοί μπορεί να έχουν και παιδιά … 
Έτσι λοιπόν καθορίζονται οι δημόσιοι στόχοι και οι καλύτεροι τρόποι για να τους επιτύχουν με 
ενέργειες που αφορούν την συνείδηση του κινδύνου (πρβ : κεφάλαιο II με V). 

Πολιτική χρήσης των εδαφών, του πολεοδομικού σχεδιασμού και 
διαχείρισης των δασικών και φυσικών εκτάσεων στην Νότια Ευρώπη 

Όλες οι τοπικές περιοχές των εταίρων αυτού του σχεδίου INTERREG ανήκουν σε ευρωπαϊκές 
περιφέρειες και χώρες με διαφορετική ιστορία και πρακτική. Αυτή η ποικιλομορφία των 
συστημάτων χωροταξικού σχεδιασμού έχει καθοριστεί παρόλα αυτά σε μεγάλο βαθμό με βάση 
τέσσερις κύριους άξονες : 

- Την ιστορία, την γεωγραφία και τις πολιτισμικές παραδόσεις που επιδρούν στον αστικό 
και αγροτικό τρόπο ζωής. 

- Την έκταση της οικιστικής ανάπτυξης στις μητροπόλεις και την απερήμωση της 
υπαίθρου. 

-  Τον τρόπο οργάνωσης του κράτους : Ενωτικός ή ομοσπονδιακός, το βαθμό 
αποκέντρωσης και αυτονομίας των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης 

- Το καθεστώς δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και χρήσης του εδάφους. 
 
 Αυτές οι τέσσερις    παράμετροι επιδρούν σε :  

 
 Τον τρόπο υλοποίησης και σύλληψης 
 Τον βαθμό του πιθανού σχεδιασμού 
 Την ικανότητα σύνδεσης πολιτών με  συνδέσμους 

Μία σειρά από κοινές πρακτικές είναι ωστόσο δυνατόν να υπάρχει. Έχουν  συντεθεί στο 
διπλανό πίνακα, και αναλυθεί στα κεφάλαια αυτού του έντυπου 
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Πίνακας ενσωμάτωσης των αποφάσεων και των 

δράσεων πάνω στο θέμα του κινδύνου στη Μεσόγειο  

 
Σε αυτό τον πίνακα καταδεικνύονται το λιγότερο 3 χωρικοί : ο αγροτικός, ο περιαστικός και ο 

αστικός   

 

         Κοινοί στόχοι  

 

 

Εργαλεία  

Όργανα εκλεγμένα 

και αρμόδια για 

των χωροταξικό 

σχεδιασμό και τον 

εδαφικό σχεδιασμό 

Τα Οικοσυστήματα 

( μόνιμα καταφύγια 

ή προσωρινά)  

Τουρίστες και 

άλλοι επισκέπτες 

(κατ`άτομο η με 

άλλους ταξιδιώτες) 

 

Νομικά εργαλεία 

 

Νόμοι, κανονισμοί 

και εγκύκλιοι που 

διαβεβαιώνουν την 

προστασία και την 

ορθή διαχείριση 

του χώρου και των 

προσώπων  

 

Αποτελέσματα τα 

οποία έχουν 

αποκτηθεί 

 

Μεταφορά και 

υιοθέτηση των 

καλών πρακτικών 

από άλλες χώρες  

 

Συντονισμός και 

διαχείριση τη 

ανάπτυξης της 

αίσθησης του 

κινδύνου 

 

Αποτελέσματα που 

έχουν αποκτηθεί   

 

Προτροπή για την 

εκ των υστέρων 

δημιουργία 

αντανακλαστικών 

για την 

«υποβάθμιση» 

 

Αποφυγή 

πυρκαγιών από 

απερισκεψία  

 

Μεταφορά των  

καλών παραμέτρων  

 

Αποτελέσματα που 

έχουν αποκτηθεί   

 

Αποφυγή 

πυρκαγιών από 

απερισκεψία 

 

Μεταφορά καλών 

πρακτικών  

 

Επιχειρησιακοί 

Στόχοι  

 

Προσδιορισμός 

των πιθανοτήτων 

μεταφοράς, 

αναδιάρθρωσης και 

δημιουργίας νόμων 

και κανονισμών 

σύμφωνα με κάθε 

Κράτος-Μέλος    

 

Προσδιορισμός 

σχεδίων 

επικοινωνίας και 

ευαισθητοποίησης 

σχετικά με τον 

κίνδυνο 

Μηνύματα  

Υποστήριξη  

Λειτουργία 

διάχυσης  

Δείκτες 

αξιολόγησης  

 

Προσδιορισμός 

σχεδίων 

επικοινωνίας και 

ευαισθητοποίησης 

σχετικά με τον 

κίνδυνο 

Μηνύματα  

Υποστήριξη  

Λειτουργία 

διάχυσης  

Δείκτες 

αξιολόγησης 
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Οδηγός Προστασίας για την Πυρκαγιά “Για ένα 

καλοκαίρι δίχως καπνό” 

 

Παράδειγμα στην PROVENCE ALPES CÖTE D’AZUR 

Στην πυρκαγιά, ένας δασοβιότοπος αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για ανθρώπους και αγαθά. Σε 
τέτοιου είδους διεπαφές μεταξύ φυσικού τοπίου και αστικής ζώνης μια πυρκαγιά γίνεται πολύ 
γρήγορα προβληματική στην αντιμετώπισή της. Χωρίς μέτρα αυτό-προστασίας των κατοικιών 
(κανονισμοί οικοδόμησης, εκθάμνωση...) τέτοιοι τομείς αποτελούν σπαζοκεφαλιές για τους 
πυροσβέστες. Πολύ σημαντική καύσιμη μάζα, άτομα που πρέπει να περιοριστούν ή να 
εκκενώσουν χώρο, διάσπαση των δυνάμεων καταπολέμησης, τόσα ευαίσθητα σημεία, που δεν 
επιτρέπουν μία ενεργή μάχη κατά της πυρκαγιάς και η οποία μπορεί να πάρει άκρως επικίνδυνη 
τροπή. 

Ωστόσο οι κάτοικοι σε τέτοιους οικισμούς μπορούν να αποτελέσουν τον πρώτο συνδετικό κρίκο σε 
μία σειρά προληπτικών μέτρων. Έχοντας συνείδηση του κινδύνου, προετοιμασμένοι για μία 
ενδεχόμενη καταστροφή και πληροφορημένοι για τους σίγουρους κανόνες και χειρισμούς, μπορούν 
να λάβουν μέρος σε μία υπεύθυνη διαδικασία και αποκτήσουν συνείδηση του κινδύνου.  

Για να απαντηθούν οι προσπάθειες πρόληψης που διεξήχθησαν από τα συλλογικά όργανα και να 
ενθαρρυνθούν οι κάτοικοι, το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών 
συνέταξε  τον “Οδηγό προστασίας από την πυρκαγιά” για χρήση 
των κατοίκων σε δασική έκταση. 

Πώς να πράξει κανείς πριν/κατά την διάρκεια και έπειτα από μία 
πυρκαγιά ; Είναι συγκεκριμένα το σύνολο των απαντήσεων τις 
οποίες ο οδηγός φιλοδοξεί να διευκρινίσει με τρόπο χρήσιμο και 
αποφασιστικό. Η έννοια του οδηγού είναι να προετοιμάσει 
κατάλληλα τους κατοίκους για τους κινδύνους στους οποίους 
μπορεί να εκτεθούν, στην συμπεριφορά που πρέπει να έχουν 
απέναντι στην φωτιά και να προβλέψει για τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την αποκατάσταση ενδεχόμενων ζημιών. 
Απόλυτα πρακτικός και με πολλές εικόνες, ο οδηγός παρέχει 
συμβουλές και κανονισμούς για την προστασία προσώπων, 
περιουσιών και κοντινών φυσικών τοπίων ώστε να αποφευχθούν 
απώλειες συχνά ανεπανόρθωτες... 

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιφέρειας Provence Alpes Côte-d'Azur, το 
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών επιδιώκει μία πολύ στοχοθετημένη  διάδοση μέσω δημόσιων 
συναθροίσεων ή προληπτικών περιπολιών στα σχετικά εδάφη σε συναρμογή με τους κατοίκους. 
Χάρη στην συνεργασία του προσωπικού των  Διευθύνσεων Γεωργίας και Δασών των 
Διαμερισμάτων, της Εθνικής Δασικής Υπηρεσίας και της συνεισφοράς των Κοινοτικών Επιτροπών 
για τη φωτιές στα Δάση ο οδηγός αποτελεί ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό βοήθημα για την 
βελτίωση της υλοποίησης των κανονισμών εκθάμνωσης και πολεοδόμησης κοντά σε δάση. Γιατί η 
συμμετοχή στην πυρκαγιά σημαίνει προστασία του δάσους, της φυσικής μας κληρονομιάς. 

Επικοινωνία: 
Luc Langeron, Διευθυντής 

             Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών 
Cd 7 Chemin de Roman 13 120 Gardanne 
Tel. 04 42 51 41 00 - Fax. 04 42 58 49 72 

Οποιαδήποτε πληροφορία γι                  Όλες οι πληροφορίες για το Ινστιτούτο: 
www.institut-foret.com 
llangeron@institut-foret.com 

 
ΟΔΗΓΟΣ (προστασία από 
την πυρκαγιά) 
Για καλοκαίρι δίχως καπνό 

http://www.institut-foret.com/
mailto:llangeron@institut-foret.com
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Πίνακας εκπόνησης απόφασης και δράσης για την καλλιέργεια συνείδησης κινδύνου στη Μεσόγειο 

Ο πίνακα ς αυτός  συμφωνεί με τουλάχιστον τρις τύπους περιοχών : αγροτικές, περιαστιακές, αστικές  

Δημόσιοι Στόχοι 

Μέσα  

Πολιτικοί και αρμόδιοι 

για το χωροταξικό 

σχεδιασμό των εδαφών  

 

Κάτοικοι (μόνιμοι 

κάτοικοι, προσωρινοί, 

σχολεία,…) 

Παραθεριστές και άλλοι 

επισκέπτες (μόνοι ή με 

άλλους) 

Νόμιμα όργανα 

Νόμοι, κανονισμοί και 

διατάξεις που 

εξασφαλίζουν την 

διαχείριση των αγαθών, 

των χώρων και των 

ατόμων  

Επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα 

Μεταφορά και 

υιοθεσία των καλών 

πρακτικών των άλλων 

χωρών. 

Συντονισμός και 

διαχείριση της 

διάταξης περί 

καλλιέργειας 

συνείδησης του 

κινδύνου 

Επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα 

Προτροπή κι έπειτα 

δημιουργία της 

αυτόματης αντίδρασης 

της ΅εκθάμνωσης΅ 

Αποφυγή των 

πυρκαγιών από 

απροσεξία. 

Μετάδοση σωστής 

συμπεριφοράς 

  

Επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα 

Αποφυγή των πυρκαγιών 

από απροσεξία 

 

Μετάδοση σωστής 

συμπεριφοράς 

Λειτουργικοί στόχοι Ορισμός της 

δυνατότητας 

αναδίπλωσης, 

τροποποίησης και 

δημιουργίας 

νομοθεσιών και 

κανονισμών σύμφωνα 

με το σχετικό Κράτος-

μέλος 

 

Ορισμός του σχεδίου 

επικοινωνίας και 

ευαισθητοποίησης στον 

κίνδυνο 

 Μηνύματα 

 Τρόποι 

διάδοσης 

 Δείκτες 

αξιολόγησης 

 

 

Ορισμός του σχεδίου 

επικοινωνίας και 

ευαισθητοποίησης στον 

κίνδυνο 

 Μηνύματα 

 Τρόποι διάδοσης 

 Δείκτες 

αξιολόγησης 
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II) ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ  

η εκπαίδευση ως μέσο προστασίας 

Σύνταξη ΤΟΣΚΑΝΗ 

 

 Θέμα της εκστρατείας: 

Ένα παιδαγωγικό σχέδιο για τα παιδιά στο σχολείο προωθεί την μετάδοση τριών τύπων 
μηνυμάτων :          

- τη γνώση, 
- την αρμοδιότητα, 

- την ικανότητα. 

Η γνώση για το περιβάλλον της μεσογείου και κυρίως για τα δάση 
είναι  έννοια ταυτόσημη με την απόκτηση αρμοδιότητας για την 
προστασία και την διαχείρισή τους έτσι ώστε ο καθένας να είναι 
σε θέση με απτό τρόπο να δρα, καθόλη τη διάρκεια της ζωής του, 
με υπεύθυνη συμπεριφορά για ένα διηνεκές περιβάλλον. 
Υπό αυτή την έννοια η αγωγή για το περιβάλλον στα πλαίσια του 
σχολείου, σε συναρμογή με το οικογενειακό περιβάλλον και τους 
υπόλοιπους κοινωνικούς παράγοντες, θα καταστήσει δυνατή την 
δημιουργία συνείδησης του κινδύνου. Επενδύοντας στην 
εκπαίδευση, σημαίνει ταυτόχρονα ανάπτυξη της οικολογικής 
ιδιότητας του πολίτη στους μέλλοντες ενηλίκους, καθώς επίσης 
την διάσωση και την αρμονική ανάπτυξη των περιοχών. 
Παρακάτω περιγράφεται η εμπειρία στην περιφέρεια της 
Τοσκάνης μέσα από μια εκτενή διδακτική πορεία επιτρέποντας 
έτσι στα παιδιά την καλύτερη κατανόηση του κινδύνου της 
πυρκαγιάς στα δάση. 
 

 

Διαπίστωση: 

Διαπιστώνουμε την έλλειψη ενδιαφέροντος και γνώσης των παιδιών για το δασικό περιβάλλον 
εμφανώς πιο έντονη σε περίπτωση που τα παιδιά κατοικούν σε αστικές ζώνες σε σχέση με τις 
προαστιακές. 
Διαπιστώνουμε επίσης ότι το παιδί γνωρίζει αρκετά καλά το δασικό περιβάλλον με ό,τι το 
απαρτίζει,  πανίδα και χλωρίδα καθώς και το ενδιαφέρον που έχει ο άνθρωπος γι’ αυτό αλλά 
πολύ συχνά, ο τελευταίος υποτιμά τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Για εκείνον αποτελεί ένα 
δυσμενές γεγονός για το περιβάλλον αλλά δεν κατανοεί την συχνότητα με την οποία γίνεται, τις 
επιφάνειες που επλήγησαν και τις επιπτώσεις στο σύνολο. Αγνοεί τα πραγματικά αίτια που 
προξενούν πυρκαγιές, οι οποίες στην πλειοψηφία τους προκλήθηκαν ηθελημένα από τον 
άνθρωπο ή λόγω απρόσεκτης συμπεριφοράς και μόνο    το 1 με 2% προξενήθηκαν από φυσικά 
αίτια. 
Γνωρίζει μερικώς τον οργανωτικό και παρεμβατικό ρόλο των υπηρεσιών κατά της πυρκαγιάς 
καθώς και τον επικουρικό ρόλο της πρόληψης, της πρόβλεψης και της καταπολέμησης. Εκτός 
από τους πυροσβέστες τα παιδιά αγνοούν την ύπαρξη και το ρόλο των υπόλοιπων περιφερειακών 
δομών. 

Στόχοι: 

- Γνωστοποίηση της οργανωτικής δομής της περιφέρειας σε θέματα δασικών πυρκαγιών, 
διοίκησης, έμψυχα και υλικά μέσα, επίγεια και εναέρια, οργανώνοντας συναντήσεις με τα παιδιά. 
- Καθιστώντας κατανοητή την αλληλεξάρτηση ανάμεσα στα διάφορα οικοσυστήματα είτε 
πρόκειται  
για την φύση 
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ή τον άνθρωπο και πώς η προστασία των δασών δύναται να επηρεάσει το μέλλον των 
ανθρώπων. Ωστόσο αφήνοντας στην άκρη τις ακαδημαϊκές γνώσεις θα πρέπει να δώσουμε θέση 
στην πρακτική εκμάθηση ανακαλύπτοντας την δασική κληρονομιά επί τόπου.  
- Ενημέρωση για την συμπεριφορά και τους κανονισμούς ασφαλείας στο δάσος, τονίζοντας 
κυρίως τις περιόδους υψηλού κινδύνου, ώστε το παιδί να γίνει υποστηρικτής και σωστός 
χρήστης του φυσικού περιβάλλοντος. 
 
Στόχος: Παιδιά από 9 έως 13 ετών. 

Μέθοδος: 

- Οργάνωση διήμερων ή τριήμερων παραμονών σε καταφύγια προωθώντας την επαφή με το 
δάσος και τη φύση. Το πρόγραμμα παραμονής θα δρομολογείται με τον ακόλουθο τρόπο : 

Πρώτη μέρα : προσέγγιση της βιοποικιλότητας του δάσους και των αλληλεπιδράσεων 
ανάμεσα στα διάφορα οικοσυστήματα. Παρουσίαση την περιφερειακής οργάνωσης DFCI 
(Προστασία των Δασών από τις πυρκαγιές) και των κυρίαρχων ρόλων της. 

Δεύτερη μέρα : συμμετοχή σε όλες τις περιφερειακές δομές της οργάνωσης DFCI, 
συμπεριλαμβανομένων των εναέριων μέσων, σε μία 
άσκηση προσομοίωσης κατάσβεσης ώστε να 
εξοικειωθούν τα παιδιά με τα διατιθέμενα μέσα. Στο 
δεύτερο μέρος της μέρας, προκειμένου να εκφράσουν 
τις εντυπώσεις τους από αυτήν την εμπειρία, θα τους 
ζητηθεί να ζωγραφίσουν ή να γράψουν υπό την 
καθοδήγηση παιδαγωγών, εκπαιδευτών ή κοινωνικών 
λειτουργών. Τα γραπτά ή τα έργα τους μπορούν στη 
συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως στην 
δημιουργία τελικών υποθεμάτων επικοινωνίας. 

Τρίτη μέρα : διδακτική διαδρομή με έναν 
οδηγό ή  έναν ειδήμονα σε θέματα περιβάλλοντος 
δίνοντας τη θέση στην πρακτική και επιτρέποντας στα 
παιδιά να ανακαλύψουν με τις πέντε τους αισθήσεις (να ακούσουν, να αγγίξουν, να γευτούν, να 
δουν, να μυρίσουν) το μεσογειακό δάσος και την σημασία προστασίας του. Με αυτόν τον τρόπο 
θα μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση μεταξύ του τύπου του δάσους και των 
χαρακτηριστικών του και την ένταση της πυρκαγιάς. 

- Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους δασκάλους για την πρόληψη των δασικών 
πυρκαγιών  γεγονός που επιτρέπει την πρωτοβουλία συνεργασίας σε σχολικά πλαίσια. Τα 
σεμινάρια αυτά θα είναι  ταυτόχρονα θεωρητικά αλλά και πρακτικά με την ταυτόχρονη 
παρέμβαση ειδημόνων σε θέματα δάσους και φορέων καταπολέμησης. 

- Πρακτική από τους διδάσκοντες μιας παιδαγωγικής διαδικασίας που θα περιλαμβάνει εργασία 
στην τάξη πάνω σε θέματα γνώσης και προστασίας του περιβάλλοντος καθώς επίσης και 
πρόληψης των πυρκαγιών και την παραγωγή στην τάξη έντυπου υλικού με διάφορα μέσα 
χαρτικής ύλης ή βίντεο που θα δηλώνουν την εμπειρία που βιώθηκε. 

- Οργάνωση διαγωνισμών και δραστηριοτήτων μέσα στις τάξεις για την παραγωγή μέσων 
ευαισθητοποίησης με βάση την εμπειρία που βίωσαν ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα την 
δημιουργικότητά τους. 

- Δημιουργία προϊόντων ευαισθητοποίησης με βάση τις εργασίες των παιδιών με την συνδρομή 
επαγγελματιών επικοινωνιακού υλικού όπως διδακτικές εκδόσεις που να περιλαμβάνουν εκτός 
από εικονογραφημένο υλικό και προτάσεις για δραστηριότητες, διαδοχικά CD με παιχνίδια, 
παιχνίδια με τεστ και βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο προωθούν τον εμπλουτισμό του υλικού 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης.
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- Οργάνωση σε συνεργασία με τα σχολεία ξεναγήσεων σε πάρκα και δασικές εκτάσεις  καθώς και σε 

κέντρα αντιμετώπισης της πυρκαγιάς και βοήθειας σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο αλλά ακόμη και 

επισκέψεων στην τάξη εθελοντών ή επαγγελματιών του DFCI. 

- Πραγματοποίηση υποστηρικτικών μέσων ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας όπως σποτ ή μικρές 

εκπομπές με πρωταγωνιστές τα παιδιά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διδακτικό υλικό στις 

τάξεις δημοτικών σχολείων. 

             Μήνυμα : 

- Η σημασία και οι ζωτικές λειτουργίες του δάσους. 

- Η οικολογική αξία και η ομορφιά του μεσογειακού δασικού 

περιβάλλοντος, με την χρήση αρνητικών εικόνων 

καταστροφής μετά από πυρκαγιά ώστε να δημιουργηθεί η 

αντιπαραβολή. 

- Οι πυρκαγιές μπορούν να καταστρέψουν σε λίγες ώρες 

αυτό που η φύση έφτιαξε κατά τη διάρκεια πολλών ετών με 

καταλυτικές πολλές φορές συνέπειες για το οικοσύστημα. 

- Η σημασία της καταπολέμησης και της διάσωσης της δασικής κληρονομιάς  σε σχέση με την 

αυξανόμενη ερημοποίηση που οφείλεται στις κλιματικές αλλαγές στις οποίες υπόκεινται τα εδάφη του 

μεσογειακού λεκανοπεδίου.   

- Διάδοση νοοτροπίας αλληλεγγύης και υπευθυνότητας στη συμπεριφορά  φωτισμένη από σωστή 

συμπεριφορά για την αποφυγή και την προστασία από τις πυρκαγιές.

Αξιολόγηση : 

- Επένδυση μέσης και μακράς διαρκείας : να καταστήσουμε το παιδί τον αυριανό ενήλικα με συνείδηση 

για το πόσο ευαίσθητο είναι το περιβάλλον του και να τον ευαισθητοποιήσουμε τον για την προστασία 

του έτσι ώστε να αναπτυχθεί το περιβάλλον έτσι ώστε να επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη. 

- Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των φορέων, των μέσων και των δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιούνται. 

- Αξιολόγηση της ικανότητας εκμάθησης των μαθητών μέσω παιχνιδιών, τεστ… 

              Διάδοση : 

-Οργάνωση εκδήλωσης για την σύνθεση και την 

αξιοποίηση της πορείας προς την ευαισθητοποίηση, 

καθώς επίσης και δραστηριότητες με τα μέσα που  

χρησιμοποιήθηκαν. Παρουσίαση πρωτότυπων 

προϊόντων που δημιουργήθηκαν, λογότυπα, μασκώτ, 

βίντεο. 

- Διάδοση στα σχολεία προϊόντων που 

φτιάχτηκαν, τετράδια, ημερολόγια, DVD, 

CD. 

 Υλικά επικοινωνίας : 

- Υλοποίηση χαρτικού υλικού με πολλές εικόνες και λίγο κείμενο, σαν κόμικς, ενημερωτικά 

φυλλάδια, αφίσες, ημερολόγια αλλά και έγγραφα συμβολικού χαρακτήρα όπως κάρτα μέλους ή 

διαβατήριο, ή ψηφιακά υποθέματα όπως διαδοχικά CD Rom, DVD, ταινίες…. 
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5. Δασικές 
πυρκαγιές 
και πολιτισμικό 
περιβάλλον  

ο άνθρωπος και το 
δάσος 
Η διαχείριση των δασών 
στον ΧΧΙ αιώνα 

 

Caseta des bosc 

Παράδειγμα στα BALEARES 

 

Conselleria de Medi Ambient 

  

επικοινωνία: 

Conselleria de Medi Ambient 

Direccio General de Biodiversitat 

Govern de les Iles BALEARS 

Av. Gabriel Alomar i Villalongo, 27 

07006 Palma de Mallorca 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκθεση  
Ευαισθητοποίηση στην πυρκαγιά  
- Ανάπτυξη συνείδησης του κινδύνου 
- Πρόληψη και μείωση των δασικών πυρκαγιών 

1. Τα ζώα 
Ζώα και φυτά που 
κινδυνεύουν  
2. Προστασία 
Η μαγεία του δάσους 
Δάση και θάμνοι  

 3. Τα φυσικά τοπία 
 
Νησιά της Μεσογείου 
 
Δασικές εκτάσεις και 
λειτουργία τους 
 
Επιθέσεις του δάσους μέρα 
και νύχτα 
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III) ΚΑΤΟΙΚΟΣ  ΣΕ ΖΩΝΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Σύνταξη PROVENCE ALPES CÖTE D’AZUR 
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Θέμα της εκστρατείας: 

Ο κίνδυνος δασικής πυρκαγιάς  στις ζώνες υψηλού κινδύνου (μέσα και γύρω από τους δρυμούς) : 

ευαισθητοποίηση για προειδοποίηση και παροχή σωστών αντιδράσεων, καθώς και ανάπτυξη συνείδησης 

του κινδύνου. 

Πάραυτα προτού να σκεφτούμε το μέσο και το ή τα μηνύματα πρέπει να προσδιορίσουμε αν επιθυμούμε 

να μιλήσουμε για τον κίνδυνο γενικώς ή από ένα συγκεκριμένο σημείο μονάχα. Για παράδειγμα η 

περιφέρεια  PACA εξέδωσε έναν οδηγό ευαισθητοποίησης και επικουρίας στην εκθάμνωση σύμφωνα με 

τον κανονισμό, γεγονός που αντικατοπτρίζει μία μόνο πλευρά του συνόλου των θεμάτων που αφορούν 

τους κατοίκους σε ζώνες κινδύνου. 

Σε επίπεδο επιλογής επίλυσης θεμάτων θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τρεις παραμέτρους : 

- Πριν από τη φωτιά : πρόληψη, θέσπιση κανονισμών, κτλ 

- Κατά τη διάρκεια της φωτιάς : τι κάνουμε όταν μας αγγελθεί φωτιά , τι κάνουμε κατά τη  

διάρκεια της φωτιάς 

- Μετά τη φωτιά : τι κάνουμε όταν η φωτιά μόλις τελείωσε σε θέματα ασφάλειας, διασφάλισης 

και διαχείρισης. 

 

Διαπιστώσεις : 

Ο πληθυσμός που κατοικεί σε ζώνες υψηλού κινδύνου δεν έχει αναγκαστικά συναίσθηση ότι τον αφορά 

αυτός ο κίνδυνος. Για αυτούς που αισθάνονται ότι τους αφορά, τους λείπει συχνά μία κοινή 

πληροφόρηση και καλλιέργεια. Επιπλέον οι εκστρατείες επικοινωνίας είναι συχνά αναγκαίες ώστε να 

καταστήσουν ευκολότερη την κατανόηση του κινδύνου στα πλήθη, να προετοιμάσουν για τις πυρκαγιές 

και να γνωρίζουν επίσης πώς να αντιδράσουν πριν και μετά τον κίνδυνο. 

 

Στόχοι: 

- Απόκτηση συνείδησης του κινδύνου της φωτιάς στα δάση, διαμοιρασμός της νοοτροπίας του κινδύνου. 

- Ορισμός της συμπεριφοράς που επιθυμούμε να αποκτήσουμε στην συνέχεια της εκστρατείας 

ευαισθητοποίησης (δημιουργία ενός δείκτη και μέτρησή του στην αρχή και στο τέλος της εκστρατείας). 

 

Ομάδα-στόχος : οι κάτοικοι που διαμένουν σε κοντινή απόσταση από τα δάση εκεί όπου ο 

κίνδυνος της δασικής πυρκαγιάς υπάρχει. 

 

Συμμετέχοντες, συνέχεια : 

Ο δημιουργός του εγχειριδίου πρέπει εκ των προτέρων να στοχοθετήσει ποιο πρόβλημα θέλει να 

επιλύσει. Πρόκειται για έλλειψη κανονισμών για τους ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων; Έλλειψης 

συνείδησης κινδύνου; (πολλές δευτερεύουσες κατοικίες ανήκουν σε πλήθη όπου εκεί που μόνιμα 

διαμένουν ο κίνδυνος της φωτιάς δεν  υφίσταται ) ; Επικίνδυνη συμπεριφορά; Το πρόβλημα είναι γενικό 

ή στοχεύει σε συγκεκριμένες ζώνες; 

Σε σχέση με αυτά τα στοιχεία, είναι πολύ ευκολότερο να αποφασιστεί ποιος τύπος εκστρατείας πρέπει 

να ακολουθηθεί καθώς και τους αλληλέγγυους διαμεσολαβητές : 

- από πόρτα σε πόρτα, 

- ενημερωτικές ενώσεις, 

- αλληλογραφία, 

- διαφημίσεις από τα μμε, 

- αφίσες, 

- διπλότυπα που θα διατίθενται σε δημόσια κτίρια, σε χώρους αναψυχής, σε 

εμπορικά καταστήματα… 

- κτλ.… 

Το μέσο πόρτα- πόρτα αποτελεί το πλέον αποδοτικότερο για τις ομάδες στόχους. Αυτά τα πρόσωπα 

πομποί είναι τα εξής : 

- παρουσιαστές (σύνδεσμοι, δημόσιοι οργανισμοί κτλ) 

- ειδικοί τεχνικοί (σύνδεσμοι, δημόσιοι οργανισμοί κτλ) 

- περίπολοι επιτήρησης, 

- εθελοντές, 

- πυροσβέστες. 

Αν η πληροφόρηση διατίθεται στο κοινό, οι δημόσιοι χώροι όπου συχνάζουν οι κάτοικοι κοντά σε δάσος 

είναι οι πλέον ενδεδειγμένοι. 
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Καταληκτική ημερομηνία και μέσα: 

Η περίοδος εκστρατείας προηγείται της επικίνδυνης περιόδου εφόσον επιθυμούμε να διαθέσουμε 

ενημέρωση που θα προτρέπει σε πιο υπεύθυνη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αλλά 

μία εκστρατεία μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα να την εκτελέσει κανείς κατά τη διάρκεια της χειμερινής 

περιόδου, για να στοχοθετήσει τον τουρισμό για παράδειγμα, μια και το προσωπικό που εργάζεται στον 

τομέα των πυρκαγιών δεν είναι διαθέσιμο τη θερινή περίοδο. Συμπερασματικά λοιπόν είναι καλύτερα να 

επωφεληθεί κανείς την άνοιξη, το φθινόπωρο, και το χειμώνα. 

Ο συντάκτης του εγχειριδίου που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μία εκστρατεία με στόχο τους κατοίκους 

σε επικίνδυνες ζώνες μπορεί να συνεργάζεται με μία αποδοτική ομάδα ή να επικαλεστεί τη βοήθεια ενός   

ειδικού διαμεσολαβητή. Αν αποφασίσει να κάνει μόνος του τη σύνταξη η ομάδα εργασίας του μπορεί να 

απαρτίζεται ως εξής: 

- από τεχνικούς και παρουσιαστές της δικής του δομής, 

- από φορείς μετάδοσης(παρουσιαστές, δημοσιογράφους, …), 

- άτομα που έχουν ήδη ασχοληθεί με τέτοιου είδους εκστρατείες, για την αποφυγή τυχόν 

σφαλμάτων, 

- τεχνικούς χειριστές εδάφους (πυροσβέστες, δημόσια όργανα) που κατέχουν τις γνώσεις. 
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Τύποι μηνυμάτων : 

Τα μηνύματα θα διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν επιθυμούμε μία πληροφόρηση με γενική σειρά ή 

μία μεταβολή συμπεριφοράς. Στην πρώτη περίπτωση, τα μηνύματα θα είναι σύντομα και δεν θα αγγίζουν 

τους κατοίκους στο δάσος. Στην δεύτερη περίπτωση τα μηνύματα μπορεί να είναι διαφόρων τύπων 

ανάλογα με την προβληματική στην οποία στοχεύουμε. 

Στην περίπτωση της πρόληψης, δηλαδή του « πριν » τη φωτιά, τα μηνύματα θα είναι συχνά συμβουλές 

μέτρων προστασίας των κατοίκων και οδηγίες ασφαλείας για την αποφυγή της από λάθος πρόκλησης 

φωτιάς. 

Για τα μηνύματα με στόχο την ενημέρωση του πληθυσμού που αφορά την συμπεριφορά κατά τη 

διάρκεια της πυρκαγιάς, πρόκειται πάντοτε για συμβουλές που διευκολύνουν την παρέμβαση των 

πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της κρίσης, για την προστασία των ιδιοκτησιών και των εαυτών μας. 

Σε ό,τι αφορά το « μετά », τα μηνύματα ποικίλλουν από οδηγίες ασφαλείας αμέσως έπειτα το πέρασμα 

της φωτιάς , μέχρι συμβουλές για την αναδόμηση των κτιρίων και των πεδίων. 

Λίστα με μηνύματα που δεν πρέπει να λησμονούνται: 

• Πριν τη φωτιά : 

- δυνατότητα των προσώπων να εκτιμούν τον δικό τους κίνδυνο : 

Γνώση για το από πού προέρχεται η φωτιά αν βρισκόμαστε μέσα σε ζώνη κινδύνου ή όχι 

(κανάλι διάδοσης ; κοντά σε δέντρα ;) 

Γνώση της αναφλεξιμότητας κα της καύσης των υλικών της κατοικίας μας. 

Να γνωρίζουμε αν πληρούμε τους κανόνες ασφαλείας  

- Δράση στο καύσιμο υλικό ξεριζώνοντας για να δημιουργήσουμε μία ασυνέχεια για 

την οριζόντια και κάθετη διάδοση της φωτιάς, ώστε να αποκρίνουμε το δάσος από 

την κατοικήσιμη περιοχή. 

- Δράση στα υλικά : έλεγχος στις επιφάνειες κατοικίας, σεβασμός  στους κανόνες 

κατασκευής, καθαρισμός των εξόδων… 

- Δράση για την προσπέλαση (εκθάμνωση, αποσυμφόρηση)  και την πύλη εισόδου (να την 

αφήσουμε ανοιχτή για τους πυροσβέστες 

- Κατασκευή αποθεμάτων νερού 

- Λήψη μέτρων φύλαξης  στη χρήση της φωτιάς (μπάρμπεκιου, άναμμα φωτιάς με 

χόρτα…)  και σεβασμός των σχετικών κανονισμών χρήσης της φωτιάς 

• Κατά τη διάρκεια της φωτιάς : 

- Οι κίνδυνοι της πυρκαγιάς χωρίς να μην παραλείπουμε τις αναθυμιάσεις, τη δύναμη 

της εκπομπής θερμότητας σε κοντινή απόσταση και την ταχύτητα της διάδοσης της 

φωτιάς. 

- Όσον αφορά τη δουλειά των πυροσβεστών : γνώση του αντικειμένου τους για να   

εκπληρώσουν το καθήκον τους. 

- Σηματοδότηση κινδύνου όταν βλέπουμε μία φωτιά. Πρέπει να καλούμε τα χρήσιμα 

τηλέφωνα 

- Προστασία προσώπων(ένδυση, κτλ.) 

- Υπενθύμιση για περιορισμό κλείνοντας τα  ανοίγματα στην κατοικία, 

- Προστασία των οχημάτων απομακρύνοντας τα από την κατοικία  επιστροφή 

των σωλήνων άρδευσης, κτλ 

- Σεβασμός των οδηγιών : εγκλεισμός στο εσωτερικό ή εκκένωση του χώρου 

• Μετά τη φωτιά : 

- Έλεγχος του εδάφους για να σβήσουμε τις μικρές εστίες 

- Ασφάλιση των προσώπων αφαιρώντας τα επικίνδυνα δέντρα 

- Έλεγχος των ζωνών διάβρωσης 

- Απασχόληση με τη δήλωση σε ασφάλειες  με τη λήψη φωτογραφιών των ζημιών 

- Αναδιάρθρωση του κήπου   και πρόληψη των τυχών μελλόντων 

πυρκαγιών(διατήρηση της εκθάμνωσης, όχι αναφύτευση κοντά στην κατοικία…) 
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Επιλογή μέσου:  

Όσον αφορά τον τύπο της μετάδοσης που θα επιλεγεί πρέπει να εφαρμοσθεί ένα μέσο. Δηλαδή αν 

επιθυμούμε να αναμεταδώσουμε την πληροφόρηση από «πόρτα σε πόρτα» (πλέον αποδοτική μέθοδος), 

καλύτερα να επιλέξουμε ένα έντυπο μέσο, που θα περιγράφει ό,τι θα επεξηγεί ο ειδικός.  

Αν ο συντάκτης του εγχειριδίου στοχεύει περισσότερο σε μετάδοση της πληροφόρησης στο πλαίσιο 

οργανώσεων ευρύ κοινού, το βίντεο ή το cd-rom αποτελούν καλά μέσα διάδοσης. Επωφεληθείτε 

από την εικόνα και τα σχήματα στο κείμενο, δώστε μία διδακτική και ελκυστική πλευρά στο 

κείμενό σας. 

Το σύστημα των φυλλαδίων μπορεί να είναι ενδιαφέρον μια και το σύνολο του έντυπου μπορεί να 

διαμοιραστεί ή συγκεκριμένα κάποια φυλλάδια, ανάλογα με το στόχο στον οποίο αποσκοπούμε. 

Αξιολόγηση της εκστρατείας επικοινωνίας : ανταλλαγή εμπειριών: 

Το έγγραφο πρέπει να παραμείνει εξελικτικό και να τροφοδοτείται από την εναλλαγή των προσώπων που 

το χρησιμοποιούν ή το διαμοιράζουν. Γι’αυτό σύνδεσμοι που κάνουν το débriefing μπορούν να 

οργανωθούν για να ανταλλάξουν απόψεις. Κατόπιν, το έγγραφο θα ετοιμαστεί για ανατύπωση. Μία 

εκστρατεία μπορεί επίσης να βοηθήσει στην σύνταξη του εγγράφου. 

Επιχείρηση  « ΚΑΡΤΑΣ εισόδου » 

Παράδειγμα Zone νοτιοανατολικής Γαλλίας 

Κάθε έτος οι αμέλειες αποτελούν την 

πλειοψηφία  των εκδηλώσεων δασικών 

πυρκαγιών σε κλίμακα 15 νοτιοανατολικών 

νομών. Σε 2.500 εκρήξεις φωτιάς που 

καταγραφήσαν, η ρίψη της γόπας του τσιγάρου, 

τα μπάρμπεκιου, αποτελούν αιτίες πυρκαγιάς 

άμεσα συνδεδεμένες με δραστηριότητες 

αναψυχής που επαναλαμβάνονται και παρότι  

έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες 

ενημέρωσης από την πλευρά της πολιτείας και 

τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

Πιο πολύ από ποτέ επιβάλλεται η ανάγκη μιας 

ιδέας για ευρείας και διαρκούς μετάδοσης 

μηνυμάτων κατά των πυρκαγιών και γενικότερα 

της καλλιέργειας συνείδησης του κινδύνου. 

 

Η ΚΆΡΤΑ ΕΙΣΌΔΟΥ αποτελεί ένα μικρό 

έγγραφο που κρατάει κανείς μαζί του όλο το 

καλοκαίρι, ώστε να διαδοθεί ευρέως στο 

τουριστικό κοινό που θα μπορούσε να 

αποτελέσει αιτία ή να αποτελέσει μάρτυρα 

πυρκαγιάς. 

 

Παρουσιάζεται με τη μορφή μικρής κάρτας IGN, δείχνει τους ευαίσθητους δασικούς χώρους, 

οδηγίες ασφαλείας για την αποφυγή εκδήλωσης φωτιάς καθώς και τη συμπεριφορά κατά την 

πυρκαγιά, συνολικά μεταφρασμένο σε 4 γλώσσες σε μικρότερο μέγεθος.. 

 

Αυτό το καλοκαίρι όχι απροσεξίες 
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IV)   Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Σύνταξη Κορσική 

Θέμα της εκστρατείας: 
Με την ανάπτυξη του εναλλακτικού – φυσικού τουρισμού είναι πλέον σημαντικό να 
ενημερώνονται οι χρήστες του φυσικού περιβάλλοντος και των μονοπατιών για τον κίνδυνο 
πυρκαγιών. Τόσο οι ντόπιοι όσο και οι τουρίστες πρέπει να αντιληφθούν το πόσο ευάλωτα είναι 
και να υιοθετήσουν κανόνες σεβασμού προς την φύση καθώς και την στάση που πρέπει να έχουν 
απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο. Αυτή η ενημέρωση επιτρέπει την μείωση της παρουσίας του 
κοινού τις ημέρες υψηλού κινδύνου καθώς και την αποφυγή μεγάλων καταστροφών.  

Διαπιστώσεις : 
Προκύπτει ότι ο κόσμος που επισκέπτεται το φυσικό περιβάλλον , στην συντριπτική του 
πλειοψηφία, παρουσιάζει έλλειμμα ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς αλλά για τα 
τρέχοντα καθημερινά θέματα όπως για παράδειγμα τον καιρό στη θάλασσα. Οι λόγοι μπορεί να 
είναι πολιτιστικοί, όχι μόνο για τους επισκέπτες που προέρχονται από περιοχές όπου ένας τέτοιος 
κίνδυνος είναι από μικρός μέχρι ανύπαρκτος αλλά εξίσου και για ένα σημαντικό κομμάτι των 
ντόπιων, που έχει αποκοπεί από την φύση λόγω ενός κατ’ εξοχήν αστικού τρόπου ζωής και έχει 
χάσει την αγροτική και δασική παράδοση.  
 
Επιπλέον το κλίμα είναι σε εξελικτική φάση, οι περίοδοι ξηρασίας είναι συχνές και η λεκάνη της 
Μεσογείου αποτελεί ένα συνηθισμένο προορισμό για τους πληθυσμούς της Βόρειας Ευρώπης. 
Αλλά οι λόγοι συνδέονται και με τις λανθασμένες πεποιθήσεις περί του πόσο άτρωτοι είμαστε 
καθότι πιστεύουμε ότι τα ανθρώπινα και τεχνικά μέσα είναι τέτοια που όποιες και εάν είναι οι 
συνθήκες μπορούμε να αποφύγουμε το χειρότερο.  
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πρέπει το κοινό να αποκτήσει ευθύνη σχετικά με τις 
συνέπειες των πράξεων του αναπτύσσοντας συμπεριφορά οικολογικού πολίτη.  
 
. 

Σκοποί : 

Η γενική φιλοδοξία : περιορισμός των υφιστάμενων και προερχόμενων από τους επισκέπτες 
του φυσικού περιβάλλοντος κινδύνων. 

-Κατάρτιση των αιρετών, τεχνικών, κοινωνικοεπαγγαλματιών της ζώνης με κίνδυνο 
πυρκαγιάς.  
- Περιορισμός της επισκεψιμότητας των ευαίσθητων περιοχών τις περιόδους υψηλού κινδύνου.  
- Επίγνωση της ευαισθησίας ενόψει του κινδύνου πυρκαγιών.  
- Ενημέρωση για τις οδηγίες που πρέπει να τηρηθούν πριν από κάθε αναχώρηση για περίπατο στη 
φύση.  

- Αποφυγή των απροσεξιών που δύνανται να προκαλέσουν πυρκαγιά.  
- Ενημέρωση για τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται  στη φύση  (χρήση φωτιάς, 
περιορισμένη πρόσβαση ) 

- Παρακίνηση των περιοίκων για άμεση ενημέρωση σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.  
Ενημέρωση για την στάση που πρέπει να υιοθετηθεί σε περίπτωση πυρκαγιάς 
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Στόχος: 

Οι στόχοι είναι ποικίλοι και στον καθένα αντιστοιχεί μία διαφορετική στρατηγική. 
Οι αιρετοί: δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι..., Οι τεχνικοί: φυσικά πάρκα, 
θηροφύλακες...  
Οι κοινωνικοεπαγγελαματίες: εστιατόρια, ξενοδοχεία, camping, οικολογικός τουρισμός 
και αθλητικές δραστηριότητες στην φύση  
Οι διαχειριστές των κέντρων αναψυχής, ξενώνων και καταφυγίων Οι 
αρχηγοί των κέντρων διακοπών και των περιπάτων Οι μόνιμοι κάτοικοι  Οι 
επισκέπτες : ομοεθνείς και /ή αλλοδαποί  
 

Είναι σημαντικό ο κάθε στόχος που επιλέγεται να συνδέεται με μία γεωγραφική περίμετρο 
από την εκστρατεία.  

Συμμετέχοντες : 

Χρήσιμη μπορεί να είναι και η συνέχεια που διασφαλίζεται μέσα από την παιδεία και με αυτόν 
τον τρόπο το μήνυμα γίνεται πιο ηχηρό. Είναι σημαντικό η συνέχεια να δίνεται μέσα από το 
πρότυπο του «καλού επαγγελματία που κατέχει το αντικείμενο» και θα πρέπει να εμπνέει 
εμπιστοσύνη.  
Ο στόχος μίας ενημερωτικής εκστρατείας μπορεί να γίνει ο ίδιος η συνέχεια σε μία επόμενη 
εκστρατεία. 

Στόχοι: αιρετοί, τεχνικοί και κοινωνικοεπαγγελματίες, Συνέχεια: ομάδα 
επαγγελματιών για την καταπολέμηση και πρόληψη των πυρκαγιών στο 
πλαίσιο των συνεδριάσεων πριν την περίοδο υψηλού κινδύνου  

Στόχος: ευρύ κοινό  
Συνέχεια  : κοινωνικοεπαγγελματίες, διαχειριστές καταφυγίων, υπεύθυνοι 
κατασκήνωσης, αρχηγοί περιπάτων, σημεία ενημέρωσης, γραφεία τουρισμού … 

Στόχος : επισκέπτες  

Συνέχεια: εταιρείες μεταφορών  

Καταληκτική ημερομηνία και μέσα  

- Καταληκτική ημερομηνία  : το τέλος της περιόδου 
υψηλού κινδύνου  
- Οι ενδιάμεσες ημερομηνίες : προ της περιόδου για τους 
αιρετούς και κοινωνικοεπαγγελματικούς στόχους. Ένα 
σημείο στα μέσα της εκστρατείας της εκστρατείας για τον 
κίνδυνο. 

- Ο προϋπολογισμός : από το ύψος του θα εξαρτηθούν και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν  

- Τα εσωτερικά ανθρώπινα μέσα : η υπηρεσία επικοινωνίας της δομής, οι τεχνικοί πρόληψης 
πυρκαγιών ή της υπηρεσίας περιβάλλοντος του εντολοδότη, οι παρουσιαστές στο πλαίσιο των 
ενώσεων … 
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- Τα ανθρώπινα μέσα  που καλούνται: προκειμένου τα μηνύματα να προσαρμοσθούν 

όσο το δυνατόν καλύτερα στην εκστρατεία θα πρέπει να συνεργασθούν οι τεχνικοί, 

εξειδικευμένοι στον κίνδυνο πυρκαγιών όπως οι πυροσβέστες, οι δασονόμοι αλλά και όσοι είναι 

σε επαφή με τον στόχο όπως οι κοινωνικοεπαγγελματίες, οι αρχηγοί περιπάτων σε μία ομάδα 

σκέψης.   

- Οι εξωτερικοί παροχείς :ανάλογα με τον προϋπολογισμό μπορεί να επιφορτισθούν με μία 

ετοιμοπαράδοτη εκστρατεία αλλά είναι σημαντικό να αποφευχθεί ο σκόπελος να έχουν 

απόλυτη ελευθερία στο σύνολο. Είναι σημαντικό να αξιολογείται η εκστρατεία σε κάθε στάδιο 

από μία ομάδα σκέψης που θα συνδέει τον εντολοδότη και τους αρμόδιους τεχνικούς με τον 

κίνδυνο και τον στόχο.   

Η ατζέντα των καθηκόντων πρέπει να είναι σαφής : σκοποί, στόχοι και μέσα.  

- Η μέθοδος αξιολόγησης : προκειμένου να επαληθευτεί η απομνημόνευση, η κατανόηση και ο 

αντίκτυπος του μηνύματος μπορούμε να ελέγξουμε το μήνυμα σε συζήτηση με ομάδες ή 

μεμονωμένα άτομα για τους κοινωνικοεπαγγελματικούς στόχους ή του ευρύ κοινού. Πρέπει να 

επιλέξουμε μία ομάδα πέρα από τα εσωτερικά ανθρώπινα μέσα ώστε να μην υπάρξει απόκλιση 

του αποτελέσματος. Συχνά με την ευκαιρία αυτών των ελέγχων αντιλαμβανόμαστε ότι ένα 

μήνυμα που είναι σαφές σε έναν τεχνικό δεν είναι κατανοητό ή κατανοείται λάθος από το κοινό.   

Παράδειγμα : ο όρος σηματοδότηση κατανοείται εσφαλμένα από το ευρύ κοινό που 

συνειρμικά οδηγείται στα οδικά σήματα απαγόρευσης και γι’ αυτό είναι καλύτερα να 

μιλάμε για ενημερωτικές πινακίδες.  
 

Τύποι μηνυμάτων : 
Τεχνικό : 

- οι κίνδυνοι της φωτιάς: άναμμα, ταχύτητα, θερμοκρασία, καπνοί, ύψος φλόγας, 

μεταπηδήσεις, αναζωπύρωση, επίδραση στο ανάγλυφο από την επίγεια μάχη,...  

Ενημέρωση: 

- Οι φυσικοί χώροι της Μεσογείου είναι ευάλωτοι και υπόκεινται στον κίνδυνο πυρκαγιάς,  

- Η αμέλεια ως αιτία των πυρκαγιών, 

- Νομοθεσία : κατά την περίοδο υψηλού κινδύνου, περιορισμός και δη απαγόρευση της πρόσβασης σε 

ορισμένα μέρη  (αριθμός τηλεφώνου) 

Παιδαγωγικό: 

- Γενικές συμβουλές πριν την αναχώρηση για περίπατο: εξοπλισμός, μετεωρολογικές 

προβλέψεις και κίνδυνος πυρκαγιάς (αριθμός τηλεφώνου, σελίδα στο διαδίκτυο, τύπος) 

- Διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει όποιος γίνει μάρτυρας έναρξης μίας πυρκαγιάς: αριθμός 

κλήσης, καθορισμός του τόπου, αυτού που καίει, αυτού που φαίνεται να απειλείται, να δώσει την 

ταυτότητα  

- Στάση που πρέπει να υιοθετηθεί ενόψει πυρκαγιάς: πεζός, με αυτοκίνητο, στο  camping ή στο σπίτι … 

- Τήρηση των οδηγιών των ομάδων βοήθειας και μη παρενόχληση των επιχειρήσεων πυρόσβεσης 

Συναγερμός: 

- ημερήσιος κίνδυνος και κατ’ επέκταση περιορισμός της πρόσβασης: που μπορεί κανείς να βρει αυτήν 

την πληροφορία  

 

Επιλογή υποστήριξης: 

 

Σε συνάρτηση με τα προηγούμενα στάδια μπορεί να καθορισθεί η πλέον αρμόζουσα 

υποστήριξη  : 

Φύση: - χαρτί- βίντεο- DVD  - διαδραστικά οπτικά μέσα- εξοπλισμός … 

Σχήμα: -χαρτί: έντυπη καταχώρηση, βιβλιαράκι, αφίσα, ένθετα τυπωμένα και από τις δύο όψεις, 

χρήσιμα φυλλάδια  (οδικοί, τουριστικοί χάρτες…) -βίντεο:  διαφημιστικό μήνυμα 10 δευτερολέπτων, 

παιδαγωγικά φιλμ διάρκειας 7-13 λεπτών
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- DVD : βίντεο και διαδραστικότητα  
- οπτικό: διαφημιστικά μηνύματα, εκπομπές-συζητήσεις spot publicitaire, émissions 
débats 
- διαδραστικά όρια : ενημέρωση και αυτοαξιολόγηση 
- εξοπλισμός: προστασία από τον ήλιο, ατομικά σταχτοδοχεία,… 

Ποσότητα διάδοσης : 
Θα καθορισθεί από τον στόχο και τον προϋπολογισμό 
Κατανομή της διάδοσης : 

Η ποσότητα και η περιοδικότητα θα καθορισθούν 

βάσει των προαναφερθέντων στοιχείων,  

- έντυπη καταχώρηση: περιοδικότητα 

- διαφημιστικά μηνύματα σε τηλεόραση και 

ραδιόφωνο: οι ημέρες και ώρες προβολής 

ανάλογα με το κανάλι, πριν και κατά την 

διάρκεια της περιόδου υψηλού κινδύνου-αφίσες: 

αριθμός ανά γεωγραφική ζώνη και ανά περίοδο  

Τρόποι διάδοσης : 

Οι τρόποι διάδοσης εξαρτώνται από τα ανωτέρω 

στοιχεία και κατ’ αρχήν από τον στόχο Α κατοικία:  

-πόρτα-πόρτα :.... με την βοήθεια των τεχνικών 

-αλληλογραφία : αιρετοί, κοινωνικοεπαγγελματίες,  camping, ξενοδοχεία, διευθυντές κέντρων 

αναψυχής, μόνιμοι κάτοικοι, το μήνυμα είτε εμπεριέχεται σε κάποια άλλη επιστολή όπως του 

λογαριασμού ρεύματος, μία ρυθμιστική επιστολή... ή γίνεται αντικείμενο ενός συγκεκριμένου 

μηνύματος.  –ραδιόφωνο και τηλεόραση: επιλέγεται βάσει του κοινού και την κατανομή των 

τηλεθεατών/ακροατών προκειμένου να έχει το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο στο κοινό, 

-έντυπη και εξειδικευμένη ενημέρωση  (περίπατος, περιβάλλον) –

τουριστικοί οδηγοί 

- τηλεφωνικοί κατάλογοι  

-Διαδίκτυο 

Σημαντικοί χώροι : 

-συναντήσεις : προγραμματισμένες σε μία περιορισμένη γεωγραφική ζώνη με τους αιρετούς και 

κοινωνικοεπαγγελματίες και με την παρουσία ομάδας τεχνικών πρόληψης και καταπολέμησης και αυτό 

πριν την περίοδο κινδύνου  

-συναντήσεις στον τόπο εργασίας: για την κατάρτιση των υπευθύνων των εξοχικών κατασκηνώσεων και 

των αρχηγών των περιηγήσεων κατά την διάρκεια της περιόδου κινδύνου- αεροπλάνα, πλοία, τρένα, 

διόδια για το ευρύ κοινό Δημόσιοι χώροι: -Χώροι μετεπιβίβασης: λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμοί, 

εμπορικά καταστήματα, 

- χώροι ενημέρωσης: σημεία ενημέρωσης για τα φυσικά τοπία, γραφείο τουρισμού, δασοφυλακείο, 

εκδηλώσεις εκθέσεις... 

-χώροι διανυκτέρευσης και σίτισης: ξενοδοχεία, camping, καταλύματα, καταφύγια, εστιατόρια... 

Αξιολόγηση της εκστρατείας: οι δείκτες: 

Η αξιολόγηση της εκστρατείας μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει διαφορετικών πηγών ενημέρωσης: : 

-μελέτη του αντίκτυπου από έναν εξωτερικό φορέα 

-ερωτηματολόγιο που έχει διανείμει και αναλύσει ο εντολοδόχος 
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στατιστικές για τις αιτίες των πυρκαγιών: αριθμός του ξεσπάσματος των πυρκαγιών λόγω 

αμέλειας, ο συναγερμός στο ξέσπασμα της φωτιάς  (αριθμός των ιδιωτών που ενημέρωσαν 

τις αρχές), έκτακτες παρεμβάσεις, ανθρώπινες και υλικές απώλειες, σεβασμός των ρυθμίσεων  (κλήσεις 

για παραβάσεις),... 

- απολογισμός των μεσαζόντων που συμμετείχαν προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα της επαφής 

μεταξύ του ενδιάμεσου και του στόχου (π.χ.ενδιάμεσος: φορέας του περιφερειακού πάρκου -στόχος: ο 

αλλοδαπός τουρίστας 

Οι σκοποί αξιολογούν : 

- την αξία του μηνύματος: απομνημόνευση, κατανόηση, έγκριση, παρακίνηση 

- την αξία της εκστρατείας: ορθότητα των υποστηρικτικών, των ενδιάμεσων  και της επιλογής των 

στόχων 
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Σηματοδότηση Πυρκαγιάς «Εσείς και ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη φύση» 

Παράδειγμα στην Κορσική.  Η μελέτη για την προστασία των δασικών εκτάσεων 

στην Περιφέρεια της Κορσικής ανέδειξε την ασφάλεια των ανθρώπων. Έτσι  

κρίθηκε αναγκαίο να επικεντρωθούν οι προσπάθειες για την προληπτική ενημέρωση 

μέσω μίας κοινής σηματοδότησης στο σύνολο των δασών της περιοχής.  

Από το  2005 έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με το Περιφερειακό Φυσικό Πάρκο της Κορσικής η 
σηματοδότηση : 
-Η κατασκευή και η ανάρτηση σημάτων που παρουσιάζουν από την μία γενικές πληροφορίες 
όπως η κατάσταση, οι κανονισμοί και τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και από την άλλη η 
αφισοκόλληση του 
κινδύνου πυρκαγιάς στο 
δάσος σε καθημερινή βάση 
μέσω ενός χρωματικού 
κώδικα:  
*ΚΙΤΡΙΝΟ:προσοχή 
*ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ:δεν 
συνιστάται 
* ΚΟΚΚΙΝΟ:επικίνδυνο 
* ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ 
ΓΡΑΜΜΗ: απαγορεύεται 
- Η παρουσίαση και η 
ενημέρωση του μηχανισμού 
στους αιρετούς, στους 
κοινωνικοεπαγγελματίες 
και του ευρύ κοινό  
-η εκτύπωση ενημερωτικών 
φυλλαδίων για το ευρύ 
κοινό με σκοπό την 
καλύτερη κατανόηση της 
σηματοδότησης,  

Η επιτυχία αυτής της δράσης 
έγκειται στην ενημέρωση 
μέσω των τοπικών ΜΜΕ 
καθώς και στην συμμετοχή 
των τοπικών παραγόντων. 

Διαπιστώνουμε ότι στις δασικές αυτές εκτάσεις όπου εφαρμόζεται αυτός ο μηχανισμός οι 
μόνιμοι κάτοικοι και οι επισκέπτες στην επαφή τους με την φύση αρχίζουν να αντιλαμβάνονται 
τον κίνδυνο πυρκαγιών και την προληπτική ενημέρωση με την μορφή του χρωματικού κώδικα 
όπως και με τις σημαίες στις παραλίες.  

Επικοινωνία: 
Véronique MURRACCIOLI 
Parc Naturel Régional de Corse 
vero.muraccioli@parc-naturel-corse.com 
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V)  ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
                                  Σύνταξη ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ 

 

Θέμα της εκστρατείας: 

Η ενημέρωση των επαγγελματιών αγροδασονόμων πρέπει να επικεντρώνεται σε τρεις τύπους 
μηνυμάτων : 

-προβληματισμός για τις δασικές πυρκαγιές 
-οι κανονισμοί για την χρήση της φωτιάς 
-τα προληπτικά μέτρα για τις πυρκαγιές. Η κάτωθι καρτέλα περιγράφει την εμπειρία της 

Περιφέρειας της Ανδαλουσίας, η οποία ανάπτυξη δράσεις ενημέρωσης βάσει ενός 
συμμετοχικού διαβήματος.  

 

Διαπιστώσεις: 
Οι πυρκαγιές στην πλειοψηφία τους οφείλονται στον 
άνθρωπο και ένα σημαντικό ποσοστό αυτών 
προέρχεται από τις εργασίες των αγροδασονόμων. 
Επιπλέον, ναι μεν αυτοί οι επαγγελματίες ευθύνονται 
λόγω των δραστηριοτήτων τους για τις πυρκαγιές αλλά 
μπορεί εξίσου να ξεκινήσουν μία πυρκαγιά από λάθος 
ή αμέλεια όπως οι επισκέπτες του φυσικού χώρου. 
Προκειμένου λοιπόν να μειωθεί ο αριθμός των 
πυρκαγιών είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε αυτό το 
κοινό ώστε να γνωρίσει τους κανονισμούς αλλά και τις 
καλές πρακτικές.  

Στόχοι: 
Η Περιφέρεια της Ανδαλουσίας ενσωμάτωσε αυτές τις ενημερωτικές της δράσεις και τις 

δράσεις της για την ευαισθητοποίηση στον κίνδυνο πυρκαγιών για τους επαγγελματίες του 

αγροδασονομικού χώρου σε έναν μηχανισμό συνεργασίας με τις ενώσεις που τους 

εκπροσωπούν. Το 2006 και το 2007 οι ετήσιες ανανεώσιμες συμβάσεις υπεγράφησαν με τις 

παρακάτω ενώσεις: 

 

-ASAJA : ένωση νέων γεωργών 

- COAG : συντονισμός των οργανώσεων των γεωργών και των κτηνοτρόφων 

- UPA : ένωση μικροκαλλιεργητών. 

 

Ο στόχος αυτών των συμβάσεων είναι να ρυθμίσει τις κοινωνικοοικονομικές σχέσεις μεταξύ της 

Περιφέρειας και των επαγγελματιών του κλάδου έχοντας ως βάση τη λογική της βιώσιμης 

ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, επίσης ένα σημαντικό μέρος των άρθρων 

αφορά στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.  

Οι δράσεις ενημέρωσης αυτών των ενώσεων, που εκπονούνται σε συνεργασία με τους τεχνικούς 

των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, συντονίζονται σε περιφερειακό επίπεδο 

επιτρέποντας έτσι την χάραξη κοινών μηνυμάτων τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς 

την διάδοση. Οι κοινοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι:  

-κατάρτιση των τεχνικών και επαγγελματιών του αγροδασονομικού κλάδου στον 

προβληματισμό των δασικών πυρκαγιών  

-ευαισθητοποίηση και ανάληψη ευθυνών όλων ενόψει του κινδύνου της φωτιάς  
-ενημέρωση στους κανονισμούς που πρέπει να τηρούνται ιδίως αναφορικά με την χρήση 
της φωτιάς  
-αποφυγή των αμελειών 
-παροχή τεχνικών συμβουλών 
- καταγραφή και κοινοποίηση των σωστών πρακτικών 

N 
-ενημέρωση για τα σχέδια και μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών και για την 
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τεχνική και οικονομική βοήθεια, που μπορεί να παρασχεθεί.  
-παρακίνηση των ιδιοκτητών για συμμετοχή στον μηχανισμό κατάσβεσης στο 
πλαίσιο των ομάδων δασικής προστασίας.  (‘’Agrupaciones de defensa 
forestal’’) 

 

Στόχος: 

Ο βασικός στόχος είναι οι επαγγελματίες του κλάδου της αγροδασονομίας στις 
περιοχές που κινδυνεύουν και στους οποίους πρέπει να προστεθούν και οι τεχνικοί των 
επαγγελματικών ενώσεων, που διασφαλίζουν μία συμβουλευτική αποστολή.  

Συμμετέχοντες : Συνέχεια 

Το ενδιαφέρον της συνέχειας διασφαλίζει τον 
παιδαγωγικό χαρακτήρα και βελτιώνει με αυτόν τον 
τρόπο τον αντίκτυπο του μηνύματος. Η συνέχεια 
δίνεται από έναν «καλό επαγγελματία» από τον 
γεωργικό, κτηνοτροφικό ή δασικό χώρο, που εμπνέει 
εμπιστοσύνη, διαμένει, εάν δυνατόν, στην κοινότητα 
όπου διοργανώνεται η συνάντηση ή στα περίχωρα.. 

Ο άνθρωπος που αναλαμβάνει να δώσει την συνέχεια 
μπορεί αρχικά να ήταν και ο ίδιος στην ομάδα όπου 
στόχευε η ενημερωτική εκστρατεία.  

Στόχοι :τεχνικοί των επαγγελματικών ενώσεων 
Συνέχεια: τεχνικοί της Περιφέρειας για την πρόληψη 
και καταπολέμηση των πυρκαγιών 

Στόχοι: επαγγελματίες αγροδασονόμοι 

Συνέχεια: τεχνικοί των επαγγελματικών ενώσεων 

 

Μεθοδολογία 

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να καταστούν τα μηνύματα όσο πιο σαφή γίνεται σε αυτούς 
τους επαγγελματίες είναι τα ακόλουθα:: 

- Οργάνωση συναντήσεων με πρωτοβουλία της ένωσης επαγγελματιών βάσει δύο τύπων. 
Κάποιες συναντήσεις με μοναδικό θέμα την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και άλλες 
όπου το θέμα αυτό προσεγγίζεται σε ορισμένο χρόνο στο πλαίσιο μίας ευρύτερης και 
ποικίλης θεματολογίας.  
- Καταχώρηση διαφημίσεων και άρθρων στα έντυπα ή στις περιοδικές εκδόσεις κάθε 
οργάνωσης όπου το θέμα θα πρέπει να σχετίζεται με κάποιο από τα επίκαιρα 
προβλήματα εκείνης της χρονικής περιόδου at.ά την οποία εκδίδεται.  
- Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων με συστάσεις για τα μέλη, κυρίως για τον σεβασμό 
και τις τροπολογίες της νομοθεσίας.   
- Έκδοση οδηγών καλών πρακτικών όπου ανακεφαλαιώνονται οι βασικοί κανόνες για 
την πρόληψη και καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, δίνονται χρήσιμες συμβουλές, 
παρέχεται ενημέρωση για τις διοικητικές διαδικασίες, βοήθεια για την διαχείριση των 
επιχορηγήσεων και την οργάνωση των ομάδων των ιδιοκτητών, σύνταξη σχεδίων 
πρόληψης, κλπ...  
Όλες αυτές οι δράσεις πραγματοποιούνται από τους τεχνικούς αυτών των 
επαγγελματικών ενώσεων με την βοήθεια και υπό τον έλεγχο των υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.  

 

 
 

Τύποι μηνυμάτων: 

 



Σελ.33 από 36 

Τα μηνύματα είναι τριών τύπων 

-νομική ενημέρωση: επεξήγηση και εφαρμογή της νομοθεσίας 

-τεχνικές συμβουλές: εκπόνηση και εφαρμογή των σχεδίων πρόληψης, αιτήματα για οικονομική 

και τεχνική βοήθεια... 

- πρακτικές συμβουλές και σε ορισμένες περιπτώσεις και επί τόπου επιδείξεις: πρόληψη 

κάθε αμέλειας, τρόποι αποφυγής πρόκλησης πυρκαγιάς από τις καθημερινές δραστηριότητες, 

τρόποι αποφυγής εξάπλωσης της πυρκαγιάς.... 

Eεπιλογή της υποστήριξης επικοινωνίας: 

Το χαρτί φαίνεται να χρησιμοποιείται περισσότερο γιατί ταιριάζει καλύτερα με αυτόν τον στόχο: 

- Οι εκδόσεις των ενώσεων αποστέλλονται στην οικία των μελών και σε ορισμένες 

περιπτώσεις ανεβαίνουν στις ιστοσελίδες των ενώσεων 

- Τα φυλλάδια εκτυπώνονται με διάφορες μορφές 

- Ένα παιδαγωγικό φιλμ μπορεί να έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα  κατά την συνεδρίαση 

 

 

Τρόποι διάδοσης, συνέχεια, διαφήμιση: 

 

 

Πριν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης, η ενημέρωση γίνεται με διάφορα μέσα όπως προσωπικές 

επιστολές, αφίσες ή διαφημίσεις στα επαγγελματικά έντυπα. Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων η 

έγγραφη ενημέρωση διανέμεται ώστε οι παρευρισκόμενοι να μπορούν τόσο κατά την διάρκεια όσο και 

έπειτα στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες να την χρησιμοποιούν ως σημείο αναφοράς: κατά την 

διάρκεια την ημερών ενημέρωσης, στις εκδόσεις, στα γραφεία των ενώσεων, λοιπές εκδηλώσεις… 

 

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης: 

 

Κάθε ένωση εκδίδει έναν ετήσιο απολογισμό, ο οποίος επιτρέπει την αξιολόγηση της σύμβασης και 

περιέχει μία σειρά από δείκτες, οι οποίοι για το ζήτημα της πρόληψης των πυρκαγιών ανακεφαλαιώνει 

τις ακόλουθες παραμέτρους: 

Αριθμός των συνεδριάσεων όπου το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε 

Αριθμός των ανθρώπων που βοήθησαν 

Μέσος όρος ανθρώπων 

Αριθμός του έντυπου υλικού 

Θέματα που συζητήθηκαν 

 

Οι ετήσιες στατιστικές για τις αιτίες των πυρκαγιών είναι μία σημαντική παράμετρος για την αξιολόγηση 

αυτών των εκστρατειών που βασίζονται σε έναν μηχανισμό εκμάθησης του πνεύματος του κινδύνου και 

των τροποποιήσεων στις βαθιά ριζωμένες καθημερινές συμπεριφορές. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ  
Το παράδειγμα της ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ

 

  
 

 

Επικοινωνία: 
Aranzazu SANCHO 
aranzazu.sancho.ext@juntadeandalucia.es 
Junta Andalucia -Consejeria Medio Ambiente 
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Αξιολόγηση του σχεδίου επικοινωνίας 

 

Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της επικοινωνιακής εκστρατείας καθορίζονται βάσει των παρακάτω 

στοιχείων: 

 

1 Απήχηση της εκστρατείας 

2 Ποσοστό προσοχής 

3 Μέγεθος και ποιότητα της επαφής 

4 Ποιότητα των δικαιούχων 

5 Αποτελέσματα της εκστρατείας 

 

1 Απήχηση της εκστρατείας 

 

Η απήχηση μετριέται μέσα από: 

 

- την θύμηση: Πόσοι άνθρωποι είδαν ή άκουσαν την εκστρατεία; 

- Την κατανόηση: Τα μηνύματα που ακούστηκαν ήταν κατανοητά; 

- Την αξιοπιστία: Οι άνθρωποι ασπάζονται το μήνυμα; 

- Την ευχαρίστηση: Οι άνθρωποι που είδαν την εκστρατεία τους άρεσε; Την αγάπησαν; 

- Την επίδραση στη συμπεριφορά: Οι άνθρωποι άλλαξαν την συμπεριφορά τους; 

- Την συμβολή: Πόσοι άνθρωποι την αποδίδουν στον αρχικό αποστολέα; 

 

 

2 Ποσοστό προσοχής 

 

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει του αριθμού των προσώπων που επηρεάσθηκαν σε σχέση με τα 

υποστηρικτικά μέσα διάδοσης. Προκειμένου να γίνει πιο σαφές αυτό το ποσοστό, είναι σημαντικό να 

γνωρίζουμε τις μετρήσεις για κάθε μέσο – ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπος τύπος, περιοδικά…. 

 

3 Μέγεθος και ποιότητα της επαφής 

 

Εφόσον η προσέγγιση του στόχου γίνεται μέσω μίας φυσικής συνέχειας, αξιολογούμε : 

 

Τον αριθμό των συνεδριάσεων ή των επαφών 

Την ποιότητα και το ενδιαφέρον για αυτές τις συνεδριάσεις ή τις επαφές 

 

4 Ποιότητα των δικαιούχων 

 

Μπορεί να αξιολογηθεί η ποιότητα των εξωτερικών δικαιούχων βάσει της άμεσης εμπλοκής τους στην 

εκστρατεία αλλά και βάσει της εμπλοκής των εσωτερικών ανθρωπίνων μέσων, που συμμετείχαν στην 

εκστρατεία.. 
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5 – Αποτελέσματα της εκστρατείας 

Πρόκειται για την αξιολόγηση βάσει των ανωτέρω καθορισμένων δεικτών της απόστασης 

μεταξύ του επιθυμητού και του στόχου της εκστρατείας που επετεύχθη. 

Καθορισμός των σημαντικών δεικτών της εκστρατείας: 

- τίτλος (πχ. : εκθάμνωση από τους κατοίκους σε διεπαφή) 

- στόχος προς μετρήση (π.χ.: ποσοστό εκθάμνωσης) 

Χαρακτηριστικά των δεικτών: 

- σαφής καθορισμός του μέτρου, (π.χ.: αριθμός εκτάσεων που εκθαμνώθηκαν/ 

συνολικός αριθμός  εκτάσεων) 

- τρόπος υπολογισμού (π.χ.: στατιστικές στις ελεγχόμενες περιοχές) 

- συχνότητα των στοιχείων, (π.χ.: μηνίαια, ετήσια,...) 

- υπεύθυνος του μετρήματος (διορισμός ενός αρμοδίου) 

Μέτρηση βάσει των πηγών ενημέρωσης: 

- εσωτερικές (στατιστικές) 

- εξωτερικές (μελέτη, τεστ,..)  

Εκστρατεία  2007 Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου: “Σκέψου τη ζωή, σώσε το δάσος” 

 


