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ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ   

ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΜΔΣΡΑ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ  

Οη δαζηθέο ππξθαγηέο απνηεινύλ κέξνο ηεο νηθνινγίαο ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ θαη είλαη 

ζύλζεην θαηλόκελν πνπ αθνινπζεί ηνπο λόκνπο ηεο θύζεο . 

Η πιήξεο εμάιεηςε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ είλαη αδύλαηε αθόκε θαη αλ ππήξρε ν ηειεηόηεξνο 

αληηππξηθόο ζρεδηαζκόο. 

ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΡΟΔΥΟΤΜΔ  

 Δελ θαίκε ζθνππίδηα μεξά ρόξηα θαη θιαδηά θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. 
 Δελ αλάβνπκε θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ππαίζξηεο θσηηέο δελ κεηαθέξνπκε ςεζηαξηέο ζηα 

δάζε ε ζε ρώξνπο πνπ ππάξρνπλ μεξά ρόξηα. 
 Απνθεύγνπκε ηηο ππαίζξηεο εξγαζίεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά από ρξήζε 

ηξνρνύ, νμπγνλνθνιιήζεηο ή άιινπ εξγαιείνπ πνπ δεκηνπξγεί ζπηλζήξεο. 
 Δελ πεηάκε πνηέ αλακκέλα ηζηγάξα όηαλ βξηζθόκαζηε ζε ππαίζξηνπο ρώξνπο. 
 Δελ αθήλνπκε ζθνππίδηα ζην δάζνο, ζεβόκαζηε ηα απαγνξεπηηθά πξόζβαζεο ζε πεξηόδνπο 

πςεινύ θηλδύλνπ. 

ΑΝ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΑ ΒΡΙΚΔΣΑΙ ΜΔΑ ΣΟ ΓΑΟ Ή ΓΑΙΚΗ ΔΚΣΑΗ 

 Δεκηνπξγνύκε αληηππξηθή δώλε γύξσ από ην ζπίηη καο θαζαξίδνληαο ζε αθηίλα( 10 ) κέηξσλ 

ηα μεξά ρόξηα, ηα μεξά θύιια, θιαδηά θ.ι.π. 
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 Κιαδεύνπκε ηα δέλδξα ώζηε λα κελ αθνπκπνύλ ζην ζπίηη δεκηνπξγώληαο κηα απόζηαζε 

αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ (5) κέηξσλ. 
 Δελ ηνπνζεηνύκε πιαζηηθέο πδξνξξνέο ε πιαζηηθνύο νρεηνύο λεξνύ ζηνπο ηνίρνπο. 
 Πξνθπιάζζνπκε εμσηεξηθά ηα παξάζπξα θαη ηηο γπάιηλεο πόξηεο ηνπνζεηώληαο παληδνύξηα 

από κε εύθιεθηα πιηθά. 
 Καιύπηνπκε ηηο θακηλάδεο θαη ηνπο αγσγνύο εμαεξηζκνύ κε εηδηθό κε εύθιεθην ζύξκα γηα λα 

κελ κπνξνύλ λα δηεηζδύζνπλ ζπίζεο ζην θηίζκα. 
 Δελ απνζεθεύνπκε εύθιεθηα πιηθά ζην ζπίηη. 
 Απνθεύγνπκε ηελ ηνπνζέηεζε αθαιύπησλ δεμακελώλ θαπζίκνπ θνληά ζην ζπίηη. 
 Τνπνζεηνύκε ηα θαπζόμπια ζε θιεηζηνύο ρώξνπο. 
 Πξνκεζεπόκαζηε ππξνζβεζηήξεο θαη κεξηκλνύκε γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπο. 

ΟΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΜΑ 

Με ηελ παξάγξαθν (1 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Καιιηθξάηε (λ. 3852 /2010) θαη ζπκθώλα κε ηηο ηζρύνπζεο 

ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο : 

 Οξίδεηαη ε ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ θαζαξηζκνύ από ηνπο ηδηνθηήηεο λνκείο θαη 

επηθαξπσηέο ησλ νηθνπέδσλ θαη ινηπώλ αθαιύπησλ ρώξσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο πόιεσλ, 

θσκνπόιεσλ θαη νηθηζκώλ θαη ζε απόζηαζε κέρξη 100 κέηξσλ από ηα όξηα ηνπο, θαζώο θαη ε 

ππνρξέσζε απηεπάγγειηνπ θαζαξηζκνύ από ηνπο Δήκνπο. 
 Σε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ησλ ππόρξεσλ επηβάιιεηαη πξόζηηκν (50) λεπηών / 

ηεηξαγσληθνύ κέηξνπ θαη ππνβάιιεηαη κήλπζε γηα ην αδίθεκα ηνπ άρθροσ 433 ηνπ Πνηληθνύ 

Κώδηθα από ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία.  
 Είλαη ππνρξέσζε καο, όισλ ησλ ηδηνθηεηώλ θαη εθκεηαιιεπηώλ ππαίζξησλ ρώξσλ, λα 

πξνρσξήζνπκε ζε απνςίισζε θαη θαζαξηζκό ηνπ νηθνπέδνπ καο από μεξά ρόξηα θαη 

ζάκλνπο, ώζηε λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο εθδήισζεο ππξθαγηάο. 
 Εηδνπνηνύκε ηε Δεκνηηθή αξρή γηα ηα νηθόπεδα θαη ηνπο ρώξνπο πνπ απνηεινύλ εζηία 

θηλδύλνπ. 
 Σην ηειέθσλν 2397330088, αξκόδηνο ππάιιεινο Αγηάλνγινπ Παξάζρνο. 
 Σε θάζε πεξίπησζε πνπ αληηιεθζνύκε θαπλό ή θσηηά, θαινύκε ην (199) ή ηο 23970 65199, 

ζην Ππξνζβεζηηθό Κιηκάθην Σηαπξνύ. 

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ - ΛΗΦΗ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 

ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ  

1. Καζαξηζκόο Δεκνηηθώλ ε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ από μεξά ρόξηα. 

2. Ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ ππνρξέσζε ηνπο λα θαζαξίζνπλ ηα νηθόπεδα ηνπο, εληόο νηθηζκώλ 

θαη κέρξη (100) κέηξσλ από απηνύο. 

3. Ερεη ηεζεί ζηελ δηάζεζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο πξνζσπηθό θαη ν κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 

ηνπ Δήκνπ εάλ ρξεηαζηεί. 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ 

 Σε εκέξεο πςεινύ θηλδύλνπ είλαη ζε εηνηκόηεηα ην πξνζσπηθό θαη ν κεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο ηνπ Δήκνπ 

  

 


