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                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: «Δλεκέξσζε γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ εξγαζηώλ  ηεο κειηζζνθνκίαο  
                 θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν».     
    
 
   Από ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 
αλαθνηλώλεηαη όηη πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζεί ν θίλδπλνο εθδήισζεο δαζηθώλ 
ππξθαγηώλ ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, όζνη δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε κειηζζνθνκηθέο 
εξγαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαηηέξσο πξνζεθηηθνί θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο 
εθαξκόδνληαο ηηο ηζρύνπζεο ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο. 
   Δηδηθόηεξα ζην άξζξν 11 ηεο αξηζκ. 9/2021 Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο νξίδνληαη ηα εμήο:  
Δπιηπέπεηαι ηο κάπνιζμα ζε νομίμυρ εγκαηεζηημένερ κςτέλερ μελιζζών (μελιζζοκομεία), 
πος εγκαθίζηανηαι ζηιρ εκηάζειρ και ηοςρ σώποςρ ηος άπθπος 1 ηηρ παπούζαρ, από 1η 
Μαΐος έυρ και ηην 31η Οκηυβπίος εκάζηος έηοςρ, ζε ημέπερ πος ο δείκηηρ 
επικινδςνόηηηαρ, ζύμθυνα με ηον εκδιδόμενο από ηη Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ 
Πποζηαζίαρ (Γ.Γ.Π.Π.) Ημεπήζιο Χάπηη ππόβλετηρ Κινδύνος πςπκαγιάρ είναι 1 (σαμηλή) 
ή 2 (μέζη), ή ζε ημέπερ πος δεν ςθίζηαηαι δείκηηρ επικινδςνόηηηαρ, όηαν οι ηοπικέρ 
καιπικέρ ζςνθήκερ δεν εςνοούν έναπξη και ηασεία εξάπλυζηρ πςπκαγιάρ, ευόσον 
πληρούνται σωρεστικά τα κάτωθι προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα 
πσροπροστασίας:  
α. Η διενέπγεια καπνίζμαηορ ππαγμαηοποιείηαι καηά ηιρ ππυινέρ ώπερ μέσπι ηη 10η 
ππυινή, και αποθεύγεηαι, όηαν οι ηοπικέρ καιπικέρ ζςνθήκερ εςνοούν έναπξη και ηασεία 
εξάπλυζηρ πςπκαγιάρ.  
β. Γίνεηαι αποτίλυζη ηηρ βλάζηηζηρ ηος σώπος εγκαηάζηαζηρ ηυν κςτελών και ζε 
απόζηαζη ηοςλάσιζηον πένηε (5) μέηπυν γύπυ από ηιρ κςτέλερ.  
γ. Η ελάσιζηη απόζηαζη ηος σώπος εγκαηάζηαζηρ ηυν κςτελών από ηα δένδπα και 
θάμνοςρ είναι ηοςλάσιζηον δέκα (10) μέηπα.  
δ. Απαγοπεύεηαι η εγκαηάζηαζη κςτελών επάνυ ζε ελαζηικά αςηοκινήηυν. 
ε. Αποθεύγεηαι, η επαθή ηηρ ζςζκεςήρ καπνίζμαηορ (καπνιζηήπι) με παπεδάθια 
βλάζηηζη.  
στ. Σηιρ κςτέλερ και ζε εμθανέρ ζημείο ςθίζηαηαι πινακίδα ζηην οποία αναγπάθεηαι ηο 
ονομαηεπώνςμο, η διεύθςνζη και ηο ηηλέθυνο ηος ιδιοκηήηη.  
η. Σηον σώπο ηυν κςτελών διαηηπείηαι ικανή ποζόηηηα νεπού (ηοςλάσιζηον 200 λίηπα 
νεπού), ποηίζηπερ νεπού ή γευπγικόρ τεκαζηήπαρ γεμάηορ με νεπό, επγαλεία όπυρ 
πηςοζκάπανα, και η ύπαπξη εδαθικού ςλικού για συμαηοκάλςτη/επισυμάηυζη εζηιών 
καύζηρ. 
 
 
 



 
 
 
   Δπηπιένλ ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 18 ηεο ίδηαο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο νξίδεηαη όηη: 
Με ηην επιθύλαξη διαηάξευν πος πποβλέποςν αςζηηπόηεπερ κςπώζειρ, ζηοςρ 
παπαβάηερ ηηρ παπούζαρ επιβάλλονηαι ηα διοικηηικά ππόζηιμα ηος Παπαπηήμαηορ Β ηηρ 
ςπ’ απιθ. 19/2020 Πςποζβεζηικήρ Γιάηαξηρ (Β΄2233), όπυρ κάθε θοπά ιζσύει. 
   Δπηζεκαίλεηαη ζε όζνπο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε κειηζζνθνκηθέο εξγαζίεο όηη ζα πξέπεη 
θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο λα ελεκεξώλνληαη θαζεκεξηλά ζρεηηθά κε ηηο 
πξνγλώζεηο ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζπλζεθώλ  ζύκθσλα κε ηελ ΔΜΤ, www.emy.gr θαη ην 
δείθηε επηθηλδπλόηεηαο ζύκθσλα κε ην ράξηε πξόβιεςεο θηλδύλνπ ππξθαγηάο πνπ 
αλαθνηλώλεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (http://civilprotection.gr/el).  
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