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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Πποληπηικά μέηπα από ηοςρ Μελιζζοκόμοςρ 

για ηην αποθςγή ππόκληζηρ δαζικών πςπκαγιών 

 

Σύκθσλα κε ζρεηηθό έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γαζώλ θαη Αγξνηηθώλ 

ππνζέζεσλ ηεο Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ Αηηικήρ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο εθδήισζεο δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαηά ηελ ηξέρνπζα 

αληηππξηθή πεξίνδν (1
η
 Μαφος έυρ 31 Οκηυβπίος 2021), γνυζηοποιείηαι ζηοςρ 

Μελιζζοκόμοςρ ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ηος Δήμος Μεγαπέυν, όηη ην άξζξν 9 

ηεο 9/2000 ΦΔΚ Β΄1459/30.11.2000 Ππξνζβεζηηθήο δηάηαμεο πξνβιέπεη ηα εμήο: 

1. Τν κάπνιζμα ηυν κςτελών, πνπ είλαη κέζα ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο θαη 

ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ ηξηαθνζίσλ (300) κέηξσλ από ηηο παξπθέο ησλ 

δαζώλ επηηξέπεηαη κόλνλ εθόζνλ: 

- Γίλεη  αποτίλυζη ηηρ βλάζηηζηρ ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ησλ 

θπςειώλ θαη ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέηξσλ γύξσ από ηηο 

θπςέιεο. 

- Η ελάσιζηη απόζηαζη ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ησλ θπςειώλ από ηα 

δέλδξα θαη ηνπο ζάκλνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) κέηξα. 

- Σηνλ ρώξν ησλ θπςειώλ δηαηεξείηαη ηθαλή πνζόηεηα λεξνύ (ηνπιάρηζηνλ 

δηαθόζηα (200) ιίηξα λεξνύ). 

- Σηηο θπςέιεο θαη ζε εκθαλέο ζεκείν αναγπάθεηαι ηο ονομαηεπώνςμο, η 

διεύθςνζη και ηο ηηλέθυνο ηος ιδιοκηήηη. 

- Δηδηθά θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν επηηξέπεηαη ην θάπληζκα θπςειώλ 

κόλν κέρξη ηε 12
η
 μεζημβπινή θη εθόζνλ ν δείθηεο επηθηλδπλόηεηαο ηεο 

πεξηνρήο είλαη 1 (μικπή) ή 2 (μέζη). 

2. Τν κάπνιζμα μελιζζών, πνπ είλαη ζε θνξκνύο δέλδξσλ επηηξέπεηαη εθηόο 

αληηππξηθήο πεξηόδνπ κόλνλ εθόζνλ επηθξαηνύλ θαηάιιειεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, έρνπλ ιεθζεί ηα πξνιεπηηθά κέηξα ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ 

θαη έρεη ελεκεξσζεί ε αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία γηα ην ρξόλν ηεο 

ελέξγεηαο ηνπ θαπλίζκαηνο. 

3. Δπηπξνζζέησο ην άξζξν 12 ηεο ίδηαο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 9
α
 /2005 (ΦΔΚ Β΄1554) Πςποζβεζηική Διάηαξη 

πξνβιέπεη όηη « κε ηελ επηθύιαμε δηαηάμεσλ, πνπ πξνβιέπνπλ απζηεξόηεξεο 

πνηλέο, νη παξαβάηεο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ δηώθνληαη θαη ηηκσξνύληαη 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 458 ηος Ποινικού Κώδικα. 

4. Παξαθαινύληαη όινη νη Μελιζζοκόμοι ηηρ πεπιοσήρ μαρ, ώζηε λα είλαη 

ηδηαηηέξσο πξνζεθηηθνί θαηά ηελ άζθεζε ηεο Μελιζζοκομίαρ, εθαξκόδνληαο 

ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
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