
 
 

 

 

Προσέχω το δάσος: ο 

δεκάλογός μας 

 

1. Το άναμμα φωτιάς στο ύπαιθρο 
απαγορεύεται καθ'όλη την αντιπυρική 
περίοδο (από 1η Μαΐου ως 31 Οκτωβρίου) 
για οποιοδήποτε λόγο (κάψιμο ξερών 
χόρτων, ψήσιμο κλπ). To λάθος μπορεί να 
συμβεί όσο «έμπειροι» κι αν νιώθουμε. 

2. Αν είμαστε επαγγελματίες αποφεύγουμε 
οποιαδήποτε εργασία στην ύπαιθρο με μηχανήματα που προκαλούν φλόγα ή 
σπινθήρα (οξυγονοκολλήσεις, τροχούς, κάπνισμα μελισσιών κοκ), με μεγαλύτερη έμφαση στις μέρες 

υψηλής επικινδυνότητας. Αν δεν μπορούμε να αποφύγουμε 
την εργασία λαμβάνουμε όλα τα προληπτικά μέτρα: 
πυροσβεστήρες, καθαρίζουμε την περιοχή που κάνουμε 

εργασίες από ξερά χόρτα, ειδοποιούμε τις αρμόδιες αρχές κλπ. 

3. Ενημερωνόμαστε για τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης δασικής 
πυρκαγιάς από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

4. Εάν αντιληφθούμε πυρκαγιά ή καπνό (ακόμα και με την παραμικρή υποψία) ενημερώνουμε 
αμέσως το Πυροσβεστικό Σώμα στο 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, δίνοντας 
σαφείς και πλήρεις πληροφορίες για το συμβάν). Αν έχουμε την δυνατότητα ή υπάρχει σχετική 
ασφάλεια, παραμένουμε στην περιοχή για να καθοδηγήσουμε το πρώτο πυροσβεστικό όχημα που 
θα καταφτάσει.  

5. Δεν εμποδίζουμε με κανένα τρόπο το έργο των δυνάμεων καταστολής δασικών πυρκαγιών. Δεν 
προσεγγίζουμε ποτέ τον τόπο της πυρκαγιάς με το αυτοκίνητο μας εκτός και αν είναι απολύτως 
απαραίτητο. Η πυρκαγιά δεν είναι θέαμα.  

6. Δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα και κανενός είδους σκουπίδια στο ύπαιθρο. 

7. Καθαρίζουμε την ιδιοκτησία μας από ξερά χόρτα, φύλλα και πευκοβελόνες, και κλαδεύουμε τα 
δέντρα εξασφαλίζοντας ότι τα κλαδιά δεν ακουμπάνε στο σπίτι μας. 

8.Αν η ακίνητη ιδιοκτησία μας βρίσκεται κοντά σε δασικές εκτάσεις, φροντίζουμε να καλύπτεται 
πλήρως από λάστιχα ποτίσματος ή αντλητικό σύστημα νερού.  

9. Σεβόμαστε τους κανόνες, τις απαγορεύσεις πρόσβασης και τα έκτακτα μέτρα προστασίας σε 
εθνικά πάρκα, προστατευόμενες περιοχές, δασικές εκτάσεις και φροντίζουμε πάντα να 
ενημερωνόμαστε για τα μέτρα αυτά όταν επισκεπτόμαστε μία περιοχή. 

10. Μαθαίνουμε για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στο έργο της 
δασοπροστασίας/δασοπυρόσβεσης μιλώντας με το Πυροσβεστικό Σώμα και τις εθελοντικές ομάδες 
της περιοχής. 
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