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 Μέτρα πρόληψης Δασικών πυρκαγιών 

 Ενέργειες σε περίπτωση που αντιληφθούμε μία 

πυρκαγιά. 

 Προετοιμασία της οικίας μας ώστε να αποτραπεί ο 

κίνδυνος εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε αυτήν. 

 Σχεδιασμός σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

 Ενέργειες σε περίπτωση που η πυρκαγιά πλησιάζει 

στην οικία μας. 

 Ενέργειες σε περίπτωση που η πυρκαγιά έχει φθάσει 

στην οικία μας. 

 Ενέργειες μετά το τέλος της πυρκαγιάς. 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 



• 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 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ 
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ΑΙΤΙΑ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  

Καύση αγρών & Ξερόκλαδα  



 

ΑΙΤΙΑ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ  

Τσιγάρα & Σπίρτα  
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Καύση απορριμμάτων  
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ΑΙΤΙΑ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ                

φυσικό αίτια 

 



 

ΑΙΤΙΑ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ                

φυσικό αίτια 

 



Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά από αμέλεια 

• Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο 
δάσος. 

• 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. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ 



Αν είστε κυνηγός ή εκδρομέας 

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

• Ποτέ μην πετάτε αναμμένο τσιγάρο. 

• Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος 
ανάφλεξης. 

• Σεβασθείτε τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης σε 
περιόδους υψηλού κινδύνου. 

• Μην κάνετε χρήση υπαίθριων ψησταριών. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ 



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. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ 



• Πώς 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. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ 



ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

Τοποθέτηση καυστών ή εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων 
όπως απορριμμάτων, καυσόξυλων και δεξαμενών πετρελαίου 
εντός πυράντοχης ή μεταλλικής κατασκευής και σε επαρκή 
απόσταση από κτίσματα.  

 

 Τακτικός καθαρισμός αυλής, στέγης και υδρορροών από 
απορρίμματα και υπολείμματα βλάστησης όπως πευκοβελόνες, 
ξερά φύλλα και χόρτα και απομάκρυνση αυτών.  

 

Κάλυψη ανοιγμάτων εξαερισμού και καπνοδόχων που δεν 
κλείνουν με άλλο τρόπο, με μεταλλικό πλέγμα από σύρματα 
διαμέτρου τουλάχιστον 1mm και επιφάνεια βρόγχου < 
25mm2.  

 

 



  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, 
τακτικό κλάδεμα και καθαρισμός δένδρων και θάμνων 
πλησίον της κατοικίας από τυχόν υπάρχοντα ξερά κλαδιά, 
κοπή κλαδιών που εφάπτονται ή βρίσκονται σε απόσταση 
μικρότερη των 10m από τα εξωτερικά δομικά στοιχεία, 
αραίωμα μη ανθεκτικής στη φωτιά δενδρώδους βλάστησης, 
δημιουργία ζώνης ασφαλείας πλάτους ≥ 10 m γύρω από την 
κατοικία και φύτευση δένδρων ανθεκτικών στη φωτιά.  

 

 Αποφυγή εσωτερικής τοποθέτησης αντικειμένων που 
συμβάλλουν στην αύξηση του πυροθερμικού φορτίου ή της 
ταχύτητας επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας, πλησίον των 
εξωτερικών ανοιγμάτων και τοποθέτηση αυτών στους 
εσωτερικούς χώρους, ή/και επάλειψη αυτών με κατάλληλα 
υλικά περιορισμού της ταχύτητας επιφανειακής εξάπλωσης 
της φλόγας. 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 



   

 Εγκατάσταση ενός (1) ή περισσότερων σημείων υδροληψίας 
στον περίβολο της κατοικίας που διαθέτουν εύκαμπτους 
ελαστικούς σωλήνες μήκους έως είκοσι (20) m και διάμετρο 
τουλάχιστον 15 mm με ακροφύσιο προς κάλυψη κάθε 
σημείου του περιβόλου.  

 

 Ύπαρξη πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης στην οικία. 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 



 Καθορίστε ένα σημείο συνάντησης με τα μέλη της 
οικογένειάς σας 

 

 Σχεδιάστε τον τρόπο διαφυγής σας σε περίπτωση κινδύνου 

 

 Πραγματοποιείστε δοκιμαστικές ασκήσεις εκκένωσης της 
κατοικίας σας 

 

 Συντάξτε μία κατάσταση με τα αντικείμενα που θα πάρετε 
μαζί σας σε περίπτωση εκκένωσης της κατοικίας σας. 

Σχεδιασμός σε περίπτωση κινδύνου 



 Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. 

 Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του 
κτιρίου σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. 

 Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ.) 
έτσι ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του 
σπιτιού. 

 Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα 
και έξω από το σπίτι. 

 Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα παράθυρα. 

 Διευκολύνετε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων 
ανοίγοντας την πόρτα του κήπου. 

 Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού, 
αντίθετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη στέγη. 

 Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους ώστε να 
καλύπτεται η περίμετρος του σπιτιού. 

 Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά και τα 
εξωτερικά φώτα του για να γίνεται ορατό μέσα από τους 
καπνούς. 

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας 



 Μην εγκαταλείπετε το κτίριο εκτός αν η διαφυγή σας είναι 
πλήρως εξασφαλισμένη. 

 

 Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα 
επιβίωσης σε ένα σπίτι κατασκευασμένο από άφλεκτα 
υλικά είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα 
αυτοκίνητο που βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες. 

 

 Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο αναζητείστε καταφύγιο σε 
κτιστό σπίτι. 

 

Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι σας 



 Αν παραμείνετε στο σπίτι: 
-  Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα. 
-  Φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην 
μπει μέσα ο καπνός. 
-  Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα. 
-  Μεταφέρετε στο εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα 
που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές 
πόρτες. 
-  Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την 
εξάπλωση της πυρκαγιάς. 
-  Γεμίστε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες 
με εφεδρικό νερό. 
-  Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο. 
-  Φροντίστε να υπάρχει φακός και εφεδρικές μπαταρίες 
μαζί σας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι σας 



 Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που 
απομένουν. 

 Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, την περίμετρο και τους εξωτερικούς χώρους 
του σπιτιού για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. 

Μόλις περάσει η πυρκαγιά 



 Αν διαταχθεί οργανωμένη 
απομάκρυνση από την περιοχή 
ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των 
Αρχών και τις διαδρομές που θα σας 
δοθούν 
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