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ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

• Βοηθείστε τα παιδιά σας να καταλάβουν ότι η φωτιά είναι «εργαλείο και όχι παιχνίδι». Μην τα αφήνετε 
να παίζουν με εστίες φωτιάς όπως σπίρτα, αναπτήρες τσιγάρα ή κεριά, ή με εύφλεκτα υγρά, καθώς και 
με παιχνίδια που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς επίβλεψη.

• Μην αφήνετε υλικά που μπορούν να αναφλεγούν όπως ρούχα, κουρτίνες, χαρτικά, πλαστικά κλπ πάνω 
ή κοντά σε φωτιστικά, σόμπες, γυμνή φλόγα (τζάκι ή κεριά) και γενικά θερμές επιφάνειες. 

• Nα είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καπνίζετε και αισθάνεστε υπνηλία, ακολουθείτε φαρμακευτική 
αγωγή ή έχετε καταναλώσει αλκοόλ. Είναι πολύ πιθανό να αποκοιμηθείτε με αναμμένο τσιγάρο ιδιαίτε-
ρα όταν το κάπνισμα γίνεται στο κρεβάτι.

• Μην αφήνετε αναμμένα τσιγάρα σε οποιαδήποτε σημείο. Μπορούν εύκολα να αναποδογυρίσουν κα-
θώς καίγονται, να πέσουν στο χαλί ή σε μια εφημερίδα και να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σβήστε τα καλά 
στο σταχτοδοχείο και βρέξτε τα με νερό, πριν τα πετάξετε στα σκουπίδια. 

• Συντηρείτε σωστά την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού σας. Αν αισθανθείτε ασυνήθιστη μυρωδιά, 
αν τα φώτα τρεμοσβήνουν ή οι ασφάλειες πέφτουν συχνά, καλέστε αμέσως έναν ηλεκτρολόγο.

• Ετοιμάστε ένα σχέδιο διαφυγής από το σπίτι, σε περίπτωση πυρκαγιάς και εξασκηθείτε στην εφαρ-
μογή του. Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει δύο διαφορετικούς δρόμους διαφυγής από κάθε δωμάτιο 
αν είναι δυνατόν και ένα ασφαλές σημείο συνάντησης έξω από το σπίτι και ποτέ μη χρησιμοποιείτε τον 
ανελκυστήρα. 

 

• Μην αφήνετε μαγειρικά σκεύη χωρίς επίβλεψη. Απομακρύνετέ τα από την εστία θερμότητας αν χρειά-
ζεται να φύγετε από την κουζίνα. Η πυρκαγιά αρχίζει όταν σταματά η προσοχή σας.

• Διατηρείτε το φούρνο, την τοστιέρα, τις εστίες της κουζίνας καθαρές και παράλληλα αλλάζετε τακτικά 
το φίλτρο του απορροφητήρα. Τυχόν συσσώρευση από ψίχουλα ή λίπος μπορεί εύκολα να οδηγήσει 
σε πυρκαγιά. 



• Αν έχετε τζάκι, καθαρίζετε τακτικά την καπνοδόχο. Το στρώμα της καπνιάς που παραμένει στα τοιχώ-
ματα, πιάνει εύκολα φωτιά. Όταν χρησιμοποιείτε το τζάκι, πριν φύγετε από εκεί βεβαιωθείτε ότι η φωτιά 
έχει σβήσει και τοποθετείστε μπροστά από την εστία το ειδικό προστατευτικό κάλυμμα για τις σπίθες.

• Μην τροφοδοτείτε διάφορες ηλεκτρικές συσκευές από την ίδια πρίζα. Θυμηθείτε να τις αποσυνδέσετε 
από το ρεύμα, όταν πάψει η χρήση τους καθώς και σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αν υπάρχουν συσκευές υγραερίου στο σπίτι (κουζίνα, θερμάστρα), μεριμνήστε ώστε η αλλαγή της φιά-
λης να γίνεται από ειδικευμένο άτομο, που θα ελέγχει παράλληλα τον ελαστικό σωλήνα και τους διάφο-
ρους αυτοματισμούς (διακόπτη αποκοπής τροφοδοσίας, ρυθμιστή πίεσης, στεγανότητα φιάλης κλπ) 

• Μια αντιπυρική κουβέρτα ή άλλα κατάλληλα βρεγμένα καλύμματα (π.χ. πετσέτα) στον χώρο της κουζί-
νας μπορούν να χρησιμοποιηθουν για να καλύψετε φλεγόμενα τηγάνια ή για να τυλίξετε κάποιο άτομο 
που τα ρούχα του έχουν πιάσει φωτιά.

• Μην αποθηκεύετε οινόπνευμα, βενζίνη, εύφλεκτα υγρά καθαρισμού, ασετόν ή νέφτι μέσα στο σπίτι. Αν 
υφίσταται αναγκαιότητα για αποθήκευση μικροποσοτήτων διαλυτών ή άλλων επικίνδυνων υλών, αυτό 
να γίνει σε κατάλληλα δοχεία και  μακριά από παιδιά, γυμνή φλόγα, ή πηγές θερμότητας.

• Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και μάθετε τη χρήση τους (ζητείστε πληροφορίες 
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία). Τοποθετείστε τους κοντά στην έξοδο ενός χώρου, σε προσιτές θέ-
σεις ώστε να μπορείτε να καταπολεμήσετε τη φωτιά με ασφάλεια.

• Εγκαταστήστε στα λεβητοστάσια κατάλληλους πυροσβεστήρες και όπου προβλέπεται αυτόματο σύ-
στημα πυρανίχνευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

• Να έχετε πάντα στο σπίτι έναν φακό αντιεκρηκτικού τύπου με μπαταρίες. Είναι η πιο ασφαλής πηγή 
εφεδρικού φωτισμού για την περίπτωση διακοπής ρεύματος.

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα και οι πόρτες του σπιτιού ανοίγουν εύκολα, σε περίπτωση που χρει-
αστεί να διαφύγετε άμεσα. Όταν είστε μέσα στο σπίτι, διατηρείτε τα κλειδιά πίσω από τις κλειδωμένες 
πόρτες. 

• Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί  με τα λαμπάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και πριν αναχωρήσετε 
από το σπίτι ή κοιμηθείτε, να τα βγάζετε από την πρίζα.

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
• Βγείτε αμέσως από το σπίτι ακολουθώντας το σχέδιο διαφυγής, ενώ ταυτόχρονα ειδοποιείστε και βο-

ηθείστε, αυτούς που κινδυνεύουν άμεσα (παιδιά, ηλικιωμένοι) και για κανένα λόγο μη γυρίσετε πίσω.
• Πριν ανοίξετε μια πόρτα, ελέγξτε την προσεκτικά με το χέρι σας ξεκινώντας από το κάτω μέρος. Αν είναι 

πολύ ζεστή ή βγαίνουν καπνοί , σημαίνει ότι πίσω της υπάρχει πυρκαγιά, οπότε θα πρέπει να φύγετε 
από άλλη κατεύθυνση. Κατά το άνοιγμα της πόρτας να στέκεστε στο πλάι.

• Αν ο χώρος που πρέπει να διασχίσετε έχει γεμίσει με καπνό, γονατίστε στο πάτωμα, κρατήστε το κεφάλι 
όσο πιο χαμηλά μπορείτε –εκεί ο αέρας είναι πιο καθαρός και κρύος- και προχωρήστε προς την έξοδο 
έρποντας, με σύγχρονη κάλυψη μύτης και στόματος με μια πετσέτα ή ένα ρούχο.

• Αν τα ρούχα σας πιάσουν φωτιά, σταματήστε- πέστε κάτω- καλύψτε το πρόσωπο με τα χέρια σας και 
κυλιστείτε στο πάτωμα μέχρι να σβήσουν οι φλόγες. 

• Μην κάνετε χρήση ανελκυστήρα γιατί μπορεί να εγκλωβιστείτε λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος (βραχυκύκλωμα).

•  Ανοίξτε το παράθυρο για να μπει καθαρός αέρας απέξω, αλλά να είστε έτοιμοι να το κλείσετε αμέσως 
αν δείτε ότι τραβάει τον καπνό μέσα στο δωμάτιο. Κλείστε όλες τις πόρτες ανάμεσα σε σας και τη φωτιά. 

• Εάν είστε εγκλωβισμένοι, κάνετε σήμα στους Πυροσβέστες μέσω παράθυρου ή ορόφου αναβοσβήνο-
ντας ένα φακό ή κυματίζοντας κάποιο ανοιχτόχρωμο ρούχο. 

• Μόλις βρεθείτε σε ασφαλές μέρος ειδοποιείστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199, ενη-
μερώστε για τυχόν παγιδευμένα άτομα και υποδείξτε στους Πυροσβέστες έγκαιρα τη θέση τους μέσα 
στο κτίριο.



ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

• Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε σε δασική περιοχή ούτε καίμε σκουπίδια ή ξερά 
χόρτα στην ύπαιθρο.

• Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδεχομένως να προκαλέσουν πυρκαγιά, (οξυγονοκολλή-
σεις-χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες, κλπ).

• Καθαρίζετε τακτικά τη στέγη, τις βεράντες και την αυλή σας από σκουπίδια, ξερά φύλλα, κλαδιά και 
πευκοβελόνες. 

• Κλαδέψτε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους γύρω από το σπίτι σε ασφαλή ακτίνα, δη-
μιουργώντας αντιπυρικές ζώνες και τοποθέτηση ευφλέκτων υλικών σε απόσταση ασφαλείας από το 
σπίτι σας.

• Να έχετε στην αυλή τουλάχιστον μία βρύση με ακροφύσιο και σωλήνα ποτίσματος αρκετά μακρύ, για 
να καλύπτει όλους τους χώρους σε περίπτωση πυρκαγιάς.

ΑΝ ΔΕΙΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

• Ειδοποιήστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ. 199) δίνοντας σαφείς πληροφορίες και απομακρυν-
θείτε αμέσως από την περιοχή.

• Αν παγιδευτείτε από τη φωτιά, τρέξτε σε κάποιο μέρος χωρίς πολλά δέντρα, θάμνους και ψηλά χόρτα. 
Αν είστε κοντά σε δρόμο, ξαπλώστε κάτω με το πρόσωπο προς το έδαφος ή  μπείτε στο χαντάκι στο 
πρανές του δρόμου και καλυφθείτε με ότι έχετε πρόχειρο, μέχρι να περάσει η πυρκαγιά. 

Η παραγωγή και εκτύπωση του φυλλαδίου χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών στα πλαίσια του έργου «Υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τη στρατηγική 
ανάπτυξη του ενεργού πολίτη μέσω του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη», στο ενταγμένο υποέργο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ», το έτος 
2009.



ΑΝ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

• Παραμείνετε στην οικία σας, εκτός αν η Πυροσβεστική διατάξει εκκένωση της περιοχής.
• Μαζέψτε τις τέντες, κλείστε όλα τα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα) και διαβρέξτε με νερό τους τοίχους 

του σπιτιού και την αυλή.
• Φορέστε προστατευτικά ρούχα, όπως κανονικό παντελόνι, μπλούζα με μακριά μανίκια και κλειστά πα-

πούτσια.
• Φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά, για να εμποδίσετε τον καπνό και τις καύτρες να εισέλθουν 

στο σπίτι.
• Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος με τις βρύσες και απλώστε τους γύρω από το σπίτι ενώ παράλληλα 

γεμίστε τη μπανιέρα, τις λεκάνες και βαρέλια με νερό.
• Απομακρύνετε τα έπιπλα και τις κουρτίνες από τα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες αφού κλείσετε 

τις ενδιάμεσες, για να επιβραδύνετε την εσωτερική εξάπλωση της πυρκαγιάς.
• Καλύψτε το πρόσωπό σας με βρεγμένες πετσέτες, για να προστατευθείτε από τη θερμότητα και την 

εισπνοή καπνού.
• Ελέγχετε συχνά τη στέγη, τους τοίχους και την αυλή του σπιτιού για υπολείμματα καπνίσματος και 

υποβόσκουσες φωτιές, τουλάχιστον για 48 ώρες αφότου περάσει η πυρκαγιά.
• Τηρείτε πιστά τις εντολές - υποδείξεις του πυροσβεστικού προσωπικού και διευκολύνετε την πρόσβα-

ση και ομαλή λειτουργία των πυροσβεστικών οχημάτων.



FIRE PREVENTION AND SAFETY - FIRE EXTINGUISHING

Fire Safety Tips
• Take extra care in the kitchen – accidents while cooking account for over half of fi res in homes. Never 

leave cooking unattended and turn pot handles in. 
• Put a special fi re blanket or a wet towel in the kitchen. You can use it to wrap around someone whose 

clothes have caught fi re, or to cover burning frying-pans. Keep your cooker, toaster and grill clear. 
Crumbs, grease and fat can easily catch fi re.

• You should tell  children how destructive fi re can be and how rapidly it can spread. Young people might 
not realise how uncontrollable fi re can become, or that breathing toxic smoke can quickly make you 
lose consciousness.

• Keep portable and other space heaters at least 1 meter away from anything that can burn – including 
you – and turn heaters off  when you leave home or go to bed. Have chimneys and furnaces inspected 
by a professional at  the start of each heating season.

• Do not smoke when you are sleepy, drunk or likely to faint for any other reason. Make sure cigarettes 
are stubbed out properly and soak butts – ashes before dumping them. Never smoke in bed. 

• Be aware of the warning signs of problems for electrical appliances: fl ickering lights, smoke or odd 
smells, blowing fuses and frayed or cracked cables. Do not overload electrical sockets. Remember one 
plug for one socket.

• In boiler-rooms put the proper fi re-extinguishers and when foreseen, have the appropriate fi re- 
detection or system installed, according to legislation. 

• Make a fi re action plan so that everyone in your home may know how to escape if there is a fi re. Draw 
a fl oor plan and practise your escape way by doing a fi re drill twice a year.

• Check portable fi re extinguishers. Be prepared. Your local Fire Service can help you with specifi c 
training and advice.

• FIRE SAFETY is the last thing on your mind when you are celebrating. But think about it – lots of 
guests, extra decorations, people smoking. Do not play with fi reworks –  they are explosives not toys.

WHAT TO DO IF THERE IS A FIRE?
• Try to keep yourself calm and get out as quickly as you can. Alert everyone in your place. Do not waste 

time investigating or rescuing valuables. 
• Before you open a door, check it with the back of your hand. If it is warm do not open it – fi re is on the 

other side. Remember to shut doors behind you.
• If there is smoke crawl where the air is more clear. Cover your nose and mouth with a piece of cloth or 

a towel, to be protected from smoke and heat.
• In case your clothes catch fi re, stop! do not run around. Drop gently to the ground, cover your face with 

your hands and roll over and over to smother the fl ames. Cool the burn with water and call for help.
• Never use a lift / elevator during a fi re, go to your meeting place and call the Fire Service (tel. 199) from 

a safe place.

Web Portal: http://www.fi reservice.gr
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