ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νάξος, Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ.Κώδικας: 84300
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς (4) πολύ υψηλή για την Παρασκευή
29/07/2022.
Το Γραφείο Πολιτική Προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει ότι
σήμερα Παρασκευή 29/07/2022, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς που συντάσσει η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών
στον Δήμο είναι πολύ υψηλός (Κατηγορία κινδύνου 4) και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες
βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας-επιφυλακής.
Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς παρακαλούμε πολύ, τους πολίτες, τους αγρότες,
κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν
οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στην ύπαιθρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά
από αμέλεια, να συμμορφώνονται με όσα προβλέπονται στις ισχύουσες Πυροσβεστικές
Διατάξεις και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε οποιοδήποτε γεγονός
υποπέσει στην αντίληψη τους για την αποτροπή ενεργειών που είναι δυνατόν να
προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς.
Ακόμη, σύμφωνα με τις αποφάσεις περί απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω της κατηγορίας
κινδύνου σε συγκεκριμένες περιοχές όπως προβλέπεται από τη Γ.Γ.Π.Π., σήμερα Παρασκευή
29/07/2022 απαγορεύεται από ώρα 2μ.μ. έως και ώρα 6π.μ. του Σαββάτου 30/07/2022, η
διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στις παρακάτω περιοχές
NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση:
1. Σταυρός Κεραμωτής, (περιοχή Β1)
2. Κόρωνος, (περιοχή Β1)
3. Σκαδό, (περιοχή Β1)
4. Μέση, (περιοχή Β1)
5. Κορωνίδα, (περιοχή Β1)
6. Αγία Αναστασία, (περιοχή Β1)
7. Μυρίσης (περιοχή Β1)
και
8. Αλυκό (περιοχή Β2)
Η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις ανωτέρω
περιοχές, αποκλειστικά για τη μετακίνηση από και προς την κατοικία ή την εργασία τους,
καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου.
Επισυνάπτονται αποσπάσματα του Google Earth με τις περιοχές απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Σας ενημερώνουμε τέλος ότι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
(http://civilprotection.gr/el- Οδηγίες προστασίας- Δασικές Πυρκαγιές) καθώς επίσης και στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=9982 –
Θέματα Πολιτικής Προστασίας) υπάρχουν αναρτημένες Οδηγίες Προστασίας από Δασικές
πυρκαγιές.
από το γραφείο
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