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ΘΔΜΑ: «Απνθπγή πξόθιεζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαηά ηελ εθηέιεζε γεσξγηθώλ                
εξγαζηώλ ζηελ ύπαηζξν»  
 
 
Σν Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο θαη Αιηείαο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ ππελζπκίδεη ζηνπο 
αγξόηεο, θηελνηξόθνπο πηελνηξόθνπο θαη κειηζζνθόκνπο όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
αληηππξηθήο πεξηόδνπ (1ε Μαΐνπ έσο 31ε Οθησβξίνπ) πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 
πξνζεθηηθνί θαη λα ιαµβάλνπλ όια ηα πξνιεπηηθά µέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ γεσξγηθώλ 
θαη άιισλ εξγαζηώλ ζηελ ύπαηζξν, πνπ µπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά από ακέιεηα, 
όπσο είλαη ε ρξήζε γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ πνπ δεκηνπξγνύλ ζπηλζήξεο, 
ην θάπληζκα θπςειώλ θ.α. θαη λα εθαξκόδνπλ πηζηά ηνπο Κώδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο 
Πξαθηηθήο όπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ ππ΄αξηζκ. 125347/548/2004 Κ.Τ.Α (ΦΔΚ 
142/Β/2004), ε κε ηήξεζε ησλ νπνίσλ επηζύξεη θπξώζεηο. 
Δπίζεο ππελζπκίδεηαη, όηη θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν απαγνξεύεηαη ε θαύζε ησλ 
θπηηθώλ ππνιεηκκάησλ ησλ θαιιηεξγεηώλ. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα κέηξα πξόιεςεο: 
   Γεσξγνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο: Απνθεύγνπκε λα αλάβνπκε θσηηά θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ ζηηο θηηξηαθέο καο εγθαηαζηάζεηο. Αλ όκσο είλαη 
απαξαίηεην ηόηε:  
α) Σνπνζεηνύκε ζηηο θαπλνδόρνπο εηδηθέο ζπζθεπέο γηα λα κελ θεύγνπλ ζπηλζήξεο.   
β) Καζαξίδνπκε ηηο θαπλνδόρνπο. 
γ) βήλνπκε ηε θσηηά ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. 
δ) Φξνληίδνπκε λα ππάξρεη άκεζα δηαζέζηκν λεξό γηα ππξόζβεζε. 
ε) Γηαηεξνύκε ην ρώξν γύξσ από θσηηά θαζαξό. 
 Καζαξηζκνί απηνθπνύο βιάζηεζεο ζηηο δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο: Ο θαζαξηζκόο ησλ 
ρόξησλ ζε ειαηώλεο, άιιεο δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ακπειώλεο είλαη έλα από ηα 
ζεκαληηθόηεξα κέηξα πξόιεςεο. Δμαζθαιίδεη πξώηα από όια ηελ πεξηνπζία καο από 
θαηαζηξνθή ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ελώ ηαπηόρξνλα απνηειεί κεγάιν βνήζεκα γηα ηνπο 
ππξνζβέζηεο ζηελ πξνζπάζεηα ειέγρνπ κηα ππξθαγηάο θαζώο θάλεη ηελ θαζαξηζκέλε 
πεξηνρή λα ιεηηνπξγεί ζαλ αληηππξηθή δώλε. Η θνπή ησλ ρόξησλ πξέπεη λα γίλεηαη κόιηο 
νινθιεξσζεί ε αλάπηπμή ηνπο ζηελ αξρή ηνπ ζέξνπο θαη λα ζπλνδεύεηαη από 
απνκάθξπλζή ηνπο ή παξάρσκά ηνπο ζην έδαθνο.  
Σνπνζέηεζε ησλ θπςειώλ: Γηα ηελ ηνπνζέηεζε θπςειώλ ζε κία δαζηθή πεξηνρή, εθηόο 
από ηα νξηδόκελα από ηνλ λόκν (π.ρ. απόζηαζε 25 κέηξα από δξόκν θαη 35 κέηξα από 
ηελ ηειεπηαία θαηνηθία) πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θαη ν θίλδπλνο από ππξθαγηά.  
 
 
 



 
 
 
Πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηό όηη ε ηνπνζέηεζε θπςειώλ δίπια ζε δξόκνπο ή ζε ζηελέο 
αληηππξηθέο δώλεο, δπζθνιεύεη ην έξγν ησλ ππξνζβεζηηθώλ δπλάκεσλ. Δπίζεο πξέπεη λα 
αλαδεηνύληαη ζέζεηο ρσξίο βιάζηεζε (π.ρ. νηθόπεδα, μέθσηα, θιπ.), ώζηε, ζε πεξίπησζε 
ππξθαγηάο, νη θπςέιεο λα κελ εθηεζνύλ άκεζα ζηηο θιόγεο. 
Υξεζηκνπνίεζε ηνπ θαπλνύ γηα ηελ επηζεώξεζε ησλ κειηζζηώλ: Η ρξεζηκνπνίεζε θαπλνύ 
θαηά ηηο εξγαζίεο ζην κειίζζη είλαη απαξαίηεηε. Δπεηδή θαηά ηε δηαδηθαζία απηή γίλνληαη 
πνιιέο θνξέο ιάζε, πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ εθδήισζε ππξθαγηάο, πξέπεη ν κειηζζνθόκνο 
λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθόο ζην άλακκα, ζηε ρξεζηκνπνίεζε αιιά θαη ζην ζβήζηκν ηνπ 
θαπληζηεξηνύ, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηδηαίηεξα όκσο ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, 
θαη κάιηζηα όηαλ θπζάεη. Σν άλακκα ηνπ θαπληζηεξηνύ δελ πξέπεη πνηέ λα γίλεηαη ζην 
έδαθνο. Σν θαπληζηήξη πξέπεη λα αλάβεη επάλσ ζην θαπάθη ηεο θπςέιεο ή ζηελ θαξόηζα 
ηνπ θνξηεγνύ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζηα κειίζζηα ην θαπληζηήξη δελ πξέπεη λα 
ηνπνζεηείηαη πνηέ ζην έδαθνο. Η ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηύζζεηαη ζηνλ κεηαιιηθό ηνπ 
ζθειεηό είλαη κεγάιε θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά.  
Δπηπιένλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο αξηζκ. 9/2000 Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο: 
 1. Σν θάπληζκα θπςειώλ πνπ είλαη κέζα ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο θαη ζε απόζηαζε 
κηθξόηεξε ησλ 300 κέηξσλ από ηηο παξπθέο ησλ δαζώλ επηηξέπεηαη κόλν εθόζνλ:  
α) Γίλεη απνςίισζε ηεο βιάζηεζεο ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ησλ θπςειώλ θαη ζε 
απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξσλ γύξσ από ηηο θπςέιεο. 
β) Η ειάρηζηε απόζηαζε ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ησλ θπςειώλ από ηα δέλδξα θαη 
ζάκλνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξσλ. 
γ) ηνλ ρώξν ησλ θπςειώλ δηαηεξείηαη ηθαλή πνζόηεηα λεξνύ (ηνπιάρηζηνλ 200 ιίηξα 
λεξνύ). 
δ) ηηο θπςέιεο θαη ζε εκθαλή ζεκείν αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν, ε δηεύζπλζε θαη ην 
ηειέθσλν ηνπ ηδηνθηήηε. 
  Δηδηθά θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν (από 1ε Μαΐνπ έσο 31ε Οθησβξίνπ), επηηξέπεηαη ην 
θάπληζκα θπςειώλ κόλν κέρξη ηε 12ε κεζεκβξηλή θαη εθόζνλ ν δείθηεο επηθηλδπλόηεηαο 
ηεο πεξηνρήο είλαη 1 (κηθξή) ή 2 (κέζε). 
 2. Σν θάπληζκα κειηζζώλ πνπ είλαη ζε θνξκνύο δέλδξσλ επηηξέπεηαη εθηόο αληηππξηθήο 
πεξηόδνπ, κόλν εθόζνλ επηθξαηνύλ θαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, έρνπλ ιεθζεί ηα 
πξνιεπηηθά κέηξα ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ θαη έρεη ελεκεξσζεί ε αξκόδηα 
Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία γηα ην ρξόλν ηεο ελέξγεηαο ηνπ θαπλίζκαηνο». 
Σέινο επηζεκαίλεηαη ζε όζνπο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε γεσξγηθέο θαη άιιεο εξγαζίεο ζηελ 
ύπαηζξν πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά, όηη ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη 
θαζεκεξηλά ζρεηηθά κε ηηο πξνγλώζεηο ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζπλζεθώλ ( ζύκθσλα κε ηελ 
Δ.Μ.Τ., 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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