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Προληπτικά µέτρα αποφυγής δασικών πυρκαγιών 
 

 
Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας ενηµερώνει τους πολίτες αλλά και τους 

αγρότες, σχετικά µε τα προληπτικά αλλά και απαιτούµενα µέτρα που πρέπει 

να ληφθούν, για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών 

 

Σοφία Μαυρίδου:  

«Αυτές τις ηµέρες που η θερµοκρασία έχει ανέβει σε πολύ υψηλά επίπεδα – 

καύσωνας, είναι πολύ σηµαντικό να προσέχουµε όλοι µας, ώστε να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, τόσο σε αστικές αλλά κυρίως 

σε δασικές περιοχές. Οι έχοντες γεωργικές, κτηνοτροφικές και µελισσοκοµικές 

εργασίες, καλό θα ήταν να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες της ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για την 

αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι 

συλλογική ευθύνη, αλλά πρωτίστως ατοµική» 

 

Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής (∆.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής 

Ενότητας Πιερίας ενηµερώνει αλλά και υπενθυµίζει τους αγρότες, κτηνοτρόφους 

και µελισσοκόµους ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31η 

Οκτωβρίου) πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαµβάνουν όλα τα 

προληπτικά µέτρα κατά την εκτέλεση των γεωργικών και άλλων εργασιών 

στην ύπαιθρο, που µπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως είναι η χρήση 

εργαλείων που δηµιουργούν σπινθήρες, µελισσοκοµικές εργασίες. 

 

Επίσης υπενθυµίζεται, ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση των 

φυτικών υπολειµµάτων των καλλιεργειών (σιτηρά, αραβόσιτος, ηλίανθος κ.λ.π.), 

ενώ στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις, όπως αυτές 

προκύπτουν από τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής αλλά και το ισχύον 

δίκαιο. Η καύση των καλαµιών είναι µια από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης 

πυρκαγιών οι οποίες έχουν ανυπολόγιστες συνέπειες στο περιβάλλον, στην 

οικονοµία και στη ζωή µας. 

 

Η ∆.Α.Ο.Κ. υπενθυµίζει στους αγρότες της Πιερίας, ότι η καύση καταστρέφει την 

οργανική ουσία, υποβαθµίζει το έδαφος και µειώνει τις µελλοντικές αποδόσεις των 

καλλιεργειών. Η φωτιά εξοντώνει τους πληθυσµούς των ωφέλιµων εντόµων, χωρίς 

να επηρεάζει τους πληθυσµούς των επιβλαβών εντόµων που διαχειµάζουν στο 
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έδαφος, µε συνέπεια να εντείνεται η καταστρεπτική τους δράση την επόµενη 

καλλιεργητική περίοδο. Σηµαντικές είναι οι επιπτώσεις και στην υγεία κυρίως των 

ευπαθών οµάδων του πληθυσµού εξαιτίας των αναπνευστικών προβληµάτων που 

προκύπτουν από την καύση των καλαµιών.  

 

Συνιστάται εποµένως στους αγρότες, κτηνοτρόφους και µελισσοκόµους να είναι 

προσεκτικοί και ιδιαίτερα όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, ώστε να µην 

γίνονται υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιάς από αµέλεια οφειλόµενη σε γεωργικές 

εργασίες.  

 

Τέλος θα πρέπει όλοι οι πολίτες να είµαστε προσεκτικοί, ώστε να µειωθεί στο 

ελάχιστο ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, ενώ σε περίπτωση που πέσει στην 

αντίληψή µας κίνδυνος πυρκαγιάς, ή πυρκαγιά σε εξέλιξη, οφείλουµε να 

ενηµερώσουµε άµεσα τους αρµόδιους φορείς.  

 

Η Περιφερειακή Ενότητα ΠΙΕΡΙΑΣ, µέσω της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & 

Κτηνιατρικής και του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας, ενηµερώνει τους πολίτες της 

Πιερίας, ότι η άµεση ενηµέρωση των αρχών είναι σηµαντική για τον εντοπισµό και 

κατάσβεση των πυρκαγιών. Αρκεί ένα απλό τηλέφωνο στον γνωστό τριψήφιο αριθµό 

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας – 199 –, όπου σε συνεργασία µε τον τηλεφωνητή, 

γίνεται η καταγραφή της πυρκαγιάς. Το ίδιο αποτέλεσµα γίνεται και µε τηλέφωνο 

στον τριψήφιο ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό έκτακτης ανάγκης – 112 –, ο οποίος µπορεί 

να κληθεί ∆ΩΡΕΑΝ  από όλα τα τηλέφωνα [σταθερά, κινητά (άσχετα αν το κινητό 

τηλέφωνο έχει ή όχι σήµα, µονάδες, κάρτα SIM), δηµόσιες τηλεφωνικές συσκευές 

(χωρίς τηλεκάρτα)]. 

 

Μια απλή παρατήρηση, ένα απλό τηλέφωνο, ένα και µόνο λεπτό από το χρόνο µας, 

µπορεί να σώσει το ∆ΑΣΟΣ, µπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές, µπορεί να σώσει 

τη µοναδικού κάλλους χλωρίδα και πανίδα της περιοχής µας. 

 

Είναι ευθύνη του καθένα µας. Είναι ευθύνη όλων µας. 


