
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ - ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ
ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ

Όταν βρίσκομαι σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" 
περιοχές (όπως άλση και πάρκα) κατά την αντιπυρική περίοδο

• Σέβομαι τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου.
• Δεν καίω σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά. 
• Δεν ανάβω υπαίθριες ψησταριές. 
• Αποφεύγω τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά

(οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί
σπινθήρες). 

• Δεν πετάω ποτέ τσιγάρα όταν βρίσκομαι σε υπαίθριους χώρους. 
• Δεν αφήνω σκουπίδια. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Αν αντιληφθώ πυρκαγιά

ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΑΜΕΣΩΣ και δίνω σαφείς πληροφορίες στο Κέντρο
της Πυροσβεστικής (στον αριθμό κλήσης 199) για:

• την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκομαι,
• την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς,
• το είδος της βλάστησης που καίγεται.

Δεν κλείνω το τηλέφωνο προτού δώσω όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης:

Ευρωπαϊκός αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112 
Ελληνική Αστυνομία: 100
ΕΚΑΒ: 166
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / ΕΣΚΕ/Κέντρο
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας: 210 3359900-5



Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Οι δασικές πυρκαγιές εκδηλώνονται κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. Η αντιπυρική
περίοδος διαρκεί από την 1η Μάιου ως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Κάποιες ημέρες
είναι πιο επικίνδυνες από τις άλλες διότι επικρατούν συνθήκες που ευνοούν την
εκδήλωση και εξέλιξη των πυρκαγιών. Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει το
πόσο επικίνδυνη θα είναι η επόμενη μέρα. Οι κατηγορίες κινδύνου είναι 5.  

Όσο ο δείκτης είναι μεγαλύτερος τόσο ευνοϊκότερες είναι οι συνθήκες για την εκδήλωση
και εξάπλωση πυρκαγιών. Η έκδοση του Χάρτη αποσκοπεί και στην έγκυρη και έγκαιρη
ενημέρωση των πολιτών, ώστε να αποτραπούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν
την έναρξη δασικής πυρκαγιάς από αμέλεια.
Ο Χάρτης αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας (www.civilprotection.gr) και θα προβάλλεται και στα μέσα μαζικής
επικοινωνίας, ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται τόσο για τις περιοχές που διατρέχουν
κίνδυνο πυρκαγιάς, όσο και για τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και αυτοπροστασίας.
Σημειώνεται ότι ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς αφορά την
επόμενη ημέρα από αυτή που εκπονείται και εκδίδεται.

Μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και
παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές

Σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας εφαρμόζεται το μέτρο της
απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς
δάση και “ευπαθείς” περιοχές, σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν σε κάθε περιοχή. Η απόφαση
αφορά κάθε Περιφερειακή Ενότητα και εφαρμόζεται τις ημέρες που ο δείκτης
επικινδυνότητας για εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι κατηγορίας 4 ή 5. Οι σχετικές αποφάσεις
βρίσκονται αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr).


