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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Ο Δήμος Τρίπολης αντιμετωπίζοντας με υπευθυνότητα και ευαισθησία το σοβαρό πρόβλημα των πυρκαγιών καλεί 
όλους τους ιδιοκτήτες να προβούν σε καθαρισμό των οικοπέδων τους και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. 

Σύμφωνα με το υπ'αρ. Π.Δ. 4 ΦΕΚ 724 τ.β.'/22-12-1987  (άρθρο 1), οι ιδιοκτήτες ή οι με οποιοδήποτε τρόπο 
εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε 
αυτές και μέχρι αποστάσεως εκατό (100) μέτρων, υποχρεούνται στην αποψίλωσή τους από τα ξερά χόρτα και την 
απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σε αυτά, για αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης 
πυρκαγιάς. Οι παραβάτες τιμωρούνται (άρθρο  433 του Ποινικού Κώδικα). 

 Οδηγίες προστασίας του πολίτη από δασικές πυρκαγιές  

• Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά την διάρκεια των θερινών μηνών. 
• Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα. 
• Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση 

τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες). 
• Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεσθε σε υπαίθριους χώρους. 
• Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. 
• Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου. 

 
Αν αντιληφθείτε πυρκαγιά τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής (στον αριθμό κλήσης 199) και 
δώστε σαφείς πληροφορίες . 
 
Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση: 

• Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι σας,  
• Προφυλάξτε εξωτερικά τα παράθυρα,  
• Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαμενών καυσίμων,  
• Προμηθευτείτε κατάλληλους πυροσβεστήρες,  
• Εξοπλιστείτε με μία δεξαμενή νερού και έναν σωλήνα ποτίσματος.  

Υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τρίπολης:  

Αντιδήμαρχος: Γεώργιος Καρλής τηλ. 2710225059 - 6977664864   

Αρμόδιος υπάλληλος : Θεόδωρος Τσάμης τηλ. 2710241810 - 6985851014 
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