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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης και η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας – Τµήµα Πολιτικής 
Προστασίας, σας ενηµερώνουν ότι κατά τη διάρκεια των εορτών, παρατηρείται σηµαντική αύξηση των 
πυρκαγιών σε οικίες και καταστήµατα, µε σηµείο έναρξης το Χριστουγεννιάτικο ∆έντρο και τα φωτιστικά 
που χρησιµοποιούνται λόγω των εορτών. 
Για το λόγο αυτό θα θέλαµε να επιστήσουµε την προσοχή των συµπολιτών µας και να τους 
συµβουλέψουµε τα παρακάτω: 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

• Χρησιµοποιείτε πάντα φωτιστικά και διακοσµητικά προϊόντα που φέρουν πιστοποίηση 
καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Επιθεωρείτε τουλάχιστον µια φορά το χρόνο τα χριστουγεννιάτικα φωτιστικά σας για διαρροές, 
κοψίµατα, ή καµένες λάµπες καθώς και το φις για καλή προσαρµογή µε την πρίζα για την 
αποφυγή σπινθηρισµών. 

• Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή για την τοποθέτηση των φωτιστικών, 
καθώς κάποια είναι κατασκευασµένα για εσωτερική ή εξωτερική χρήση, αλλά  όχι και για τα 
δύο.  

• Αν σκοπεύετε να στολίσετε µε φωτιστικά και εξωτερικούς χώρους του σπιτιού σας, να το κάνετε 
πάντα κατά τη διάρκεια της µέρας για να µπορείτε να βλέπετε τυχόν φθορές στις καλωδιώσεις ή 
υγρασία που µπορεί να έχει εισχωρήσει στις επαφές. Αν έχουν επαφή µε µεταλλικά αντικείµενα 
µην τα ανάψετε, µέχρι να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και λειτουργούν κανονικά. 

• Ελέγξτε τα volt των φωτιστικών µε αυτά της πρίζας καθώς και σηµάνσεις του ΕΛΟΤ για 
βεβαίωση ελέγχου από αρµόδιο εργαστήριο. 

• Μην αφήνετε τα φωτιστικά να ακουµπούν σε υλικά που πιάνουν εύκολα φωτιά όπως χαρτιά ή 
υφάσµατα κ.α. 

• Μην αφήνετε τα στολίδια ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές για ώρες στην πρίζα και ειδικά εάν 
απουσιάζετε από το χώρο.  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ∆ΕΝΤΡΟ 

• Το χριστουγεννιάτικο  δέντρο τοποθετήστε το κάπου που να σας ικανοποιεί σαν θέση, αλλά θα 
πρέπει να απέχει τουλάχιστον ένα µέτρο από το τζάκι ή άλλες εστίες και να έχει και την 
απαιτούµενη ασφάλεια σε ότι αφορά την στήριξη του και να µην είναι σε επαφή µε άλλα 
αντικείµενα του χώρου σας ή να φράσει εξόδους του σπιτιού. 

• Αν στολίσετε «φυσικό» δέντρο προσέξτε να µην είναι ξεραµένο και προσπαθήστε να το 
διατηρείτε υγρό µε συχνό πότισµα. 

• Εάν αγοράσετε τεχνητό δέντρο, βεβαιωθείτε πως φέρει πιστοποίηση ότι είναι κατασκευασµένο 
από  βραδυφλεγή υλικά. 

• Τα παιδιά µαγεύονται από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και δεν θα πρέπει ποτέ να τα αφήνετε 
να παίζουν χωρίς επιτήρηση κάτω από αυτό. Αναπτήρες, σπίρτα, καλώδια, πρίζες και φωτάκια 
θα πρέπει να µην είναι προσεγγίσιµα από τα παιδιά. Για να αποφύγετε ανατροπές ή 
τραυµατισµούς, µπορείτε να κόψετε τα χαµηλότερα κλαδιά ή να το στερεώσετε στο ταβάνι µε 
πετονιά. 

• Αποσυνδέετε πάντα τα φωτιστικά του χριστουγεννιάτικου δέντρου  πριν φύγετε από το σπίτι ή 
πριν πάτε για ύπνο. 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου καλέστε άµεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
στο τηλέφωνο  199 


