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πρακτικές

15 οργανώσεις, που αντιπροσωπεύουν ειδικούς από διάφορες περιοχές της Ευρώπης, καλούν τα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική
Πυροπροστασίας, η οποία θα προσφέρει μια συντονισμένη προσέγγιση στην πυροπροστασία.

Γιατί; Επειδή πιστεύουμε στη βελτίωση της πυροπροστασίας στα κτίρια για όλους, είτε ζουν εντός είτε
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περνάμε το 90% του χρόνου μας μέσα σε κτίρια. Με τη διασφάλιση ενός
ασφαλέστερου οικοδομημένου περιβάλλοντος, θα επηρεάσουμε θετικά την οικονομία, το περιβάλλον, την
υγεία και την ευημερία για ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας
συντονισμένης προσέγγισης στην πυροπροστασία σε επίπεδο ΕΕ.

Οι πυρκαγιές κτιρίων επηρεάζουν τους ανθρώπους: Συμβαίνουν τουλάχιστον 5.000 περιπτώσεις
πυρκαγιών κάθε μέρα στην ΕΕ και πολλές επηρεάζουν οικογένειες και κοινότητες, ορισμένες φορές για μια
ζωή. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη, περίπου 70.000 άνθρωποι εισάγονται σε νοσοκομεία με σοβαρά τραύματα
από πυρκαγιές. Παγκοσμίως, το 30% των τραυματισμών και των θανάτων που προκαλούνται από
πυρκαγιές συμβαίνει σε παιδιά. Οι πυροσβέστες επηρεάζονται σημαντικά, με έως και 14 διαφορετικούς
τύπους καρκίνου να τους επηρεάζουν περισσότερο από το ευρύ κοινό.

Οι πυρκαγιές κτιρίων επηρεάζουν το περιβάλλον: Οι πυρκαγιές προκαλούν τεράστιες ποσότητες
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Εξαντλούν υλικά και αυξάνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μια
σημαντική πρόκληση για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων. Εμείς πιστεύουμε ότι για να είναι βιώσιμα, τα
κτίρια πρέπει να είναι ανθεκτικά σε πυρκαγιές. Δεν θα πρέπει να καίγονται ολοσχερώς ή να υφίστανται
σημαντικές ζημιές από πυρκαγιές.

Οι πυρκαγιές κτιρίων έχουν ένα κόστος: Δαπανώνται 126 δις. € για ζημίες πυρκαγιών το χρόνο. Για τις
ευρωπαϊκές χώρες, είναι το 1% του ΑΕΠ τους. Μια πυρκαγιά μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ζημίες
υποδομών, απώλεια δεδομένων και αποθεμάτων, μείωση της παραγωγικότητας, ανεργία προσωπικού,
ακόμα και σε πτώχευση.

Τα κτίριά μας αλλάζουν: Οι νέοι σχεδιασμοί κτιρίων διαθέτουν συχνά ανοιχτούς χώρους με λιγότερα
εμπόδια, όπως πόρτες και τοίχους, και χρησιμοποιούν νέες μεθόδους κατασκευής. Τα κτίρια γίνονται
ολοένα και περισσότερο μονωμένα και αεροστεγή, με περισσότερα εύφλεκτα υλικά μέσα στο περίβλημα και
τη δομή του κτιρίου. Υπάρχουν, επίσης, και περισσότερα εύφλεκτα υλικά στα έπιπλά μας και άλλο
περιεχόμενο. Αυτές οι αλλαγές προκαλούν την ταχύτερη εξάπλωση των πυρκαγιών και την αύξηση της
επικινδυνότητάς τους. Μέχρι η πυροπροστασία να θεωρείται βασικό μέρος της βιωσιμότητας, τα κτίρια
του μέλλοντος θα συνεχίσουν να είναι λιγότερο ανθεκτικά στην πιο παλιά απειλή τους – τη φωτιά!

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά: Τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να συνεργαστούν στη
πυροπροστασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τις διευθύνσεις της - από τη διεύθυνσης Δικαιοσύνης έως
αυτές της Εκπαίδευσης και της Ενέργειας και άλλες - μπορούν να συντονιστούν ώστε να θεσπίσουν μια
Ευρωπαϊκή Στρατηγική Πυροπροστασίας που θα επιτρέψει στις Ευρωπαϊκές χώρες να:

Περνάμε τη ζωή μας μέσα σε κτίρια
Ας τα προστατεύσουμε από τη φωτιά

Συνοπτική παρουσίαση

Ξεκινήστε να κάνετε τη διαφορά συμμετέχοντας στην έκκλησή μας για δράση: κάντε share, tweet, like, blog,
μιλήστε για την εκστρατεία, την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε στο http://bit.ly/2o7FwcB


