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ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Φέτος λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με την πανδημία
του κορονοϊού λόγω του περιορισμού των μετακινήσεων, που έχει ως αποτέλεσμα τον πλημμελή
καθαρισμό της βλάστησης και απομάκρυνσης της εύφλεκτης ύλης, όπου αυτό απαιτείται, πρέπει όλοι μας
να είμαστε περισσότερο ευαισθητοποιημένοι και προσεκτικοί.
Προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, κατά τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου που ξεκίνησε την Παρασκευή 1 η Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου,
καλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που
βρίσκονται εντός της πόλης, κοινοτήτων και οικισμών, και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά
τους, να προχωρήσουν στην αποψίλωση από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την
απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα
σε αυτούς. Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται διοικητικά πρόστιμα.
Ως κοινωνία θέλουμε και απαιτούμε να μην καίγονται τα δασικά μας οικοσυστήματα, να προστατεύονται
οι αστικοί και περιαστικοί ιστοί. Να είμαστε ασφαλείς στα σπίτια μας, απολαμβάνοντας το δασικό
περιβάλλον, που είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και ευημερία μας.
Στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται κάθε αντιπυρική περίοδο για την αντιμετώπιση των δασικών
πυρκαγιών, χρειαζόμαστε όλοι. Είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο τη φυσική
κληρονομιά, για εμάς και τις επόμενες γενιές.
Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά
•

Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά

(οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει σπινθήρες)
•

Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές (barbeque) κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών, ούτε

σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά

•

Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε τα αναμμένα υπολείμματα

καύσης στην ύπαιθρο, διότι ενδέχεται να αναζωπυρωθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά
•

Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο

•

Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν

βρισκόμαστε στο δάσος
•

Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους, ούτε γυάλινα

μπουκάλια, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας
•

Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών – πυροτεχνημάτων, σε περιοχές που βρίσκονται σε

μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις
•

Δε σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των

αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, μετά το σβήσιμο της μηχανής,
καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς
•

Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων

οχημάτων μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιά
•

Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος, σε περιόδους

υψηλού κινδύνου
Οι ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβούμε, μόλις αντιληφθούμε μια πυρκαγιά
•

Περιγράφουμε το είδος της βλάστησης που καίγεται

•

Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς

•

Ενημερώνουμε για την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου στην περιοχή

•

Τηλεφωνούμε ΑΜΕΣΩΣ στους αριθμούς κλήσης 199 ή 112 και δίνουμε σαφείς πληροφορίες,

τόσο για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε, όσο και για τη συγκεκριμένη θέση που
βλέπουμε την πυρκαγιά
Μέσω της καλύτερης επίγνωσης και προετοιμασίας πριν την αντιπυρική περίοδο προστατεύουμε τους
αστικούς και περιαστικούς ιστούς καθώς και τις δασικές εκτάσεις.

