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ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Λιμεναρχείου Ύδρας » 
Σχετ: Α) Το με Α.Π:2133.8/598/2019/27-06-2019 Έγγραφό μας    
         Β) Ο Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Κυριακής 11-08-2019. 
 

1. Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε ότι ο Ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς 

που εκδόθηκε για την ΚΥΡΙΑΚΗ 11-08-2019 εκτιμά τη κατηγόρια κινδύνου στο 5 που αντιστοιχεί σε 

κατάσταση συναγερμού.  

2. Ως εκ των ανωτέρω παρακαλείστε όπως: 

i. Αναφέρετε οποιαδήποτε ασυνήθιστη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των πλόων σας. (πχ 

άναμμα φωτιάς σε παραλία που είναι παρακείμενη σε δασική έκταση – εγκαταλελειμμένη λέμβος χωρίς επιβάτες 

κοντά σε απόμακρες ακτές – χρήση βεγγαλικών) 

ii. Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων να ενημερώνουν κατάλληλα τους ενοίκους τους για την πρόληψη τους 

καθώς και για την επικινδυνότητα που υπάρχει λόγω της ανωτέρω πρόβλεψης καθώς και τα σημεία 

εξυπηρέτησής τους σε περίπτωση ανάγκης. 

iii. Οι διαχειριστές παραλιών να επιτηρούν τους χώρους που τους έχουν παραχωρηθεί για την 

αποφυγή πυρκαγιάς. Επιπλέον να τηρούνται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας – πυρόσβεσης.  

iv. Μετά το πέρας της ημερήσιας δραστηριότητας να μαζεύονται όλα τα σκουπίδια και να 

τοποθετούνται στα προκαθορισμένα σημεία διαχείρισης αυτών.  

v. Τα πλοία που διενεργούν ημερήσιους περιηγητικούς πλόες και από-επιβιβάζουν επιβάτες στις 

παραλίες να επιτηρούν τους χώρους και να προτρέπουν τους επιβάτες να αφήνουν τα σκουπίδια εντός του 

πλοίου και να αποτρέπουν τη χρήση φλόγας στη παραλία.   

vi. Να μην αποθηκεύεται καύσιμη ύλη σε δοχεία ακατάλληλη για αυτή τη χρήση. Η αποθήκευσή τους 

να γίνεται σε μέρη σκιερά με επαρκή αερισμό.  

3. Σε περίπτωση πυρκαγιάς θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις υποδειχθείσες εντολές – 

οδηγίες.  

4. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς σε νησί η άμεση κινητοποίηση υλικών και μέσων 

αποτελεί μονόδρομο καθώς αν υπάρχουν προεκτάσεις αυτής ενδέχεται να απαιτηθεί η απομάκρυνση των 

κατοίκων. 



5. Δήμος Ύδρας και Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας που κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για τις 

δικές τους κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες. 

6. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.- 

 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 
 

 
 

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

I. Ιδιοκτήτες Θαλασσίων Ταξί 
II. Ιδιοκτήτες  Ε/Γ-Τ/Ρ 

III. Ιδιοκτήτες Φορτηγών Πλοίων 
IV. Ιδιοκτήτες Επαγγελματικών Αλιευτικών 
V. Ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

I. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/1Η ΠΕ.ΔΙ.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α) 
II. ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 
III. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΔΡΑΣ 
IV. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΥΔΡΑΣ 
V. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
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