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ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΡΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΕΚ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΝΩΣΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:
Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και σύμφωνα με την υπ. αρίθμ.
4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος ΒΆ) Πυροσβεστική Διάταξη, πρέπει οι ιδιοκτήτες, νομείς και
επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και
οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα
ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων
εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας
επέκτασής της.
Πρέπει ΟΛΟΙ να αντιληφθούν ότι πέραν των σοβαρών κοινωνικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και
υγειονομικών επιπτώσεων στην Ελληνική κοινωνία από αυτές τις πυρκαγιές, οι επιπτώσεις
εξειδικεύονται στον δράστη της κάθε πυρκαγιάς ως εξής:
α) Ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 264 και 265 του Π.Κ. με ποινές από ένα έτος φυλάκιση έως
και ισόβια κάθειρξη αναλόγως των συνεπειών από την πυρκαγιά.
β) Χρηματικά πρόστιμα
γ)Μείωση ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ενημερώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για
κάθε καμένη αγροτική έκταση με συντεταγμένες περιοχής.
Να σημειωθεί ότι η μείωση ισχύει για όλα τα καμένα αγροτεμάχια, χωρίς να εξετάζεται από που ξεκίνησε
η φωτιά.
Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά
Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά
(οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες)
Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που
υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά
Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε στην ύπαιθρο τα αναμμένα
υπολείμματα καύσης
Δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο

Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, από το παράθυρο του αυτοκινήτου ή όταν
βρισκόμαστε στο δάσος
Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης
Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών –πυροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή
απόσταση από δασικές εκτάσεις
Δεν σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των
αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να
δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς
Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των
οχημάτων μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά
Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος σε περιόδους
υψηλού κινδύνου.
Όποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, παρακαλείται να ενημερώσει αμέσως την Πυροσβεστική
Υπηρεσία Διδυμοτείχου στο τηλ. 2553022043 ή την υπηρεσία επικοινωνιών εκτάκτου ανάγκης
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Τονίζεται ότι ο Δήμος Διδυμοτείχου, όπως και όλος ο Νομός, ανήκει στις ιδιαίτερα επικίνδυνες
περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις, γεγονός το οποίο
επιβάλει την ιδιαίτερα προσεκτική συμπεριφορά και υπεύθυνη στάση απ’ όλους μας.
Ευελπιστούμε στην ανταπόκριση και τη συνεργασία όλων.
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