ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
από 1η Μαΐου µέχρι 31η Οκτωβρίου
Ανακοινώνεται ότι, απαγορεύεται η καύση, από 1η Μαΐου µέχρι 31η Οκτωβρίου, σε δάση,
δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, όπως και σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους
χώρους, που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά
τους.
Επίσης µε την επιφύλαξη επιµέρους ρυθµίσεων που καθορίζονται περαιτέρω στις ισχύουσες
σχετικές διατάξεις, απαγορεύεται σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις :
1. Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά στην ύπαιθρο.
2. Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά εντός κατοικιών, ξενοδοχείων,
εργαστηρίων, καλυβιών, ποιµνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγµένων ακάλυπτων χώρων,
που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων και µέχρις απόσταση 300 µέτρων.
3. Να τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται εύφλεκτες ύλες ή άχρηστα είδη ή απορρίµµατα
εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και µέχρις αποστάσεως 300 µέτρων από αυτές.
4. Η δηµιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριµµάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων
και µέχρις αποστάσεως 500 µέτρων από αυτές.
5. Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων και µέχρις αποστάσεως 100 µέτρων από αυτές καύση
ανθρακοκαµίνων, όπως και η εγκατάσταση εργαστηρίου ή τεχνικού συγκροτήµατος που λειτουργεί
µε καύσιµη ύλη.
6. Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα µε όπλα, που έχουν βύσµα από ύλη, από την οποία
µπορεί να µεταδοθεί φωτιά.
7. Το κάπνισµα µελισσών.
8. Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.
9. Η απόρριψη αναµµένων τσιγάρων - σπίρτων και άλλων υλών.
Περαιτέρω, σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους, που βρίσκονται εντός πόλεων και
οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά τους, οι ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές
αυτών, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και την αποµάκρυνσή τους, την
αποµάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειµµένων καυστών ή εκρήξιµων υλικών ή αντικειµένων που
βρίσκονται µέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής
της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση µέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και
τη µείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
Ποινικές Κυρώσεις – Πειθαρχικές κυρώσεις
Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, οι παραβάτες των παραπάνω
διώκονται και τιµωρούνται ανάλογα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 433 & 458 του Ποινικού
Κώδικα.
Επίσης ισχύουν και εφαρµόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1
περίπτ. 26 εδάφ. β΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Ενώ τέλος έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 184 του Π.Δ. 410/1995 (Α’ 231) “Δηµοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας” όπως ισχύουν.
Ισχύουσες Διατάξεις
v 9/2000 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000) “Κανονισµός ρύθµισης µέτρων για την
πρόληψη και αντιµετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και εκτάσεις ”όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µε την 9Α/2005 Πυρ/κή Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1554).
v 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1346) «Καθορισµός προληπτικών µέτρων πυροπροστασίας
οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωµοπόλεων και οικισµών».
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