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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μέρος της οικολογίας των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας 
και είναι φαινόμενο σύνθετο που ακολουθεί τους νόμους της φύσης. Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα 
φυσικό φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών.  

Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών αποτελεί τον ιδεώδη στόχο της αντιπυρικής προστασίας του 

δασικού και γενικότερα φυσικού περιβάλλοντος. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται μέσα από την άρση των 
αιτίων που άμεσα ή έμμεσα προκαλούν τις δασικές πυρκαγιές. 
Είναι γνωστό ότι οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να προκληθούν από φυσικά αιτία ή από ανθρώπινες 
δραστηριότητες (κάψιμο σκουπιδιών, υπολείμματα καλλιεργειών, κλπ.). Ο κίνδυνος εκδήλωσης 
δασικής πυρκαγιάς από ανθρώπινες δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί ότι είναι μεγάλος ενώ και ο 
κίνδυνος  από κακόβουλες ενέργειες είναι ακόμα  μεγαλύτερος. 
Ειδικότερα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών για 
τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. 
Από τα παραπάνω προκύπτει εύλογα το συμπέρασμα ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών 
πυρκαγιών επιβάλλει τη λήψη μέτρων με τα οποία επιδιώκεται η άρση των αιτίων που άμεσα ή έμμεσα 
τις προκαλούν, καθώς και τη δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων που θα καταστήσουν το 
έργο της καταστολής περισσότερο αποτελεσματικό. 
Για το λόγο αυτό ακολουθεί αναφορά σε θέματα  δασικών πυρκαγιών με οδηγίες αυτοπροστασίας των 
πολιτών αλλά και των κατοικιών.  
 

Η αντιπυρική περίοδος για το 2020 ξεκίνησε  την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται την 31η Οκτωβρίου. 
 

Κατά το διάστημα αυτό   α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι     α υ σ  τ η ρ ά    η καύση και η  χρήση πυρός σε  δασικές, 
χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, που βρίσκονται σε πεδινά και  ανώμαλα εδάφη είτε σε λόφους 
και σε βραχώδεις και πετρώδεις περιοχές. 
 
 
 
 
 

Τι πρέπει να προσέχετε για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιάς: 
► Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά. 



2 
 

 
► Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές σε δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και βλάστηση.  

 
► Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς 

(οξυγονοκόλληση, χρήση τροχού ή άλλων εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες).  

 
► Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα σε υπαίθριους χώρους.  

 

 
 

► Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.  
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► Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε δασικές περιοχές κατά τις περιόδους υψηλού κίνδυνου 

εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

 
Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δασική έκταση 

► Δημιουργήστε αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι και τις αυλές σας, καθαρίζοντας και απομακρύνοντας 
ξερά χόρτα, πευκοβελόνες, ξερά φύλλα, κλαδιά κ.λπ. σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων. 

 
► Απομακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους.  
► Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να προσεγγίζουν τοίχους, στέγες και μπαλκόνια. Κλαδέψτε τα με 

τρόπο που να διασφαλίζεται απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το κτίσμα και περιορίστε το ύψος 
τους, ώστε να μην καθίστανται επικίνδυνα. 
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► Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση που περιβάλλει το κτίσμα έτσι ώστε τα κλαδιά των δένδρων που 

γειτνιάζουν, να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα μεταξύ τους. Για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια κι εφόσον 
οι συνθήκες το επιτρέπουν, απομακρύνετε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα 
σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εν λόγω κοπές και αποψιλώσεις δένδρων θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατόπιν 
συνεννόησης και χορήγησης άδειας  από  τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Δήμος, Δασαρχείο 
κ.λπ.).   

► Αποφύγετε πλαστικές υδρορροές ή πλαστικές σωληνώσεις στους τοίχους του κτίσματος και επιλέξτε 
μεταλλικές. 

► Προφυλάξετε, εξωτερικά, τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες, τοποθετώντας παντζούρια από   μη 
εύφλεκτα υλικά.  

►  Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό, μη εύφλεκτο υλικό, 
ώστε οι σπίθες να μην μπορούν να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.  

► Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά κοντά στο σπίτι.  
► Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμου κοντά στο σπίτι σας.  
► Τοποθετήστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.  
► Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μεριμνήστε για τη συντήρησή τους. 
► Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε σε 

περίπτωση πυρκαγιάς.  
 

► Μία δεξαμενή νερού, μία απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένας σωλήνας νερού 
μπορεί να σας προστατεύσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς.  
 

Όταν οδηγείτε στο δάσος και ο κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς είναι υψηλός: 
► Ποτέ μην πετάτε αναμμένο τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου. 

 
► Ποτέ μην σταθμεύετε το όχημά σας σε σημεία που υπάρχουν ξηρά χόρτα. Ο καταλύτης των 

αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς.  
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Πως πρέπει να ενεργήσετε μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά: 

► Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και 
το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την 
πυρκαγιά.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κλήση στον Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 199  γίνεται χωρίς χρέωση τόσο από σταθερό όσο 
και από κινητό τηλέφωνο. Επίσης, αν χρησιμοποιήσετε καρτοτηλέφωνο,  δεν απαιτείται η εισαγωγή 
τηλεκάρτας. Σε περίπτωση που στο κινητό σας τηλέφωνο εμφανίζεται η ένδειξη «κλήσεις έκτακτης 
ανάγκης» ή «εκτός δικτύου»,  τηλεφωνήστε στον αριθμό 112 (Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτάκτου 
Ανάγκης). 

 
► Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.  

 
► Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.  

 
Αν η πυρκαγιά πλησιάζει σε κατοικημένη περιοχή ή σε κτίριο: 

► Διατηρήστε την ψυχραιμία σας. 
► Απομακρύνετε αμέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτίσματος και μεταφέρετέ τα σε 

κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. Η ανάφλεξή τους μπορεί να συμβάλει στη μετάδοση της 
πυρκαγιάς στο κτίριο.  

► Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κ.λπ.), ώστε να εμποδίσετε τις καύτρες να 
διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου.  

► Κλείστε όλες τις παροχές των συσκευών φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το 
κτίσμα.  

► Ανεβάστε άμεσα τις τέντες που έχετε τυχόν ανοιχτές σε μπαλκόνια και παράθυρα του κτίσματος.  
► Ανοίξτε τις εισόδους στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, για να διευκολύνετε την πρόσβαση των 

πυροσβεστικών οχημάτων.  
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► Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος με τις βρύσες που έχετε στο εξωτερικό του κτίσματος και απλώστε 
τους σωλήνες έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η περίμετρός του.  

► Εάν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά φώτα του κτιρίου, 
για να γίνει περισσότερο ορατό μέσα από τους καπνούς. 

Αν η πυρκαγιά είναι στο κατώφλι σας: 
► Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε έναν χώρο.  
► Προβλέψτε να έχετε μαζί σας έναν φακό και εφεδρικές μπαταρίες δίπλα σας, σε περίπτωση που 

διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.  
► Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε καταφύγιο σε γειτονικό κτιστό σπίτι.  
► Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τις διαδρομές που θα σας 

δοθούν.  
Μόλις περάσει η πυρκαγιά: 

► Μόλις περάσει η πυρκαγιά, βγείτε από το σπίτι σας και σβήστε αμέσως όσες μικροεστίες που 
παραμένουν.  

► Εξακολουθήστε να ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο 
και όλους τους εξωτερικούς χώρους του κτίσματος για πιθανές μικροεστίες και αναζωπυρώσεις. 
 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ,ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ  ΠΩΣ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ  ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ 
ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 

 

 
 
 

H προστασία των δασών είναι ευθύνη όλων μας 
 

 

                                                                                        Ο  Διοικητής 

                                                                               ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  

 

 

                                                                               Χρήστος Π. Καλογερόπουλος 

                                                                                           Πύραρχος 
 

 


