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Τι να μην κάνετε!
μην καίτε σκουπίδια, ξερά χόρτα και κλαδιά σε 
υπαίθριους χώρους το καλοκαίρι.

μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε 
χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα τους θερινούς 
μήνες. 

μην κάνετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν 
πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου 
εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα στην ύπαιθρο.

μην πετάτε σκουπίδια στο δάσος.

Είναι ευθύνη σας:
να δημιουργήσετε αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι 
σας κλαδεύοντας δέντρα και θάμνους.

να καθαρίσετε και να απομακρύνετε σε ακτίνα 
τουλάχιστον 10 μέτρων ξερά φύλλα, χόρτα, κλαδιά κ.ά. 

να εφοδιαστείτε και να συντηρείτε επαρκείς οικιακούς 
πυροσβεστήρες. 

να προμηθευτείτε σωλήνα ποτίσματος με μήκος όσο και 
η περιοχή που θέλετε να προστατεύσετε.
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Τι να κάνετε όταν δείτε μια πυρκαγιά
•   Τηλεφωνείστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική 

Υπηρεσία (τηλ. 199 από σταθερό ή κινητό) 
δίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες 
πληροφορίες σας ζητηθούν. 

Αν η πυρκαγιά σας πλησιάζει 
•   Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. Μην εγκαταλείπετε 

το χώρο παραμονής σας, εκτός εάν η διαφυγή 
σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Ένα οίκημα 
που δεν είναι ξύλινο, προσφέρει πολύ μεγαλύτερη 
προστασία από ένα αυτοκίνητο εκτεθειμένο σε 
καπνούς και φλόγες.

•   Σε περίπτωση που οι αρχές διατάξουν οργανωμένη 
απομάκρυνση, ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες.

•   Μεταφέρετε τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο 
του σπιτιού σε κλειστούς χώρους, μαζέψτε τις 
τέντες και κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και 
καυσίμων. 

•   Γεμίστε με νερό την μπανιέρα και όσα περισσότερα 
σκεύη συλλογής υγρών διαθέτετε.

•   Κλείστε πόρτες, παράθυρα, καμινάδες κ.λπ. για να 
εμποδίσετε να εισχωρήσουν οι καύτρες και φράξτε 
τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει 
καπνός. 

•   Τραβήξτε τα έπιπλα στο κέντρο των δωματίων, 
ξεκρεμάστε τις κουρτίνες και κλείστε τις ενδιάμεσες 
πόρτες. 

•   Μαζευτείτε όλοι μαζί σε ένα χώρο.

•   Προνοείστε για φακό, σφυρίχτρα και μπαταρίες.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ




