
Αποτροπή Καύσης Καλαμιών 
στην Πεδιάδα του Νέστου 

Επιπυραγός Παναγιώτης Παντζαρτζίδης 

Διοικητής  

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χρυσούπολης 



Νόμος 4661/1930 (ΦΕΚ 153 τ. Α’) 
¨περί διοργανώσεως 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  
εν τω Κράτει¨  



Προορισμός και αποστολή του 
Π.Σ. είναι η ασφάλεια και η 
προστασία της ζωής και της 

περιουσίας των πολιτών και του 
Κράτους από τους κινδύνους 

των πυρκαγιών και των 
θεομηνιών 



Νόμος 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α’) 
 

¨Περί προστασίας των δασών 

και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας¨ 



Ορίζονται απαγορεύσεις σχετικά 
με το άναμμα και τη διατήρηση 
φωτιάς εντός δασών ή δασικών 
εκτάσεων ή πλησίον αυτών και 
η καύση αγρών ή αγροτικών 

εκτάσεων 



18041 Φ.702.15/23-4-99  
Δ/γή ΑΠΣ  
ορίζεται: 

η έκδοση του Χάρτη 
Επικινδυνότητας κατά την 

αντιπυρική περίοδο 



ΚΥΑ 12030 Φ.109.1/10-5-99  
(ΦΕΚ 713 Β’) 

ορίζεται: 
διάρκεια αντιπυρικής περιόδου 

από 1η Μαϊου μέχρι 31 
Οκτωβρίου (οργάνωση για την 

αντιμετώπιση δασικών 
πυρκαγιών) 



Πυρ/κή Διάταξη 9/2000  
(ΦΕΚ 1459 Β’/30-11-2000) 

¨Κανονισμός ρύθμισης μέτρων 

για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση πυρκαγιών σε 

δασικές και αγροτικές εκτάσεις¨ 



Γενικά απαγορεύεται: 
1) Να ανάβεται και να διατηρείται φωτιά για οποιοδήποτε 
σκοπό στην ύπαιθρο. 
2) Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό 
φωτιά εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, 
καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή 
περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων εντός δασών και 
δασικών εκτάσεων μέχρι απόσταση 300 μέτρα 
3) Να τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται 
εύφλεκτες ύλες εντός δασών και δασικών εκτάσεων μέχρι 
απόσταση 300 μέτρα 
4) Η δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση 
απορριμμάτων εντός δασών και δασικών εκτάσεων μέχρι 
απόσταση 300 μέτρα  
5) Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών 
εκτάσεων 
 



Παρέχεται η δυνατότητα στο 
Διοικητή της Περιφερειακή 

Πυροσβεστικής Διοίκησης να 
εκδίδει διάταξη μετά από 
εισήγηση των Π.Υ. για τα 

χρονικά όρια χρήσης φωτιάς για 
καύση σιτοκαλαμιάς 



Έτσι κάτω από προϋποθέσεις 
επιτρέπεται η καύση αγροτικών 
εκτάσεων για το διάστημα από 

Μάϊο μέχρι και Οκτώβριο 



Πυρ/κή Διάταξη  
9Α/2005 (ΦΕΚ 1554 Β’) 

τροπ. της  9/2000 Π/κής Δ/ξης 



Άρθρο 5  
Ορίζεται ότι: 

Με την επιφύλαξη των δ/ξεων της 
 ΚΥΑ 568/125347/2004 ¨Κώδικες Ορθής 

Γεωργικής Πρακτικής¨ επιτρέπεται η 

καύση αγροτικών εκτάσεων (σιτοκαλαμιάς 
και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων) κατά 

την αντιπυρική περίοδο (με δείκτη 
επικινδυνότητας 1,2 και μέχρι 12:00) 

λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα 



Μέτρα: 
1) Ζώνη 3 μέτρων γύρω από την υπό 
    καύση περιοχή 
2) Τεμαχισμός της υπό καύση περιοχής 
3) Διαβροχή της ζώνης σε απόσταση 50  
   μέτρων από δέντρα 
4) Παρουσία φορητών μέσων πυρόσβεσης 
5) Βεβαίωση Γεωπόνου της οικίας  
    Νομαρχίας για την αναγκαιότητα καύσης  



ΚΥΑ 568/125347/2004 
¨Κώδικας Ορθής Γεωργικής 

Πρακτικής¨ 



Άρθρο 8 
 Διαχείριση Υπολειμμάτων Καλλιέργειας 
Συνίσταται: 
1) Άμεση ενσωμάτωση στο έδαφος 
2) Βόσκηση της καλαμιάς και ενσωμάτωση στο 
    έδαφος των υπολειμμάτων μετά τη βόσκηση 
3) Κοπή, κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα 
    και ενσωμάτωση τους στο έδαφος την επόμενη 
    άνοιξη 
Για το κλάδεμα των δέντρων, μπορεί να γίνει 
καύση τους χειμερινούς μήνες ή παραγωγή 
ενέργειας (ξυλόσομπες) ή κομποστοποίηση μετά 

από ψιλοτεμαχισμό 



Υ.Α. 1791/74062/2015 (ΦΕΚ 1468 Β΄) 
εφαρμογή της Πολλαπλής 

Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του 
Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 



Άρθρο 4 παραγρ. 4 
θέμα:Έδαφος και αποθήκευση άνθρακα 
Ο αγρότης έχει υποχρέωση να επιλέξει 
για τα υπολείμματα καλλιεργειών: 
1) ενσωμάτωση στο έδαφος 
2) βόσκηση της καλαμιάς 
3) διατήρηση της καλαμιάς στο χωράφι 
    το χειμώνα και ενσωμάτωση την  
    επόμενη καλλιεργητική περίοδο 
4) Επιτρέπεται η καύση κλαδεμάτων  
    γενικά αλλά και ελιές ή αμπέλια  



Με το 99206/26-7-16 έγγραφο 
ΟΠΕΚΕΠΕ/ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΛΕΓΧΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ γίνεται ενημέρωση των 

περιφερειακών δ/νσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για 
εφαρμογή του Κανονισμού Πολλαπλής 

Συμμόρφωσης δίνοντας οδηγίες σχετικά με 
τις υποχρεώσεις των αγροτών που 
περιλαμβάνουν και τα υπολείμματα 

καλλιεργειών 



Δ/γή 223 Φ.109.1/25-2-16 ΑΠΣ  

Συνεργασία Πυρ/κού Σώματος και ΟΠΕΚΕΠΕ 
με σκοπό: 

 1) τη μείωση αγροτικών πυρκαγιών 

 2) την ενεργοποίηση των διαδικασιών της 

     εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τους 

     ελέγχους 

τα ανακριτικά γραφεία των Π.Υ. ενημερώνουν τις 
περιφερειακές δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με 
συντεταγμένες για πυρκαγιές σε υπολείμματα 
καλλιεργειών με σκοπό τον έλεγχο για την 
εφαρμογή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης 



ΑΠΟΦ. 1010/3-11-17 Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

– Θράκης 
(έγκριση 4Β/2017 Πυρ/κής Δ/ξης της 
ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ανατ. Μακ. & Θράκης με 

θέμα: Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση 

πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές 
εκτάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα 

Καβάλας   



Γενικά απαγορεύεται: 
1) Να ανάβεται και να διατηρείται φωτιά για οποιοδήποτε 
σκοπό στην ύπαιθρο. 
2) Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό 
φωτιά εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, 
καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή 
περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων εντός δασών και 
δασικών εκτάσεων μέχρι απόσταση 300 μέτρα 
3) Να τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται 
εύφλεκτες ύλες εντός δασών και δασικών εκτάσεων μέχρι 
απόσταση 300 μέτρα 
4) Η δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση 
απορριμμάτων εντός δασών και δασικών εκτάσεων μέχρι 
απόσταση 300 μέτρα  
5) Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών 
εκτάσεων 

 



Άρθρο 5 παράγραφος 1 
Ορίζεται ότι: 

Με την επιφύλαξη των δ/ξεων της 
 ΚΥΑ 568/125347/2004 ¨Κώδικες Ορθής Γεωργικής 

Πρακτικής¨ επιτρέπεται από 1η Μαϊου έως 31 

Μαϊου και από 1η Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου 
για το Ν. Καβάλας (πλήν Θάσου) και από 15 

Οκτωβρίου έως 30 Οκτωβρίου για τη Νήσο Θάσο, 
η καύση αγροτικών εκτάσεων υπό την επίβλεψη 

του ενδιαφερόμενου (πρωινές ώρες μέχρι τις 
12:00με δείκτη επικινδυνότητας 1,2 ) λαμβάνοντας 

συγκεκριμένα μέτρα 



Μέτρα: 
1) Ζώνη 3 μέτρων γύρω από την υπό καύση 
περιοχή 
2) Τεμαχισμός της υπό καύση περιοχής 
3) Διαβροχή της ζώνης σε απόσταση 50 
μέτρων από δέντρα 
4) Παρουσία φορητών μέσων πυρόσβεσης 
5) Βεβαίωση Γεωπόνου της οικίας  
    Νομαρχίας για την αναγκαιότητα καύσης  



Παράγραφος 2 
Από 1η Οκτωβρίου έως 30 Οκτωβρίου επιτρέπεται 
η καύση αγροτικών εκτάσεων μόνο για δεύτερη 

καλλιέργεια μετά από βεβαίωση γεωπόνου της 
Νομαρχίας και αφού ληφθούν τα μέτρα της παρ. 1 

Παράγραφος 3 
Απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων 

καθ’όλη τη διάρκεια του έτους στην ευρύτερη 
περιοχή των Τεναγών Φιλίππων 

 



Συμπέρασμα:  
Για την πεδιάδα του Νέστου κατά την 

αντιπυρική περίοδο αλλά και για το υπόλοιπο 
διάστημα του έτους υπό προϋποθέσεις δεν 

απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων 
καλλιεργειών από τις Πυροσβεστικές 

Διατάξεις, όμως απαγορεύεται από τον 
Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και την 

Πολλαπλή Συμμόρφωση   
 



 
Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 


