
 

 

Αρτηγείο Πσροσβεστικού 

Σώματος 

Περιυερειακή 

Πσροσβεστική Διοίκηση  

Νοτίοσ Αιγαίοσ 

 

 

      

       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

          Εξκνύπνιε 12-06-2018  
 

                                                                                            
     H Xώξα καο θάζε ρξόλν καζηίδεηαη από δεθάδεο ππξθαγηέο νη νπνίεο μεθηλνύλ ζην κεγαιύηεξν  
πνζνζηό ηνπο από ακέιεηα. Τν Ππξ/θό Σώκα θαηαβάιιεη κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 
πνιηηώλ ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε θαη ηελ απνθπγή εθδήισζεο ππξθαγηώλ. Παξόια απηά όκσο 
θάπνηεο ππξθαγηέο ιακβάλνπλ κεγάιε έθηαζε κε θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ,  
ην θνηλσληθό ζύλνιν αιιά θαη επξύηεξα γηα ηελ Εζληθή νηθνλνκία. Κάζε έηνο θαηαλαιώλνληαη 
ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά  γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ ππξθαγηώλ, νη νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζα 
κπνξνύζαλ λα κελ είραλ εθδεισζεί . 
 
    Σην πιαίζην απηό εθδίδεηαη απηή ε ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη αθνξά : 
i)  Φσηηέο ζηελ ύπαηζξν  
ii) Θεξκέο εξγαζίεο 
iii) Βεγγαιηθά  - ππξνηερλήκαηα   
iv) Κάπληζκα κειηζζώλ. 
 
Αλαιπηηθόηεξα ελεκεξώλνπκε γηα ηα εμήο : 
 

i)  Σύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1ε Μαΐνπ έσο 31 Οθησβξίνπ 
(Αληηππξηθή πεξίνδνο) απαγνξεύεηαη ξεηά ην άλακκα θσηηάο, νπνπδήπνηε θαη αλ απηό ιάβεη 
ρώξα. Σε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο θαη ππό πξνϋπνζέζεηο επηηξέπεηαη, εθόζνλ όκσο ιεθζνύλ από 
ηνπο ηδηνθηήηεο ή εθκεηαιιεπηέο, ζπγθεθξηκέλα πξνιεπηηθά κέηξα.  

ii) Θεξκέο εξγαζίεο λννύληαη ε ειεθηξνζπγθόιιεζε, ε θνπή κεηάιισλ, ε ρξήζε θιόγαο ή 
νπνηνζδήπνηε εμνπιηζκόο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεξκόηεηα, θιόγα ή ζπηλζήξα. Η εθηέιεζε  
ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ επηηξέπεηαη κόλν αλ εθδνζεί εηδηθή άδεηα από ηελ Ππξνζβεζηηθή 
Υπεξεζία γηα ην ζθνπό απηό θαη ιεθζνύλ ζπγθεθξηκέλα πξνιεπηηθά κέηξα. 

iii) Σε όηη αθνξά  ηελ θαύζε ππξνηερλεκάησλ – βεγγαιηθώλ από ζαιάζζην ρώξν, αηγηαιό,  παξαιία 
ή ρεξζαίν ρώξν ζα πξέπεη απαξέγθιηηα ε νηθεία Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία κέζσ ησλ 
εληεηαικέλσλ Ππξνζβεζηηθώλ νξγάλσλ ηεο λα πξαγκαηνπνηήζεη απηνςία ζηνλ ππό αίηεζε 
ρώξν γηα λα εθηηκεζνύλ νη πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο θαύζεο γηα ηε ρνξήγεζε ή κε ηεο άδεηαο. 

iv) Τν θάπληζκα ησλ κειηζζώλ επηηξέπεηαη κόλν εθόζνλ ιεθζνύλ ζπγθεθξηκέλα πξνιεπηηθά κέηξα 
εληόο ησλ δαζώλ. Εηδηθόηεξα από 1ε Μαΐνπ έσο 31 Οθησβξίνπ επηηξέπεηαη κόλν σο ηελ 12ε 
κεζεκβξηλή θαη εθόζνλ ν δείθηεο επηθηλδπλόηεηαο ηεο πεξηνρήο είλαη 1 (κηθξή) ή 2 (κέζε). Ο 
δείθηεο επηθηλδπλόηεηαο εθδίδεηαη θαζεκεξηλά από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο. 

 
        Ο έιεγρνο ησλ αλσηέξσ πξνβιεπνκέλσλ θαζώο θαη ε έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο ή ν έιεγρνο 
εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ππξαζθαιείαο, αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηηο θαηά ηόπνπο Ππξνζβεζηηθέο 
Υπεξεζίεο νη νπνίεο, ζηηο πεξηπηώζεηο κε ζπκκόξθσζεο ησλ ππόρξεσλ, επηβάινπλ πνηληθέο θπξώζεηο 
θαη νη παξαβάηεο δηώθνληαη  θαη ηηκσξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα. 
        Τα Ππξνζβεζηηθά όξγαλα ππνρξενύληαη λα δηεπθνιύλνπλ θαη λα παξέρνπλ νπνηαδήπνηε 
πξόζζεηε πιεξνθνξία  ή ελεκέξσζε ζηνπο  πνιίηεο ζρεηηθά κε ηελ Ιζρύνπζα Ννκνζεζία.   

 


