ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
To WWF Ελλάς και το Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
-Ομάδα Άμεσης Επέμβασης Βύρωνα, σας προσκαλούν στο τριήμερο εργαστήριο
για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών με τίτλο:
«Μαθαίνουμε για τις δασικές πυρκαγιές».
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 15, 16 και 17 Μαρτίου 2019
στον Δημοτικό Πολυχώρο «Άστρα» στον Βύρωνα (πλησίον Θεάτρου Βράχων).
Η οργανωτική επιτροπή:
Δρ. Μιλτιάδης Αθανασίου | ειδικός στις δασικές πυρκαγιές.
Δρ. Ασπασία Καραμάνου | Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Περιφέρεια Αττικής.

Σταύρος Σαλαγιάννης | Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος-Ομάδα Άμεσης Επέμβασης Βύρωνα.
Ηλίας Τζηρίτης | Δασικό Πρόγραμμα, WWF Ελλάς.

Πρόγραμμα
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019.
17:00 – 17:30		 Προσέλευση – Εγγραφές.
17:30 – 18:00		 Έναρξη εργασιών τριημέρου και σύντομοι
χαιρετισμοί από τα μέλη της οργανωτικής
επιτροπής και την Εντεταλμένη Σύμβουλο
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Αττικής.

10:30 – 10:50		 Τα οφέλη από τη συμμετοχή στη δράση
πρόληψης με το WWF Ελλάς και ιδέες
για μελλοντικές δράσεις ενημέρωσης του
κοινού για τις δασικές πυρκαγιές - Συνεργασία Εθελοντικών Ομάδων Αχαΐας.
10:50 – 11:10		 Εκπαίδευση στο αντικείμενο
της πυροφύλαξης - Ε.ΔΑΣ.Α.
11:10 - 11:30		 Διάλειμμα-Καφές.

Α ΄ Ενότητα: Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών.

Γ ΄Ενότητα: Δασοπυρόσβεση και ασφάλεια.

18:00 – 18:30		 Πρόληψη δασικών πυρκαγιών.
18:30 – 19:00		 Διάλειμμα – Καφές.
19:00 –19:30		 Προστασία των πολιτών από τις δασικές
πυρκαγιές και η μεγάλη σημασία
της προετοιμασίας των κατοικιών.
19:30 –20:00		 Εισαγωγή στη συμπεριφορά των δασικών
πυρκαγιών και στους κινδύνους κατά την
καταστολή τους.
20:00 – 21:00		 Συζήτηση (δίλεπτες τοποθετήσεις από
εθελοντικές ομάδες και φορείς, ερωτήσεις).

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019.
08:30 – 09:00		 Προσέλευση.
Β ΄Ενότητα: Δράσεις πρόληψης εθελοντικών ομάδων.
09:00 – 09:30		 Εθελοντές και πρόληψη δασικών πυρκαγιών.
09:30 – 09:50		 Η πιλοτική δράση με τους μαθητές και οι
προσπάθειες πρόληψης στην Άνδρο - Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου.
09:50 – 10:10		 Η ενημέρωση πόρτα-πόρτα, η στεγασμένη ζώνη της Κλειδούς και η συμβολή στη
δασοπυρόσβεση - Ομάδα εθελοντικής
δράσης Χίου ΟΜΙΚΡΟΝ.
10:10 – 10:30		 Η συνεργασία των ομάδων της Κεφαλονιάς με τους φορείς και η συμμετοχή τους
στο πρόγραμμα του WWF Ελλάς - Εθελοντική Ομάδα Προστασίας Περιβάλλοντος
Πυλάρου Κεφαλονιάς.

11:30 – 12:15		 Συμπεριφορά δασικών πυρκαγιών και
τακτικές δασοπυρόσβεσης.
12:15-13:00 		 Η δυνατότητα της αναγνώρισης των κινδύνων και η ασφάλεια των δασοπυροσβεστών.
13:00 - 14:00		 Ελαφρύ γεύμα.
Δ΄ Ενότητα: Διαχείριση δασικών πυρκαγιών.
14:00 – 15:00 		 Πρόβλεψη της συμπεριφοράς
των δασικών πυρκαγιών.
15:00 – 15:30		 Αντιπυρικά σχέδια και σενάρια
συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών.
15:30 – 16:30		 Συζήτηση (δίλεπτες τοποθετήσεις από
εθελοντικές ομάδες και φορείς, ερωτήσεις).
16:30 - 17:30		 Ελεύθερο μάθημα (προαιρετικά).

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019.
09:00 – 09:30		 Προσέλευση.
E΄ Ενότητα: Μαθαίνοντας από το παρελθόν.
09:30 – 10:30		 Δυστυχήματα κατά τη δασοπυρόσβεση.
10:30 – 11:30		 Η συμπεριφορά δασικών πυρκαγιών
του 2007 και του 2018.
11:30 – 12:00		 Διάλλειμα-Καφές.
12:00—13:00		 Συζήτηση (δίλεπτες τοποθετήσεις από
εθελοντικές ομάδες και φορείς, ερωτήσεις).
13:00 – 13:30		 Συμπεράσματα – Λήξη εργασιών
εργαστηρίου.

Βασικός εισηγητής του εργαστηρίου θα είναι ο Δρ. Μιλτιάδης Αθανασίου. Ο Δρ. Αθανασίου διαθέτει πολυετή
εμπειρία στην εκπαίδευση εθελοντών και μονίμων πυροσβεστών σε αντικείμενα που σχετίζονται με τη
δασοπυρόσβεση, ενώ διαθέτει και πρακτική επαγγελματική και εθελοντική εμπειρία στο αντικείμενο.
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν και θα συνδεθούν, με τεκμηριωμένο τρόπο, βασικές θεματικές
ενότητες σχετικές με την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών και θα δοθεί μεγάλη έμφαση στην
αναγνώριση κινδύνων και την ασφάλεια κατά τη δασοπυρόσβεση.
H A’ Ενότητα είναι ανοικτή και στο κοινό, ενώ οι υπόλοιπες ενότητες αφορούν ειδικό κοινό, όπως επαγγελματικά
στελέχη δημόσιων φορέων που ασχολούνται με το αντικείμενο δασικών πυρκαγιών και εθελοντικές ομάδες
δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους: Ηλία Τζηρίτη | Δασικό Πρόγραμμα WWF
Ελλάς | 210-3314893 (εσωτ. 407), Σταύρο Σαλαγιάννη | Πρόεδρος Ομάδας Βύρωνα | 6949 503 608, 6982 080 529 και Δρ.
Μιλτιάδη Αθανασίου | 6944 564 907.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: wwf.gr/fires και forestservice.gr

Υπό την αιγίδα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας Αττικής.

