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ΘΕΜΑ: «Πρόληψη πυρκαγιών» 

Όπως γνωρίζεται από 1η Μαΐου 2018 έως 31 Οκτωβρίου 2018 ισχύει η αντιπυρική περίοδος. Μέσα σε αυτή τη 

περίοδο απαγορεύεται η πρόκληση και η διατήρηση φωτιάς για οποιοδήποτε σκοπό στην ύπαιθρο. Οι παραβάτες 

τιμωρούνται αυστηρά. Οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώνονται κάθε χρόνο οφείλονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην 

ανθρώπινη δράση ή αμέλεια. Παρακαλούμε εν όψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου να ενημερώσετε τους 

συνδημότες μας στην περιοχή ευθύνης σας για τα παρακάτω: 

• Να μας ενημερώσετε άμεσα για την ύπαρξη χέρσων εκτάσεων οι οποίες είναι καλυμμένες με άγρια βλάστηση και 

οι οποίες γειτνιάζουν με σπίτια των οικισμών ευθύνης σας ή βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτούς και που αποτελούν 

σημαντική εστία πρόκλησης πυρκαγιάς. 

• Όσοι από τους κατοίκους των οικισμών σας είναι ιδιοκτήτες χωραφιών, να ειδοποιηθούν άμεσα για τον καθαρισμό 

τους ή το όργωμά τους περιμετρικά δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ειδικά όσα βρίσκονται μέσα ή περιμετρικά 

δασικών εκτάσεων (π.χ περιαστικό δάσος Νυμφαίας). Τα αγροτικά μηχανήματά τους να είναι καλοσυντηρημένα 

ώστε να μην έχουν διαρροές λαδιού και καυσίμου ή να προκαλούν σπινθήρες κατά τη λειτουργία τους.    

• Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός 

πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να τους καθαρίσουν από 

χόρτα και άχρηστα υλικά διότι αποτελούν εστίες εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται 

σοβαρές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες. 

• Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος ή στην ύπαιθρο. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη 

αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. 

• Δεν καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο. (Απαγορεύεται από 1-5-2018 έως 31-10-2018 και οι 

παραβάτες βαρύνονται με σοβαρές κυρώσεις και πρόστιμα) 

• Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (ηλεκτροσυγκόλληση, 

οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες). 

• Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά 

χόρτα. 

• Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος σε ακάλυπτους χώρους με ξερά χόρτα. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. 

• Ποτέ μη σταθμεύετε το όχημά σας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων 

διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος 

έναρξης πυρκαγιάς. 

• Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 της 9/2000Π.Δ. 

            Σε περίπτωση που αντιληφθείτε μια πυρκαγιά: 

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στον αριθμό κλήσης 199 ή στο 2531060030 - 2531060031 ή το 112 και δώστε 

σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη 

συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί σε δημοτικά καταστήματα, καφενεία και άλλους χώρους 

συνάθροισης των οικισμών και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής. 
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