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Αθήνα, 4 Απριλίου 2011 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εντατικοποιούνται οι δράσεις και οι έλεγχοι, ενόψει των 
εορτών του Πάσχα, για την παράνομη κατοχή, κατασκευή, 
διακίνηση, εμπορία και χρήση κροτίδων, φωτοβολίδων, 
βεγγαλικών κ.λ.π απαγορευμένων πυροτεχνικών ειδών. 

Τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια. 

 

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, εν όψει των εορτών του Πάσχα, 
εντατικοποιούν τις δράσεις και τους ελέγχους, σε όλη την επικράτεια, για να 
αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το φαινόμενο της παράνομης 
κατοχής, κατασκευής, διακίνησης, εμπορίας και χρήσης κροτίδων, 
φωτοβολίδων, βεγγαλικών κ.λ.π απαγορευμένων πυροτεχνικών ειδών. 

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
σχεδιασμού, έχει απευθύνει στις αστυνομικές Υπηρεσίες ειδικότερες εντολές 
και κατευθύνσεις, για λήψη αυξημένων μέτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιόδου των εορτών του Πάσχα, ώστε να προστατευτούν οι πολίτες και να 
αποτραπούν ατυχήματα και περιστατικά τραυματισμών .   

Το πλέγμα των μέτρων  περιλαμβάνει, κυρίως: 

• Τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων σε χώρους κατασκευής, αποθήκευσης 
και εμπορίας πυροτεχνικών ειδών,  

• την εντατικοποίηση των ελέγχων σε διάφορα καταστήματα (περίπτερα, 
καταστήματα ψιλικών, παιδικών παιγνίων κ.τ.π.), όπου ενδέχεται να 
πωλούνται τέτοια είδη, καθώς και σε πλανοδίους μικροπωλητές, 

• την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλες τις περιπτώσεις που 
διαπιστώνουν σχετικές παραβάσεις, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες 
Αρχές (κατασχέσεις, ενημέρωση τοπικών Δ.Ο.Υ., κίνηση διαδικασιών 
αφαίρεσης ή ανάκλησης αδειών κ.λ.π) 
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• τη συνεργασία με τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, για λεπτομερή και 
ουσιαστικό έλεγχο των εισαγομένων-μεταφερόμενων εμπορευμάτων, ώστε 
να αποτραπεί η εισαγωγή και μεταφορά απαγορευμένων πυροτεχνικών 
ειδών ή ειδών χωρίς την  σχετική άδεια. 

• τη μελέτη και τον έγκαιρο σχεδιασμό λήψης επιπρόσθετων μέτρων τάξης 
και ασφαλείας στους Ιερούς Ναούς, κατά τη διάρκεια των Θρησκευτικών 
εκδηλώσεων της Μεγάλης Εβδομάδας και ιδιαίτερα κατά τις Ακολουθίες 
του Επιταφίου και της Αναστάσεως, προκειμένου να αποτραπεί η χρήση 
τέτοιων ειδών και να προληφθούν ατυχήματα.  

 

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι τα βεγγαλικά και τα 
πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια και υπενθυμίζει ότι: 

 

• Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών 
εκτόξευσης αυτών από οποιονδήποτε απαγορεύεται.  

• Η αγορά βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων είναι παράνομη. Μην τα 
αγοράζετε.  

• Αποτρέψτε τα παιδιά από την χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.  

• Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακόμα 
και ακρωτηριασμού.  

• Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των 
ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα.  

• Οι ενήλικοι, μην χρησιμοποιείτε βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, γιατί 
υπάρχει κίνδυνος να σας μιμηθούν τα παιδιά.  

• Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, 
αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για 
την σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή. 


