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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΚΡΙΗ θαη  

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Γ.Γ. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΧΜΑΣΟ 

ΠΔ.ΠΤ.Γ. ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ Ν. ΥΙΟΤ 

Σαρ. Γ/λζε: Αεξ. Ρνδνθαλάθε 18 

   Φάξθαηλα   82131   ΥΙΟ 

Σει:   2271044444 

email:  dpy.xiou@psnet.gr 

 Υίνο, 01 Απριλύου 2022 

ΠΡΟ:  

Όπσο ν ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 

ΚΟΙΝ:  

Αξηζ. Πξση:  699  Φ. 702.15 

ΘΔΜΑ: «Λήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο έηνπο 2022 -  

Δθαξκνγή ησλ Ππξνζβεζηηθώλ Γηαηάμεσλ 20/2022  & 9/2021» 

ΥΔΣ: α) Η Κ.Τ.Α. 12030 Φ.109.1 / 19-05-1999 (ΦΔΚ Β΄ 713). 
 β) Ο Ν. 3852/2010. (ΦΔΚ87/ηΑ΄/07-06-2010) 

 γ) Ο Ν.4662/2022 (ΦΔΚ27/ηΑ΄/07-02-2020) 

Πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηε λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνύο πνπ ηζρύνπλ ,  

1. Παξαθαινύκε όπσο όινη νη Γήκνη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υίνπ λα θξνληίζνπλ 

λα θαζαξηζηνύλ ηα νηθόπεδα θαη ηα αγξνηεκάρηα κέζα θαη γύξσ από ηα όξηα ησλ νηθηζκώλ 

(ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο) ελόςεη ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ 2022 (κέρξη 30-04-

2022).  Οκνίσο λα πξάμνπλ θαη νη δηνηθήζεηο ησλ δσηηθώλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ – 

επηρεηξήζεσλ – ρώξσλ ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο (π.ρ. αξραηνινγηθώλ / πνιηηηζηηθώλ θ.ιπ.) 

δεκόζησλ & ηδησηηθώλ εληόο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο καο, γηα ηηο ππνδνκέο θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ. 

Με ηνλ ηξόπν απηό απνθεύγεηαη ε κεηάδνζε ησλ ππξθαγηώλ, νη νπνίεο πξνθαινύληαη 

από δξαζηεξηόηεηεο κέζα ζηνλ νηθηζηηθό ηζηό ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο, πξνο ηηο γύξσ 

αγξνηηθέο θαη δαζηθέο εθηάζεηο θαη ην αληίζεην.  Δλώ παξάιιεια δελ δηαζπώληαη νη 

ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο, δηαηίζεηαη ην ζύλνιν ηεο ππξνζβεζηηθήο δύλακεο ζηελ θαηάζβεζε 

ηνπ κεηώπνπ ηεο ππξθαγηάο θαη όρη ζηε θύιαμε ησλ θαηνηθηώλ θαη ησλ ινηπώλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ πεξηβάιινληαη από μεξά ρόξηα – ζάκλνπο θαη θηλδπλεύνπλ λα θανύλ, από 

απηό. 

Προτεραιότητα να δοθεύ ςε οικιςμούσ / τοπικϋσ κοινότητεσ οι οπούεσ 
βρύςκονται ςε πρανό με μεγϊλεσ κλύςεισ ό ςε ρεματιϋσ και παρουςιϊζουν δυςκολύα 
ςτην προςβαςιμότητα ςε κϊθε πλευρϊ του οικιςμού [π.χ. Διευχϊ, Πιςπιλούντα, 
γενικϊ οι οικιςμού τησ δ.ε. Αμανόσ και τησ δ.ε. Καρδαμύλων (εκτόσ Πυτιούσ) κ.λπ.].  
Ειδικϊ ςτο Κ.Τ.Σ. Χύου (ΒΙΑΛ) ςτην περιοχό Χαλκειούσ απαιτεύται δημιουργύα 
«αντιπυρικόσ» ζώνησ περιμετρικϊ με ϊροςη των αγροτεμαχύων και με καθαριςμό 
των ϊκρων των αγροτεμαχύων και των οδών.  Επειδό τα πυροςβεςτικϊ οχόματα 
πρϋπει να διανύςουν δύςκολεσ διαδρομϋσ, με αποτϋλεςμα να υπϊρχει κύνδυνοσ 
εγκλωβιςμού των πυροςβεςτών – εργαζομϋνων – κατούκων – φιλοξενούμενων από 
τη φωτιϊ. 

Για τισ τοπικϋσ περιφϋρειεσ τησ πόλησ Χύου, τησ δ.κ. Βροντϊδου και τησ δ.κ. 
Θυμιανών, πρϋπει να δοθεύ ιδιαύτερη προςοχό, με δεδομϋνο ότι πυκνοκατοικημϋνεσ 
περιοχϋσ γειτνιϊζουν με δαςικϋσ εκτϊςεισ – θαμνότοπουσ και χϋρςα αγροτεμϊχια.  
ε πολλϊ ςημεύα αυτών των περιφερειών, παρατηρεύται ςυςςώρευςη διαφόρων 
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υλικών τα οπούα μπορεύ να προκαλϋςουν – να μεταδώςουν πυρκαγιϊ ό να 
αυξόςουν την ϋνταςη τησ πυρκαγιϊσ (π.χ. ύψωμα Βύγλασ Β-ΒΑ Καρφϊ, ύψωμα 
πηλϊδια, δυτικϋσ παρυφϋσ ςυνοικύασ Παν.Ευρετόσ, Μονοδϋντρι, περιοχϋσ γύρω 
από ςυνοικύα Γιαλούρικα, Γρου ϋωσ ΝΑ Κορακϊρη, Κλειδού – Ρεςτϊ κ.λπ.). 

2. α) Η Π.Τ. Υίνπ λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη δηαλνκή ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ.  

β) Όινη νη απνδέθηεο, λα θνηλνπνηήζνπλ ην παξόλ ζηηο πθηζηάκελεο δνκέο ηνπο (όπνπ 

δελ θνηλνπνηείηαη κε ηελ παξνύζα).  

3. Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο. 

Ο Γηνηθεηήο 
Ιωϊννησ . Βουρϊκησ 

Πύραρχοσ 
 

ΠΙΝΑΚΑ  ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ: 

1. Ιεξά Μεηξόπνιηο Υίνπ, Φαξώλ & Οηλνπζζώλ 

2. 96 ΑΓΣΔ 

3. Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Υίνπ / θ
νο

 Αληηπεξηθεξεηάξρεο 

4. Γήκνο Υίνπ / θ
νο

 Γήκαξρνο 

5. Γήκνο Οηλνπζζώλ 

6. Γήκνο Φαξώλ 

7. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

8. ΝΑ.. Υίνπ 

9. Δθνξεία Αξραηνηήησλ Υίνπ 

10. Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην» 

11. Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Υίνπ / Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

12. Γήκνο Υίνπ / Απηνηειέο Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

13. Όιεο νη δεκνηηθέο ελόηεηεο ηνπ δήκνπ Υίνπ  (με σθύνη τοσ Αστοτελούς Γραφ. Π.Π. τοσ δήμοσ Φίοσ) 

14. Όιεο νη δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο θνηλόηεηεο ηνπ δήκνπ Υίνπ   
(με εσθύνη τοσ Αστοτελούς Γραφ. Π.Π. Τοσ δήμοσ Φίοσ) 

15. Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο Υίνπ 

16. Κ.Τ.Σ. Υίνπ (ΒΙΑΛ) 

17. ΓΔΓΓΗΔ ΑΔ - πεξηνρήο Υίνπ 

18. ΓΔΗ ΑΔ - ΑΠ Υίνπ 

19. Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Υίνπ 

20. Έλσζε Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ Υίνπ 

21. Δ.Μ.Υ. ΤΝ.Π.Δ. 

22. Όινη νη πλεηαηξηζκνί Μαζηηρνπναξαγσγώλ ηεο Υίνπ (με εσθύνη της ΕΜΦ ΣΥΝ.Π.Ε.) 

23. REVOIL Απνζήθεο θαπζίκσλ Υίνπ 

24. PETROGKAZ – Δγθαηαζηάζεηο Υίνπ 

Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Δηζαγγειία Πξσηνδηθώλ Υίνπ 

2. Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε Υίνπ 

3. Κεληξηθό Ληκελαξρείν Υίνπ 

4. Γηεύζπλζε Γαζώλ Υίνπ 

5. π.ε. Υίνπ / Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Κηεληαηξηθήο 

6. Α.Δ.Ν. Οηλνπζζώλ 

7. Δζεινληηθέο νκάδεο-νξγαλώζεηο Γαζνπξνζηαζίαο-Ππξόζβεζεο 

8. Π.Τ. & Π.Κ. Αξκνδηόηεηαο καο 
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