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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ο Δήμος Εορδαίας συνιστά στους πολίτες του την αποφυγή ενεργειών που μπορούν να 

προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος σήμερα Πέμπτη 5-8-2021. 

 

Ο Δήμος Εορδαίας ενημερώνει τους δημότες του ότι σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου 

πυρκαγιάς, που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σήμερα Πέμπτη 5 

Αυγούστου 2021, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4-

πορτοκαλί) σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Ο Δήμος Εορδαίας έχει ζητήσει από χθες με έγγραφό του προς το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής 

Προστασίας και τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης, την έκδοση απόφασης απαγόρευσης 

κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε όλα τα δάση, τα περιαστικά άλση και τα 

αλσύλλια της περιοχής μας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

 

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Εορδαίας και οι συναρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε 

κατάσταση πολύ αυξημένης επιφυλακής, ενώ έχουν λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την 

αποτροπή του κινδύνου και την αντιμετώπιση πυρκαγιάς αν χρειαστεί και οι εθελοντικές ομάδες 

πυροπροστασίας πραγματοποιούν ήδη περιπολίες σε δασικές περιοχές. 

 

Συνιστάται στους δημότες μας να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να 

προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή 
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υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως 

δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η 

ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής 

περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.  

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, παρακαλείται να ειδοποιήσει 

αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους δασικών 

πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr. 


