
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ - ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                              
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Το Τμήμα Δασών πληροφορεί το κοινό ότι, το έργο της αποκατάστασης και αναδάσωσης 
καμένων δασικών εκτάσεων παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες και εγκυμονεί κινδύνους οι 
οποίοι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα και τραυματισμούς, ακόμη και θάνατο.  
 
Για ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχήματος, κατά τις εργασίες αποκατάστασης και αναδάσωσης 
καμένων δασικών εκτάσεων, παρακαλείσθε όπως εφαρμόζετε τις πιο κάτω οδηγίες: 
 
1. Πριν τη διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας μέσα στο δάσος, πρέπει απαραίτητα να γνωστοποιείτε 

την παρουσία σας στον υπεύθυνο Λειτουργό του πλησιέστερου Δασικού Σταθμού, ούτως ώστε να 

εξασφαλίζετε τη συγκατάθεση/ άδεια του, για την εμπλοκή σας στο έργο της αποκατάστασης/ 

αναδάσωσης.   

2. Όταν εισέρχεστε σε δασικούς δρόμους, να οδηγείτε προσεκτικά, εξαιτίας των απότομων στροφών 

και της μειωμένης ορατότητας. Να κινείστε με χαμηλή ταχύτητα και να σταθμεύετε σε ασφαλή θέση 

και με τρόπο που να μην εμποδίζετε την ομαλή διέλευση άλλων οχημάτων, ιδιαίτερα των 

πυροσβεστικών. Αν θα σταθμεύσετε σε κατωφέρεια, πέραν του χειρόφρενου, ασφαλίστε το όχημα 

μετακινώντας το μοχλό ταχυτήτων στην πρώτη ταχύτητα ή την όπισθεν, ανάλογα με την 

κατεύθυνση του οχήματος.  

3. Μην οδηγείτε σε αντιπυρικές λωρίδες και μην εισέρχεστε σε δρόμους οι οποίοι δεν είναι 

καθαρισμένοι ή είναι αδιέξοδοι, διότι υπάρχει κίνδυνος ανατροπής. Ο οδηγός, καθώς και όλοι οι 

επιβαίνοντες, πρέπει να είναι δεμένοι με τις ζώνες ασφαλείας. Επίσης, συνίσταται τα οχήματα να 

διαθέτουν Κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών και πυροσβεστήρα σκόνης. 

4. Κατά τη διακίνησή σας στο δάσος, να παρατηρείτε στο έδαφος για πιθανή ύπαρξη εχιδνών. Στην 

περίπτωση δαγκώματος από δηλητηριώδες ερπετό, παραμείνετε ψύχραιμοι, περιορίστε τις κινήσεις 

σας και φροντίστε για τη μεταφορά σας το συντομότερο δυνατό, στο πλησιέστερο Ιατρικό Κέντρο. 

Συστήνεται η εργασία να γίνεται ανά δύο τουλάχιστον άτομα για να υπάρχει αλληλοβοήθεια, σε 

περίπτωση ατυχήματος ή επικίνδυνου συμβάντος. 

5. Η μετακίνηση και η κύλιση πετρών ή κορμών δέντρων σε επικλινή εδάφη, αποτελεί ένα από τους 

κυριότερους κινδύνους για την ασφάλειά σας διότι κατά την κύλιση, ακόμη και μικρές πέτρες ή 

κορμοί δέντρων αποκτούν μεγάλη ταχύτητα και στην περίπτωση που σας κτυπήσουν, κινδυνεύετε 

να τραυματιστείτε σοβαρά. Για το λόγο αυτό, όταν περπατάτε σε περιοχές με μεγάλες κλίσεις, να 

ευθυγραμμίζεστε οριζόντια και όχι κατακόρυφα, για να αποφύγετε τον κίνδυνο καταπλάκωσης από 

πιθανή απόσπαση βράχων. Αποφεύγετε επίσης, να σταματάτε ή να ξεκουράζεστε κάτω από ασταθή/ 

επικίνδυνα δέντρα ή βράχους.  

6. Αν θα εργαστείτε σε εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες περιλαμβάνουν αντιδιαβρωτικά έργα όπως 

είναι η κατασκευή ξερολιθιών ή η τοποθέτηση και στήριξη κορμών δέντρων σε αργάκια ή πλαγιές 

για συγκράτηση του εδάφους, να λαμβάνετε μέτρα για αποφυγή αποκόλλησης και κύλισης πετρών 

ή κορμών που θα μπορούσαν να βλάψουν άτομα που βρίσκονται πιο χαμηλά από εσάς. Να 

μεριμνάτε επίσης, ώστε εσείς οι ίδιοι, να μην εκτίθεστε σε κίνδυνο από εργασίες οι οποίες 

διεξάγονται από άλλα άτομα ή συνεργεία κοντά ή σε πιο ψηλό σημείο από εσάς.  

7. Εάν διαπιστώσετε ότι, άλλα άτομα ή συνεργεία εργάζονται σε έργα αποκατάστασης ή ασχολούνται 

με την υλοτομία δέντρων και τη συλλογή καυσόξυλων σε ψηλότερα ή χαμηλότερα σημεία ή σε 

πολύ κοντινή απόσταση από εσάς, διακόψετε τις εργασίες σας και επικοινωνήστε με τον αρμόδιο 

Δασικό Λειτουργό, για περαιτέρω οδηγίες. 

8. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, πρέπει να φέρετε την κατάλληλη ένδυση και υπόδηση όπως 

μακριά παντελόνια και παπούτσια ασφαλείας με αντιολισθητική σόλα, τα οποία να καλύπτουν 

επαρκώς το κάτω μέρος των ποδιών (πάνω από τον αστράγαλο). Πρέπει επίσης, να χρησιμοποιείτε 

προστατευτικά γάντια, καθώς επίσης προστατευτικά γυαλιά για την προστασία των ματιών σας. 

Επιπρόσθετα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, συστήνεται η χρήση καπέλου για προστασία της 

κεφαλής από τη θερμική ακτινοβολία και η χρήση αναπνευστικής προσωπίδας, όταν υπάρχει 

αυξημένη σκόνη στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, να μεριμνάτε όπως έχετε πάντοτε στη διάθεσή σας 

άφθονο πόσιμο νερό.  



Σελίδα 2 

9. Αποφεύγετε να εργάζεστε όταν επικρατούν αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως έντονο κρύο/ 

παγετός (κίνδυνος κρυοπαγήματος) ή συνθήκες καύσωνα (κίνδυνος θερμοπληξίας). Σε περίπτωση 

ξαφνικής μπόρας, μην αναζητήσετε καταφύγιο κάτω από δέντρα, διότι υπάρχει κίνδυνος 

κεραυνοπληξίας. Αν πάσχετε από καρδιοπάθεια ή πνευμονοπάθεια ή άλλα σοβαρά νοσήματα, όπως 

σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ψυχικές διαταραχές, παχυσαρκία, κλπ., καθώς 

επίσης αν παίρνετε φαρμακευτική αγωγή ή αν είστε έγκυος γυναίκα, συνίσταται να απέχετε από 

εργασίες σε δυσμενές θερμοκρασιακά εργασιακό περιβάλλον ή αν η συγκέντρωση σκόνης στην 

ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα αυξημένη.     

10. Επιλέγετε να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα σκαπτικά, κοπτικά ή άλλα εργαλεία χειρός. Να 

γνωρίζετε καλά τη χρήση τους και να τα χειρίζεστε με ασφάλεια, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Να γίνεται τακτική συντήρησή τους και όπου ενδείκνυται, να φέρετε τα κατάλληλα 

Μέσα Ατομικής Προστασίας. Κοφτερά ή οδοντωτά εργαλεία να μεταφέρονται από και προς το χώρο 

εργασίας με προστατευτικό κάλυμμα. Εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται, πρέπει να 

τοποθετούνται με την κοφτερή τους μεριά προς τα κάτω, ώστε να αποφεύγονται πιθανά 

ατυχήματα. Κατά την εκτέλεση εργασιών με εργαλεία χειρός, να αποφεύγετε να εργάζεστε ο ένας 

πολύ κοντά στον άλλο και να διατηρείτε απόσταση ασφαλείας. 

11. Το άναμμα φωτιάς μέσα στο δάσος δεν επιτρέπεται. Οι καπνιστές πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικοί και να σβήνουν καλά τα αποτσίγαρά τους, διότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης 

πυρκαγιάς. Αν, κατά τη διάρκεια των εργασιών, διαπιστώσετε καπνό ή φωτιά μέσα ή κοντά στο 

δάσος, ενημερώστε άμεσα τον υπεύθυνο Δασικό Λειτουργό που σας συνοδεύει. Στην περίπτωση 

που δεν συνοδεύεστε από προσωπικό του Τμήματος Δασών, καλέστε αμέσως τον αριθμό 1407 για 

να γνωστοποιήσετε την ύπαρξη του καπνού ή της φωτιάς και επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο 

Δασικό Σταθμό. 

12. Μην αφήνετε σκουπίδια ή άλλα άχρηστα αντικείμενα μέσα στο δάσος και μην προβαίνετε σε 

ενέργειες οι οποίες πιθανόν να βλάψουν τόσο τη δασική βλάστηση, όσο και άλλα στοιχεία του 

δασικού οικοσυστήματος, όπως τα ζώα, πουλιά ή ερπετά, τα οποία πιθανόν να παρέμειναν ή 

επέστρεψαν στην περιοχή μετά από την πυρκαγιά.  
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