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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΠΡΟΟΧΗ: Δαςικζσ Πυρκαγιζσ – Προληπτικζσ Ενζργειεσ 
 
Η αντιπυρικι περίοδοσ ζχει ξεκινιςει από τθν 1θ Μαΐου αλλά, με τθν τυπικι είςοδο του καλοκαιριοφ και 
τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ των τελευταίων θμερϊν, ο κίνδυνοσ πυρκαγιάσ αυξάνεται ςθμαντικά. Ο Διμοσ 
Μεγαρζων βρίςκεται ςε ετοιμότθτα και ζχει υλοποιιςει προλθπτικά ζργα τα οποία ςυνεχίηονται ενϊ, ςε 
ςυνεργαςία με τθν Περιφζρεια και τθ Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ, ετοιμάηει ςχετικζσ 
προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ, που περιλαμβάνουν τθ ςφγκλθςθ του υντονιςτικοφ Σοπικοφ Οργάνου 
(ΣΟ) και τθ διενζργεια αςκιςεων Πολιτικισ Προςταςίασ. 
 
Οι πυρκαγιζσ όμωσ μασ αφοροφν όλουσ και μασ αφοροφν άμεςα. Σο ζργο των Αρχϊν δεν κα είναι ποτζ 
αρκετό αν οι πολίτεσ δεν λάβουν τα ςτοιχειϊδθ μζτρα πρόλθψθσ. Για να μθν ξαναδοφμε, λοιπόν, 
πυρκαγιζσ ςαν τθν περςινι, οφείλουμε όλοι να τθριςουμε κάποιεσ βαςικζσ οδθγίεσ: 

 ΔΕΝ αφήνουμε ςκουπίδια ςτο δάςοσ. Πζρα από το περιβαλλοντικό πρόβλθμα, υπάρχει υψθλόσ 
κίνδυνοσ ανάφλεξθσ. 

 ΔΕΝ καίμε ςκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά ςε ανοιχτοφσ χϊρουσ. 

 ΔΕΝ ανάβουμε υπαίκριεσ ψθςταριζσ ςε δάςθ ι άλλουσ χϊρουσ με ξερά χόρτα, δζντρα, εφφλεκτα 
υλικά. 

 ΔΕΝ πετάμε τςιγάρα ςε ανοιχτοφσ χϊρουσ. 

 Αποφεφγουμε εργαςίεσ που δθμιουργοφν ςπινκιρεσ ι/και ενδζχεται να προκαλζςουν πυρκαγιά 
(π.χ. θλεκτροςυγκολλιςεισ). 

 εβόμαςτε και ακολουκοφμε τα απαγορευτικά πρόςβαςθσ. 
 
Επιπλζον, εάν το ςπίτι μασ βρίςκεται κοντά ςε δάςοσ ι μζςα ςε πυκνι βλάςτθςθ, προςζχουμε τα εξισ: 

 Δθμιουργοφμε αντιπυρικι ηϊνθ 10 μζτρων γφρω από το ςπίτι, χωρίσ κλαδιά, πευκοβελόνεσ κλπ. 

 Κλαδεφουμε τα δζντρα μζχρι τα 3 μζτρα, όπου αυτό είναι εφικτό και δεν τα αφινουμε να 
πλθςιάηουν το ςπίτι ςε απόςταςθ μικρότερθ των 5 μζτρων. 

 Κακαρίηουμε δζντρα και κάμνουσ από τα ξερά. 

 Δεν βάηουμε πλαςτικζσ υδρορροζσ ι ςωλινεσ ςτουσ τοίχουσ. 

 Δεν αποκθκεφουμε εφφλεκτα υλικά κοντά ςτο ςπίτι. 

 Εφοδιαηόμαςτε με κατάλλθλουσ πυροςβεςτιρεσ και τουσ ςυντθροφμε τακτικά. 
 
Εάν παρόλα αυτά αντιλθφκοφμε φωτιά, τηλεφωνοφμε αμζςωσ ςτην Πυροςβεςτική Τπηρεςία (τηλ. 199) 
και δίνουμε ςαφείσ πλθροφορίεσ: 

 τθν τοποκεςία και το ακριβζσ ςθμείο που βριςκόμαςτε 

 τθν τοποκεςία, το ακριβζσ ςθμείο και τθν κατεφκυνςθ τθσ φωτιάσ 

 το είδοσ τθσ φωτιάσ (πχ πεφκα, ελιζσ, κάμνοι κλπ) 
 
Θυμίηουμε οτι θ Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ εκδίδει κακθμερινά το Χάρτθ Πρόβλεψθσ 
Κινδφνου Πυρκαγιάσ (civilprotection.gr), τον οποίο οφείλουμε να ςυμβουλευόμαςτε. 
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