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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, που ξεκινά την 1η Μαΐου 2022 και διαρκεί έως τις 31
Οκτωβρίου 2022, επισηµαίνουµε τον αυξηµένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Κατά την περίοδο
αυτή και σύµφωνα µε την Πυροσβεστική ∆ιάταξη 9/2021 «απαγορεύεται το άναµµα φωτιάς, η
απόρριψη αναµµένων τσιγάρων - σπίρτων και άλλων υλών», µε πρόβλεψη διοικητικών και ποινικών
κυρώσεων. Ειδικότερα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και µελισσοκόµοι οφείλουν να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί και να µην πραγµατοποιούν υπαίθριες εργασίες, που αυξάνουν τις πιθανότητες
εκδήλωσης φωτιάς.
Οι πυρκαγιές που κάθε χρόνο εκδηλώνονται στη χώρα, επιφέρουν πλήθος δυσµενών
άµεσων ή έµµεσων επιπτώσεων που αφορούν το περιβάλλον, την οικονοµία, αλλά και την ίδια την
ανθρώπινη ζωή. Η ευαισθητοποίηση και συνδροµή όλων είναι επιτακτική ανάγκη, προκειµένου: α)
να αποτραπεί στο µέγιστο βαθµό το ενδεχόµενο εκδήλωσης πυρκαγιάς, β) να περιοριστεί η
επέκταση της και γ) να ελαχιστοποιηθούν οι επακόλουθες συνέπειές της.
Ο ∆ήµος Λευκάδας στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του, αναλαµβάνει
συγκεκριµένες πρωτοβουλίες και δράσεις πρόληψης για αποτροπή κινδύνων έναντι πυρκαγιάς. Σε
αυτές περιλαµβάνεται και η συµµετοχή του στην ενηµέρωση του κοινού, που υλοποιείται και από
άλλους συναρµόδιους φορείς.
Καλούµε λοιπόν όλους τους πολίτες σε επαγρύπνηση και πιστή εφαρµογή των
οδηγιών που ακολουθούν. Ιδιαίτερα κατά τις ηµέρες υψηλού κινδύνου, για τις οποίες θα
υπάρχει έγκαιρη ενηµέρωση, θα πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που µπορεί να
προκαλέσουν πυρκαγιά από αµέλεια.

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Οδηγίες Προστασίας από ∆ασικές Πυρκαγιές
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο
• Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς µήνες.
• Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.
• Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή
άλλου εργαλείου που δηµιουργεί σπινθήρες).
• Μην πετάτε αναµµένα τσιγάρα.
• Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
• Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται µέσα ή κοντά σε δάσος
• ∆ηµιουργείστε µια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 µέτρων τα
ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.
• Κλαδέψτε τα δένδρα µέχρι το ύψος των 3 µέτρων, ανάλογα µε την ηλικία και την κατάστασή τους.
• Αποµακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάµνους.
• Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουµπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα µπαλκόνια του σπιτιού.
Κλαδέψτε τα αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 µέτρων από το σπίτι.
• Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 µέτρα
από τα κλαδιά του άλλου. Για ακόµη µεγαλύτερη προστασία αποµακρύνουµε τη δενδρώδη και θαµνώδη
βλάστηση γύρω από το κτίσµα σε απόσταση τουλάχιστον 10 µέτρων εφόσον οι εργασίες καθαρισµού της
φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται για την προστασία των κτιρίων δεν προσκρούουν σε καµία
περίπτωση στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
• Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού.
• Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις µπαλκονόπορτες.
• Φροντίστε ώστε τα καλύµµατα στις καµινάδες και τους αεραγωγούς του σπιτιού να είναι από άφλεκτο
υλικό ώστε να µην διεισδύσουν σπίθες.
• Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείµενα κοντά στο σπίτι.
• Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγµένους χώρους.
• Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαµενές καυσίµου κοντά στο σπίτι.
• Προµηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζετε για τη συντήρησή τους.
• Εξοπλιστείτε µε σωλήνα ποτίσµατος µε µήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε.
• Εξοπλιστείτε µε µια δεξαµενή νερού, µια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα και ένα
σωλήνα νερού.

Μόλις αντιληφθείτε µια πυρκαγιά
• Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για:
- την τοποθεσία και το ακριβές σηµείο που βρίσκεστε,
- την τοποθεσία, το ακριβές σηµείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
- το είδος της βλάστησης που καίγεται.

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας
• ∆ιατηρείστε 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.
• ∆ιευκολύνετε 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.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά
• 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.

Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει 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 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 το σπίτι σας είναι ξύλινο αναζητείστε καταφύγιο σε κτιστό σπίτι.
• Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις διαδροµές που θα
σας δοθούν.

