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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

Σε επιφυλακή η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών 

 
 

Σε επιφυλακή βρίσκεται σύσσωμη η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης πυρκαγιών 

σήμερα και αύριο σε όλη την χώρα. 

 

Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών θα είναι ιδιαίτερα 

αυξημένος, λόγω των ανέμων που θα επικρατούν, ύστερα από τον καύσωνα των προηγούμενων ημερών. Συγκεκριμένα, 

υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία 

και κεντρική - νότια Εύβοια), Βορείου Αιγαίου (Χίος, Σάμος, Κάρπαθο, Ικαρία) και Νοτίου Αιγαίου (Κω, Ρόδο). 

 

Από χθες το βράδυ το παράρτημα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στη Λακωνία επιχειρεί σε συνεργασία με την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Κότρωνας, η οποία εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο και 

κατέστρεψε σπίτια και καλλιέργειες, αλλά αυτή τη στιγμή, ευτυχώς, βρίσκεται σε ύφεση. 

 

Στο μεταξύ, αύριο Τρίτη σε κατάσταση υψηλού κινδύνου, (κατηγορία 3) θα είναι όλη η Κρήτη, η Λακωνία, Μάνη, όλη η 

βόρεια Πελοπόννησος (Κορινθία, Αργολίδα μέχρι την Αχαΐα), τα νησιά του Ιονίου, ένα μέρος της Αιτωλοακαρνανίας, η 

Μαγνησία, η Βοιωτία και η Φθιώτιδα, καθώς κι ένα μέρος της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδική, 

Θεσσαλονίκη). Επίσης, στην κατηγορία 3 εντάσσονται κι η Μυτιλήνη, Σαμοθράκη και περιοχές νότια του Έβρου. 

 

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης εφιστά την προσοχή σε όλους τους πολίτες και τους καλεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και 

να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων 

τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν 

σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι 

κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. 


