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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η πρόληψη των δαςικϊν πυρκαγιϊν 
ςτον Γεωργικό χϊρο 

 
Σύκθσλα κε εγθύθιην ηεο Δηεύζπλζεο Δαζώλ θαη Αγξνηηθώλ Υπνζέζεσλ ηεο 

Δπηηθήο Αηηηθήο θαη ρξήζηκεο νδεγίεο από ην Ιλζηηηνύην Μεζνγεηαθώλ Δαζηθώλ 

νηθνζπζηεκάησλ, ην Τκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ ηνλίδεη  

ηελ αλάγθε επηζήκαλζεο ησλ θηλδύλσλ ππξθαγηάο ζηνλ Γεσξγηθό ρώξν, ηδηαίηεξα 

κάιηζηα απηή ηελ επνρή, πνπ ζεκεηώλνληαη ζηελ πεξηνρή καο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

Είλαη γλσζηό όηη ην 20% ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζηελ Φώξα καο 

πξνέξρνληαη από δξαζηεξηόηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηνλ αγξνηηθό ρώξν όπσο  

θάςηκν θαιακηάο θαη βνζθνηόπσλ, θάςηκν θιαδηώλ θαη απνξξηκκάησλ, 

εξγαζίεο Μειηζζνθόκσλ θαη άιιεο εξγαζίεο ππαίζξνπ.  

Πώρ ξεκινούν οι πςπκαγιέρ ζηον Γευπγικό σώπο; 

Πνιιέο είλαη νη παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζην μεθίλεκα κηάο ππξθαγηάο όπσο 

π.ρ. ε άγνοια κινδύνος, νη λανθαζμένερ ανηιλήτειρ γηα ηε ρξήζε ηνπ ππξόο θαη ε 

αμέλεια πξνιεπηηθώλ κέηξσλ. 

Πνιιέο είλαη επίζεο θαη νη αηηίεο πνπ μεθηλνύλ νη δαζηθέο ππξθαγηέο. 

- Ππξθαγηέο πνπ μεθηλνύλ από Κηελνηξόθνπο κε ζηόρν ηελ θαύζε ηεο 

ππάξρνπζαο βιάζηεζεο γηα λα παξαρζεί λέα, θπξίσο πνώδεο βιάζηεζε, 

γηα λα βνζθήζνπλ ηα θνπάδηα ηνπο. 

- Ππξθαγηέο γηα θαύζε θαιακηάο (π.ρ. ζε ζηηνρώξαθα). 

- Ππξθαγηέο γηα θαύζε ππνιεηκκάησλ αγξνηηθώλ εξγαζηώλ, όπσο θιάδεκα, 

θαζαξηζκόο από αγξηόρνξηα. 

- Ππξθαγηέο πξνμελνύκελεο από αγξνηηθά κεραλήκαηα όπσο 

ζεξηδναισληζηηθέο κεραλέο. 

- Ππξθαγηέο πξνμελνύκελεο από Μειηζζνθόκνπο από απξνζεμίεο θαηά ην 

θάπληζκα ησλ Μειηζζώλ. 

- Ππξθαγηέο από ρξήζε δηάθνξσλ κεραλεκάησλ όπσο αιπζνπξίνλα, 

δηζθνπξίνλα, ειεθηξνζπγθνιιήζεηο θιπ. 

- Ππξθαγηέο από επαθή μεξώλ ρόξησλ κε θαηαιύηεο θη εμαηκίζεηο 

απηνθηλήησλ ή από απηνθηλεηηζηηθά αηπρήκαηα, αλακκέλα ηζηγάξα, 

γθαδάθηα θαη ζπίξηα. 
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Για να ανηιμεηυπίζοςμε αςηέρ ηιρ επικίνδςνερ και δςζάπεζηερ 

καηαζηάζειρ ηι ππέπει να κάνοςμε; 

 

 

- Να απνθεύγνπκε όιεο ηηο παξαπάλσ επηθίλδπλεο εξγαζίεο ζηνλ αγξνηηθό 

ρώξν θαη λα θάλνπκε θαύζε κόλν εκηόρ ηηρ ανηιπςπικήρ πεπιόδος (1
ε
 

Ματνπ έσο 31 Οθησβξίνπ) θαη πάληα ύζηεξα από ζρεηηθή άδεηα από ηελ 

Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία (Π.Υ.) θαη ελεκέξσζε όηαλ πξόθεηηαη λα 

θάςνπκε θαιακηέο, θιαδηά, ρόξηα θη όηαλ πξόθεηηαη λα πξνβνύκε ζε 

δηάθνξεο επηθίλδπλεο εξγαζίεο ζηνλ αγξνηηθό ρώξν. 

- Να θξνληίδνπκε λα ππάξρεη δηαζέζηκν λεξό θαη ηνπιάρηζηνλ άιινη δύν – 

ηξείο άλζξσπνη όηαλ θάλνπκε απηέο ηηο εξγαζίεο. 

- Να απνθεύγνπκε θάζε εξγαζία όηαλ ππάξρεη πξόβιεςε από ηελ ΕΜΥ γηα 

ηζρπξνύο αλέκνπο ζηελ πεξηνρή θαη απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο. 

- Να γίλνληαη πποληπηικά θαζαξηζκνί ρόξησλ ζε ελαιώνερ, αμπελώνερ θη 

άιιεο δενδπώδειρ θαιιηέξγεηεο. 

 

Αναγγελία Πςπκαγιάρ: 

Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν κία γεσξγηθή θσηηά μεθύγεη από ηνλ έιεγρν θαη 

μεθηλάεη αλεμέιεγθηε πνξεία, είηε είλαη ζηελ επζύλε ελόο Γεσξγνύ ή 

Κηελνηξόθνπ, Μειηζζνθόκνπ είηε πξνέξρεηαη από ακέιεηα θάπνηνπ άιινπ 

πξέπεη ακέζσο λα εηδνπνηεζεί ε Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία ζηνλ αξηζκό 199 ή 

ζηελ Δαζηθή Υπεξεζία ζηνλ αξηζκό 1591. 
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