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Δ Ε Λ Σ Ι Ο      Σ Τ Π Ο Τ 
  

το πλαίςιο τθσ διαρκοφσ ενθμζρωςθσ και τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν θ Διοίκθςθ Πυροςβεςτικϊν 

Τπθρεςιϊν Νομοφ (ΔΙ.Π.Τ.Ν.) Αρκαδίασ,  υπενκυμίηει ότι θ αντιπυρικι περίοδοσ ςτθ χϊρα μασ ξεκινάει επίςθμα 

τθν 1η Μαΐου και θα διαρκζσει ζως την 31η Οκτωβρίου. 

 
Απευκφνεται ιςχυρή ςφςταςη ςτουσ ςυμπολίτεσ μασ: 

 Να είναι ιδιαίτερα προςεκτικοί και να αποφεφγουν οποιαδιποτε υπαίκρια δραςτθριότθτα κα μποροφςε 

να προκαλζςει πυρκαγιά. 

 Να ςυμβουλεφονται τισ κατά τόπουσ Πυροςβεςτικζσ Τπθρεςίεσ ςχετικά με τα μζτρα πρόλθψθσ και τον 

θμεριςιο κίνδυνο πυρκαγιάσ, ςε περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν υπαίκρου.  

 Να παρακολουκοφν τισ πλθροφορίεσ για τθν πρόλθψθ δαςικϊν πυρκαγιϊν που είναι διακζςιμεσ ςτθν 

ιςτοςελίδα www.fireservice.gr και ςτουσ επίςθμουσ λογαριαςμοφσ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, ςτο 

Facebook και ςτο Twitter. 

 Να αναηθτοφν οδθγίεσ αυτοπροςταςίασ από τουσ κινδφνουσ των δαςικϊν πυρκαγιϊν, ςτθν ιςτοςελίδα 

του Τπουργείου Κλιματικισ Κρίςθσ και Πολιτικισ Προςταςίασ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

www.civilprotection.gr 

 
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ αντιπυρικισ περιόδου κα πραγματοποιοφνται εκτεταμζνοι πρόςκετοι ζλεγχοι – 

περιπολίεσ προσ αποφυγι ενάρξεωσ και εξάπλωςθσ πυρκαγιϊν, αλλά και προσ διαπίςτωςθ τθσ τιρθςθσ των 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΩΝ μζτρων πυροπροςταςίασ, κυρίωσ ςε υπαίκριεσ εργαςίεσ. Επιςθμαίνουμε ότι, θ μθ τιρθςθ των 

διαλαμβανομζνων ςτα ανωτζρω, επιςφρει υψθλά διοικθτικά πρόςτιμα, κακϊσ και βαρφτατεσ ποινικζσ κυρϊςεισ.  

 

ε περίπτωςθ που αντιλθφκείτε πυρκαγιά: 

 Σθλεφωνιςτε ΑΜΕΩ ςτο 199 ι ςτο 112 και δϊςτε ςαφείσ πλθροφορίεσ για: 

- τθν τοποκεςία και το ακριβζσ ςθμείο που βρίςκεςτε 

- το ακριβζσ ςθμείο και τθν κατεφκυνςθ τθσ πυρκαγιάσ  

- τθν ζνταςθ του ανζμου ςτθν περιοχι και 

- το είδοσ τθσ βλάςτθςθσ που καίγεται. 

 Απομακρυνκείτε αμζςωσ από τθν περιοχι και ακολουκιςτε πιςτά τισ οδθγίεσ των αρμόδιων αρχϊν. 

 Διευκολφνετε τθν πρόςβαςθ των πυροςβεςτικϊν δυνάμεων. 

 
Σονίηουμε ότι, θ προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και του φυςικοφ μασ πλοφτου είναι υπόκεςθ όλων μασ!!! 

 
                                                                                                                                               Ο Διοικητήσ  
                                                                                                          
                                                                                                                                      Κωνςταντίνοσ Β. Γόντικασ       
                                                                                                                                                 Πφραρχοσ    
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