
 
Συμβουλές για να μην προκληθεί πυρκαγιά στο δάσος ή στους αγρούς:- 

Για να προστατεύσετε το σπίτι σας από μια δασική-αγροτική πυρκαγιά 
 

 
Ο κίνδυνος των πυρκαγιών, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, 
παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένος. 

 
Για την αποτροπή της εκδήλωσης πυρκαγιών στο δάσος ή σε αγροτική περιοχή, 
για την προστασία των κατοικιών που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε δασική ή 

αγροτική περιοχή, αλλά και για την προσωπική σας ασφάλεια, η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία επισημαίνει και συμβουλεύει:- 

 
Για να μην προκληθεί πυρκαγιά στο δάσος ή στους αγρούς:- 
  

Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο. 
 

Να αποφεύγετε τις υπαίθριες εργασίες (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή    
άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες, κ.α.), που μπορεί να 
προκαλέσουν πυρκαγιά. 

  
Να μην αφήνετε σκουπίδια ή γυάλινα αντικείμενα (μπουκάλια, υπολείμματα 
πετρελαιοειδών και χρωμάτων, κ.α.) στο δάσος, γιατί μπορεί να προκαλέσουν 

ανάφλεξη. 
 

Να μην πετάτε αναμμένα αποτσίγαρα στην ύπαιθρο. 
 
Για να προστατεύσετε το σπίτι σας από μια δασική-αγροτική πυρκαγιά: 

 
Κλαδεύετε τα δέντρα γύρω από το σπίτι, ώστε τα κλαδιά τους να μην αγγίζουν 
τους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. 

 
Καθαρίζετε τακτικά την αυλή, τη στέγη και τις υδροροές από σκουπίδια, ξερά 

φύλλα, κλαδιά και πευκοβελόνες. 
 
Καλύψτε τις καμινάδες και τα παράθυρα με λεπτό μεταλλικό σύρμα (σήτα), 

ώστε οι σπίθες να μην μπορούν να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου. 
 

Αποθηκεύετε τα καυσόξυλα μακριά από το σπίτι σε κλειστούς χώρους  
 
Να αποθηκεύετε τα εύφλεκτα υλικά σε μεταλλικά δοχεία. 

 
Τοποθετήστε στην αυλή τουλάχιστον μία βρύση με σωλήνα ποτίσματος, που να 
καλύπτει όλους τους χώρους, σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

 
Προμηθευτείτε δύο τουλάχιστον πυροσβεστήρες για την προστασία του σπιτιού. 

 
Περιμετρικά του σπιτιού να υπάρχει γρασίδι. 
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Σε περίπτωση πυρκαγιάς: 
 

Ειδοποιείστε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καλώντας τον 
αριθμό 112 ή 199 και δώστε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. 
 

Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή. 
 
Αν παγιδευτείτε από τη φωτιά μέσα στο δάσος, καταφύγετε σε κάποιο μέρος 

χωρίς πολλά δέντρα, θάμνους και ψηλά χόρτα. 
 

Αν δυσκολεύεστε να αναπνεύσετε εξαιτίας του καπνού, καλύψτε τη μύτη και το 
στόμα σας με ένα στεγνό ύφασμα. 
 

Αν τα ρούχα σας πιάσουν φωτιά, πέστε στο έδαφος, καλύψτε το πρόσωπό σας 
με τα χέρια και κυλιστείτε στο χώμα, μέχρι να σβήσουν. 

 
Αν πιάσουν φωτιά τα ρούχα κάποιου άλλου, προσπαθήστε να τον τυλίξετε με 
μια κουβέρτα ή κάποιο ρούχο και βοηθήστε τον να κυλιστεί στο χώμα. 

 
 
Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας: 

 
Φύγετε όσο το δυνατό γρηγορότερα. 

 
Απομακρύνεται όλα τα εύφλεκτα υλικά από το σπίτι (ξύλα για τζάκι, έπιπλα 
βεράντας, χρώματα, βενζίνες κ.α.) και τοποθετήστε τα στην αποθήκη ή άλλο 

κλειστό χώρο. 
 
Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος με τις βρύσες της αυλής και απλώστε τους, 

ώστε να καλύπτουν όλους τους χώρους γύρω από το σπίτι. 
 

Καταβρέξτε με νερό την πλευρά του σπιτιού και το τμήμα της αυλής, που 
βρίσκονται πιο κοντά στην κατεύθυνση από την οποία έρχεται η πυρκαγιά. 
 

Μαζέψτε τις τέντες και κλείστε τις εξωτερικές πόρτες και τα παράθυρα, για να 
εμποδίσετε την φωτιά να διεισδύσει στο εσωτερικό του σπιτιού. 

 
Αν η ορατότητα είναι μειωμένη εξαιτίας του καπνού, ανάψτε τα φώτα του 
σπιτιού, για να φαίνεται καλύτερα από το δρόμο. 

Ανοίξτε την πόρτα του κήπου, για να διευκολύνετε την πρόσβαση των 
πυροσβεστικών δυνάμεων. 
 

Γεμίστε τη μπανιέρα, τις λεκάνες και τους κουβάδες με νερό, για να το έχετε 
πρόχειρο, αν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσετε για κατάσβεση. 

 
Κλείστε όλες τις ενδιάμεσες πόρτες, για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της 
πυρκαγιάς στο εσωτερικό του σπιτιού. 
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Απομακρύνεται τα έπιπλα και τις κουρτίνες από τα παράθυρα και τις 

εξωτερικές πόρτες. 
 

Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα χώρο μέσα στο σπίτι και φροντίστε να έχετε 
μαζί σας ένα φακό, σε περίπτωση που διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα. 
 

Φορέστε προστατευτικά ρούχα: μακρύ παντελόνι, μπλούζα με μακριά μανίκια 
και κλειστά παπούτσια. 
 

Καλύψτε το πρόσωπό σας με κάποιο ύφασμα, για να προστατευθείτε από τη 
θερμότητα και τον καπνό. 

 
 
Μετά την πυρκαγιά: 

 
Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικρές εστίες που καίνε ακόμα. 

 
Ελέγχετε συχνά τη στέγη, τους εξωτερικούς τοίχους και την αυλή του σπιτιού 
για μικροεστίες, για αρκετές ώρες αφότου περάσει η πυρκαγιά. 

 
Νομοθεσία: 
 

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία είναι ένοχο αδικήματος οποιοδήποτε 
πρόσωπο: 

 ανάβει φωτιά στην ύπαιθρο κατά παράβαση του άρθρου 4 του Νόμου,  

 εγκαταλείπει άσβεστη φωτιά την οποία άναψε στην ύπαιθρο,  

 απορρίπτει αναμμένο σπίρτο ή τσιγάρο ή άλλο αντικείμενο το οποίο 
δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρό.  

 

 Προκαλεί πυρκαγιά στην ύπαιθρό εξ αιτίας:  

 
1. Αλόγιστης ή αμελούς χρήσης σπίρτου, τσιγάρου ή άλλης εύφλεκτης 

ύλης ή μη λήψης των αναγκαίων προφυλάξεων σχετικά με αυτά, ή  
 
2. πλημμελούς ή ελαττωματικής λειτουργίας οποιουδήποτε μηχανοκίνητου      

οχήματος ή άλλου μηχανήματος το οποίο χρησιμοποιεί.  
 

Οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τρία χρόνια ή και με 
χρηματική ποινή μέχρι και πέντε χιλιάδες λίρες.  
 

 Τέλος, σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, καπνού, ύποπτων 

κινήσεων, ή ακόμη ατόμων που καψαλίζουν ξηρά χόρτα, παρακαλείται 

το κοινό να επικοινωνεί με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με 

την Πυροσβεστική Υπηρεσία στα τηλέφωνα 112, 199, ή με τη Γραμμή 
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Επικοινωνίας του Πολίτη στον αριθμό 1460, για πρόληψη του 

ενδεχομένου πρόκλησης πυρκαγιάς. 


