ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μύρινα, 25 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Προς: Μ.Μ.Ε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με το Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
(www.civilprotection.gr), για σήμερα Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 έως και την Πέμπτη 27
Σεπτεμβρίου 2018 υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για το νησί της
Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι των νησιών μας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 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, μελισσουργικές εργασίες,
υπολειμμάτων καθαρισμού, ή 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.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν
άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λήμνου στον αριθμό 2254022199.
Επιπλέον, οι ισχυροί άνεμοι όπως δίνει το δελτίο καιρού μπορεί να φθάσουν και τα 10
μποφόρ πράγμα που καθιστά επιβεβλημένη την προσοχή μας τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και
στην αποθήκευση και τακτοποίηση διαφόρων οικιακών ή επαγγελματικών σκευών και
εργαλείων.
Μια άλλη παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η διέλευση μας κάτω από
δέντρα και οι επιπτώσεις από σπάσιμο δένδρων ή κλαδιών τους.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Λήμνου βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να
αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Από την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου
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