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Η αληηππξηθή πεξίνδνο δελ έρεη ηειεηώζεη αθόκε. Τν ηειεπηαίν ρξνληθό 

δηάζηεκα εθδειώλνληαη θαζεκεξηλά αξθεηέο δαζηθέο θαη αγξνηνδαζηθέο ππξθαγηέο, 

θπξίσο θαηά ηελ θαύζε ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηώλ.  

Μόνο ηην ηελεσηαία εβδομάδα έτοσν εκδηλωθεί 320 πσρκαγιές κσρίως ζε 

αγροηοδαζικές εκηάζεις, ελώ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ θαηά ηόπνπο, 

δηεπθνιύλνπλ ηελ εμάπισζή ηνπο. 

Με πξώηε πξνηεξαηόηεηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο, θαζώο θαη ηε 

κείσζε ηνπ αξηζκνύ εθδήισζεο ππξθαγηώλ ππαίζξνπ θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ 

θακέλσλ εθηάζεσλ: 
  
Απεπζύλνπκε ιζτσρή ζύζηαζη ζηνπο ζπκπνιίηεο καο: 

 Να είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί θαη λα απνθεύγνπλ νπνηαδήπνηε ππαίζξηα 

δξαζηεξηόηεηα ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά 
 Να ζπκβνπιεύνληαη ηηο θαηά ηόπνπο Ππξνζβεζηηθέο Υπεξεζίεο ζρεηηθά κε ηα 

κέηξα πξόιεςεο θαη ηνλ εκεξήζην θίλδπλν ππξθαγηάο, ζε πεξίπησζε 

εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππαίζξνπ 
 Να παξαθνινπζνύλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόιεςε δαζηθώλ ππξθαγηώλ 

πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα www.fireservice.gr θαη ζηνπο 

επίζεκνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο, ζην Facebook θαη ζην 

Twitter 

 Να αλαδεηνύλ νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο από ηνπο θηλδύλνπο ησλ δαζηθώλ 

ππξθαγηώλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Κιηκαηηθήο Κξίζεο θαη 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.civilprotection.gr 
  

Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ (έως και 31 

Οκηωβρίοσ) πξαγκαηνπνηνύληαη εθηεηακέλνη πξόζζεηνη έιεγρνη – πεξηπνιίεο πξνο 

απνθπγή ελάξμεσο θαη εμάπισζεο ππξθαγηώλ, αιιά θαη πξνο δηαπίζησζε ηεο 

ηήξεζεο ησλ ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΩΝ μέηρων πσροπροζηαζίας, θπξίσο ζε ππαίζξηεο 

εξγαζίεο. Επηζεκαίλνπκε όηη, ε κε ηήξεζε ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηα αλσηέξσ, 

επηζύξεη πςειά δηνηθεηηθά πξόζηηκα, θαζώο θαη βαξύηαηεο πνηληθέο θπξώζεηο. 
  
Σε πεξίπησζε πνπ αληηιεθζείηε ππξθαγηά: 

 Τειεθσλήζηε ΑΜΕΩ ζην 199 ή ζην 112 θαη δώζηε ζαθείο πιεξνθνξίεο 

γηα: 

-          ηελ ηνπνζεζία θαη ην αθξηβέο ζεκείν πνπ βξίζθεζηε 

-          ην αθξηβέο ζεκείν θαη ηελ θαηεύζπλζε ηεο ππξθαγηάο 

-          ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ ζηελ πεξηνρή θαη 

-          ην είδνο ηεο βιάζηεζεο πνπ θαίγεηαη 

 Απνκαθξπλζείηε ακέζσο από ηελ πεξηνρή θαη αθνινπζήζηε πηζηά ηηο νδεγίεο 

ησλ αξκόδησλ αξρώλ 

 Δηεπθνιύλεηε ηελ πξόζβαζε ησλ Ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ 

  

Η πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη ηνπ θπζηθνύ καο πινύηνπ είλαη ππόζεζε όισλ 

καο!!! 
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