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                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Απομάκρυνση ελαστικών και κυψελών (μελισσοσμήνη) από δασικούς-
αγροτικούς δρόμους και αντιπυρικές ζώνες καθώς και λήψη προληπτικών μέτρων 
προστασίας από τους κινδύνους των πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο από 
μελισσοκόμους κατά το κάπνισμα μελισσών 

     Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Χαλκιδικής  συνιστά  σε   όλους  τους  Μελισσοκόμους  που  έχουν  τοποθετήσει  εντός  των
Δασών και  Δασικών εκτάσεων και  κυρίως αντιπυρικών ζωνών ελαστικά αυτοκινήτων ως
βάσεις  για  την  εγκατάσταση  των  κυψελών  τους  να  τα  απομακρύνουν  και  να  τα
αντικαταστήσουν με άλλα δύσφλεκτα υλικά.

Επίσης κάνει γνωστό ότι  κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, σύμφωνα με το
άρθρο 9 της 9Α Πυρ/κής Διάταξης του Α.Π.Σ (φεκ β΄1554/10-11-2005), το κάπνισμα των
κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των
τριακοσίων (300) μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον :

1) Έχει γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε
απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων από τις κυψέλες.

2)  Η  ελάχιστη  απόσταση  του  χώρου  εγκατάστασης  κυψελών  από  τα  δένδρα  και
θάμνους, είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα

3) Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρων).
4) στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και

το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη
Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12η

μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση).    
      Το κάπνισμα των μελισσών που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται  εκτός

αντιπυρικής  περιόδου,  μόνον  εφόσον  επικρατούν  κατάλληλες  καιρικές  συνθήκες,  έχουν
ληφθεί τα προηγούμενα  προληπτικά  μέτρα και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική
Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.

Επίσης οι  κυψέλες θα πρέπει να τοποθετούνται  έτσι  ώστε να μην παρεμποδίζεται  η
διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων.
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