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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πυρασφάλεια 
αποταθείτε στον σύμβουλο πυρασφάλειας των Βρετανικών 

Βάσεων στα ακόλουθα τηλέφωνα : 25968079 και 25968082 ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση : 

 BFC-DFR-HQ-Groupmailbox@mod.gov.uk 
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Πυρασφάλεια: Κατασκήνωση 
 
Βασικές Πληροφορίες 
 

Αρέσει σε όλους μας να χαλαρώνουμε και να απολαμβάνουμε την ύπαιθρο καθώς 
κατασκηνώνουμε. Επειδή όμως χαλαρώνουμε, δεν πρέπει να ξεχνούμε τους κανόνες και 
πρακτικές πυρασφάλειας.  
 
Όταν φτάσετε στον κατασκηνωτικό σας χώρο: 
 Φροντίστε τα αντίσκηνα σας να απέχουν τουλάχιστον 6 μέτρα το ένα απο το άλλο. 
 Εντοπίσετε τις πυροσβεστικές εστίες στον χώρο που βρίσκεστε και μάθετε που είναι το πιο 

κοντινό σε εσάς τηλέφωνο. 
 Φροντίστε να έχετε ένα φανάρι για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Μην χρησιμοποιείτε 

κεριά. 
 
 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς: 
 

 Οι φωτιές σε αντίσκηνα εξαπλώνονται ραγδαία. Εκκενώστε τα αντίσκηνα το συντομότερο 
δυνατό.  

 Τηλεφωνήστε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και δώστε την ακριβή τοποθεσία της 
πυρκαγιάς. 

 Εάν γνωρίζετε τις συντεταγμένες αναφέρετε τις. Αλλιώς δώστε  ένα ορόσημο όπως ένα 
εστιατόριο, ένας εκδρομικός χώρος, εκκλησία κλπ.  

 

Σκηνές και Αντίσκηνα 
 

 Κρατείστε σπίρτα και αναπτήρες μακριά από τα παιδιά. 
 Εύφλεκτες υγρές ύλες, καθώς και κύλινδροι υγραερίου να διατηρούνται εκτός των σκηνών 

και μακριά από τα παιδιά.  
 Διατηρείστε τις συσκευές μαγειρέματος μακριά από τα τοιχώματα και την οροφή και σε χώρο 

που είναι μειωμένος ο κίνδυνος ανατροπής τους. 
 ΜΗΝ μαγειρεύετε κοντά σε εύφλεκτα υλικά και κοντά σε αυξημένη βλάστηση. 
 Να έχετε ένα σχέδιο δράσης και να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση φωτιάς να σκίσετε 

την σκηνή και να οδηγηθείτε σε ασφάλεια.  
 Βεβαιωθείτε όπως όλοι γνωρίζουν πως σβήνουν μια φωτιά από τα ρούχα τους. 
 
ΔΕΝ πανικοβάλλεσαι – ΔΕΝ τρέχεις – Ξαπλώνεις και στριφογυρίζεις το σώμα σου.  
 
 ΜΗΝ χρησιμοποιείτε κεριά εντός ή κοντά σε σκηνές. Τα φανάρια είναι πολύ πιο ασφαλή. 
 ΜΗΝ χρησιμοποιείτε συσκευές που χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη εύφλεκτα υγρά, εντός ή 

γύρω από τις σκηνές. 
 ΜΗΝ χρησιμοποιείτε συσκευές μαγειρέματος εντός μικρών σκηνών. 
 ΜΗΝ καπνίζετε εντός των σκηνών. 

 
 

Η πρόληψη είναι η λέξη κλειδί. Μια φωτιά σε σκηνή μπορεί να την καταστρέψει 
σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Αποφύγετε την χρησιμοποίηση γυμνής 

φλόγας μέσα σε σκηνές και αντίσκηνα. 

 
 
 
 

Πυρασφάλεια: Ψήσιμο Φαγητού στην Ύπαιθρο 
 
 
 Βεβαιωθείτε πως η ψησταριά σας, δουλεύει σωστά. 
 Να έχετε πάντοτε κοντά σας ένα κουβά με νερό, ή άμμο, ή ένα λάστιχο του κήπου ενωμένο σε 

βρύση σε περίπτωση που τα χρειαστείτε εν ώρα ανάγκης. 
 Φροντίστε η ψησταριά σας να βρίσκεται μακριά από, δέντρα, θάμνους, ξύλινες περιφράξεις, 

πέργολες κλπ. 
 Χρησιμοποιείστε αρκετό κάρβουνο τόσο όσο να καλύπτει την κάτω επιφάνεια της ψησταριάς, 

περίπου 50mm. 
 Κρατείστε τα παιδιά σας, παιχνίδια υπαίθρου καθώς και κατοικίδια ζώα μακριά από τον χώρο 

ψησίματος.  
 Όταν τελειώσετε το μαγείρεμα, σιγουρευτείτε πως τα κάρβουνα είναι κρύα πριν τα μετακινήσετε. 

Αδειάστε τις στάχτες σε καθαρό από ξηρά βλάστηση χώμα. 
 ΜΗΝ αφήνετε ποτέ την ψησταριά χωρίς επίβλεψη. 
 ΜΗΝ αδειάζετε τις στάχτες σε κάλαθους αχρήστων. Αν είναι ζεστές θα τους λιώσουν και θα 

προκαλέσουν πυρκαγιά. 

! ΜΗΝ ανάβετε τις ψησταριές σας εντός κλειστών χώρων. 

! ΜΗΝ χρησιμοποιείτε βενζίνη ή παραφίνη για το άναμμα των κάρβουνων. Χρησιμοποιείτε μόνο 
τα ενδεδειγμένα είδη ανάμματος π.χ. Στερεό πετρέλαιο. 
 

            
 
Ψησταριές Υγραερίου 
 

! Οι ψησταριές υγραερίου χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή στο άναμμα και στο σβήσιμο τους. 

! Βεβαιωθείτε πως η παροχή είναι κλειστή πριν να αλλάξετε τον κύλινδρο. 

! Αντικαταστήστε τον κύλινδρο υγραερίου σε ανοιχτό χώρο ή ανοίξτε πόρτες και παράθυρα έτσι 
ώστε ο χώρος να αερίζεται επαρκώς. 

! Όταν ολοκληρώσετε το μαγείρεμα σας, κλείστε πρώτα την παροχή υγραερίου από τον κύλινδρο, 
πριν να κλείσετε την παροχή στην ψησταριά, έτσι ώστε να εξαεριστεί τυχόν κατάλοιπο από τις 
σωλήνες.  

! Εάν υποψιάζεστε διαρροή στον κύλινδρο γκαζιού ή στις σωληνώσεις: 
 Απλώστε σαπουνόνερο πάνω στις σωλήνες και ενώσεις και ελέγξτε για φυσαλίδες. 
 Εάν βρείτε διαρροή σε ένωση προσπαθήστε να την σφίξετε.  
  ΌΜΩΣ μην την σφίξετε περισσότερο απ’ ότι χρειάζεται. 

 
 
Φύλαξη των Κυλίνδρων Υγραερίου 
 

• Οι κύλινδροι πρέπει να φυλάγονται εκτός των υποστατικών 

• Προστατέψτε τους κυλίνδρους από συνθήκες υπερβολικού ψύχους/πάγου αλλά και από την 
άμεση έκθεση τους σε ηλιακή ακτινοβολία. 

• ΜΗΝ φυλάσσεται τους κυλίνδρους στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από τις σκάλες. Σε 
περίπτωση πυρκαγιάς αυτή θα είναι η διαδρομή εκκένωσης.  

• ΜΗΝ φυλάσσεται στις οικίες σας περισσότερους κυλίνδρους απ’ όσους χρειάζεστε. 
 

Περάστε καλά και να θυμάστε – πως φωτιά και αλκοόλ δεν σμίγουν. 
 

                    

 

 


