
H προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων µας 
Πώς να περιορίσουµε τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών 

Η χώρα µας στο σύνολό της καλύπτεται από δασικές εκτάσεις µε ποικιλία ευαίσθητων 
οικοσυστηµάτων. Αυτό σε συνδυασµό µε τις κλιµατολογικές συνθήκες (υψηλές θερµοκρασίες, ισχυροί 
άνεµοι) που επικρατούν τους θερινούς µήνες, έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός πυριγενούς 
περιβάλλοντος. Οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώνονται κάθε χρόνο στη χώρα µας οφείλονται κατά 
µεγάλο µέρος στην ανθρώπινη αµέλεια. Με δεδοµένο ότι οι πυρκαγιές ως φυσικό φαινόµενο θα 
εξακολουθήσουν να υπάρχουν και στο µέλλον, αυτό που µπορούµε να κάνουµε είναι να τις 
περιορίσουµε λαµβάνοντας όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα πρόληψης. Στο φυλλάδιο αυτό θα βρείτε 
µερικές χρήσιµες συµβουλές για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

Για να µην προκαλέσουµε πυρκαγιά από αµέλεια 

• Δεν πετάµε ποτέ αναµµένα τσιγάρα όταν βρισκόµαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την 
πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αµέλεια. 

• Δεν καίµε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο. 

• Αποφεύγουµε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά 
(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. 

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο  

• Μην κάνετε χρήση φωτιάς όταν η θερµοκρασία είναι πάνω από 30 0C. Είναι προτιµότερο να 
πάρετε µαζί σας έτοιµα τρόφιµα. 

• Ποτέ µην πετάτε αναµµένο τσιγάρο. Βεβαιωθείτε πριν αποµακρυνθείτε ότι αυτό έχει σβήσει 
εντελώς. 

• Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. 
• Σεβασθείτε τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου. 
• Μην κάνετε χρήση υπαίθριων ψησταριών. 

 Όταν οδηγείτε στο δάσος και ο κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς είναι υψηλός. 

• Ποτέ µην πετάτε αναµµένο το 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. 

• Έχετε υπόψη σας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτµιση όλων των τύπων των 
οχηµάτων µπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά. 

 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 βρίσκεσθε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριµένη 
θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. 

• Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. 
• Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. 
• Η κλήση στον αριθµό αυτό είναι χωρίς χρέωση τόσο από σταθερό όσο και από κινητό 

τηλέφωνο. Επίσης, στα καρτοτηλέφωνα δεν απαιτείται η εισαγωγή τηλεκάρτας. Σε περίπτωση 
που το κινητό τηλέφωνο µας δείχνει την ένδειξη «κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός 
δικτύου» τηλεφωνείστε στο 112.  

Μην	ξεχνάτε	ότι	απαγορεύεται,	γενικά,	το	άναμμα	φωτιάς	στην	ύπαιθρο,	
από	την	1η	Μαΐου	μέχρι	την	31η	Οκτωβρίου,	κάθε	έτους.	
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