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ΝΟΜΟΣ 2612/1998(ΦΕΚ112Α΄)
Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα
και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Φορέας δασοπυρόσβεσης
1. Η ευθύνη και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής των
πυρκαγιών στα δάση και στις δασικές εν γένει εκτάσεις
ανατίθεται στο Πυροσβεστικό Σώμα….
2. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού
Περιβάλλοντος ανήκει η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, εκτός
από την έκδοση σχετικών πυροσβεστικών κανονισμών και
διατάξεων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε
θέματα πυροπροστασίας του δάσους, την οργάνωση περιπόλων,
όπου και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, την επιτήρηση των δασών
με επίγεια και εναέρια μέσα, την κατανομή των πυροσβεστικών
δυνάμεων, τη συνεργασία με άλλες αρχές και φορείς, τη φύλαξη
της περιοχής όπου εξερράγη πυρκαγιά για τυχόν
αναζωπυρώσεις, τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα του
Πυροσβεστικού Σώματος….

Νόμος 998/1979 (Φ.Ε.Κ. 289/Α)
«Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων της Χώρας»
Άρθρο 29.
Υποχρεώσεις αντιλαμβανόμενων πυρκαγιά
1. Ο αντιλαμβανόμενος πυρκαγιά εντός δάσους ή δασικής έκτασης
ή πυρκαγιά που εκδηλώνεται πλησίον αυτών, αλλά δυναμένη να
επεκταθεί εντός αυτών, οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για κατάσβεση αυτής, εφόσον δε βρίσκεται σε
αδυναμία να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά μόνος, υποχρεούται να
ειδοποιήσει αμέσως τα πλησιέστερα προς τον τόπον της
πυρκαγιάς άτομα επιπλέον δε και την Πυροσβεστική
Υπηρεσία ή την Αστυνομική αρχή ή τον Δήμαρχο ή τον
πρόεδρο της κοινότητας ή την τυχόν παρακείμενη Στρατιωτική
Υπηρεσία. Την τελευταία αυτή υποχρέωση ειδοποίησης μιας
από τις ως άνω Αρχές ή Υπηρεσίες έχουν και τα άτομα που
ειδοποιούνται κατά τα ανωτέρω.
2. Τα όργανα μιας από τις ως άνω αρχές και υπηρεσίες, όταν
λαμβάνουν γνώση με ίδια αντίληψη ή από την κατά την
προηγούμενη παράγραφο ειδοποίηση, για την έναρξη της
πυρκαγιάς, υποχρεούνται σε άμεση ενημέρωση των άμεσων
κατά τόπους προϊσταμένων τους και ειδοποίηση των λοιπών ως
άνω αρχών και υπηρεσιών.
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Δραστηριότητες χωρίς άδεια της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων
γεωργικών υπολειμμάτων
Χώροι απορριμμάτων
Τοποθέτηση - φύλαξη εύφλεκτων και
άχρηστων ειδών
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Άρθρο 2
Γενικές απαγορεύσεις
Στις περιοχές της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου (δάση, δασικές
εκτάσεις, χορτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις) απαγορεύεται, με την
επιφύλαξη των ρυθμίσεων των επόμενων άρθρων :
Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά στην ύπαιθρο.
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.
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.
Η δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών
ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 500 μέτρων από αυτές.
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.
Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από
ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.
Το κάπνισμα μελισσών.
Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.
Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων - σπίρτων και άλλων υλών.
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Άρθρο 5
Καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων
1. Με την επιφύλαξη της ΚΥΑ 568/125347/20-1-2004 «Κώδικες ορθής
γεωργικής πρακτικής» για τους μήνες Μάιο μέχρι και Οκτώβριο κάθε έτους,
επιτρέπεται ύστερα από άδεια, ατομική ή ομαδική, που εκδίδεται από την
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, η καύση αγροτικών εκτάσεων, υπό την
επίβλεψη του ενδιαφερομένου, κατά τις πρωινές ώρες μέχρι την 12η
μεσημβρινή, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι για την περιοχή καύσης 1 ή
2 και εφόσον λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα :
α) Δημιουργία ψιλής ζώνης με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10
μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300
μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τριών
μέτρων.
β) Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο της υπό καύση έκτασης, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται ο έλεγχος της όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα
από δάση ή δασικές εκτάσεις.
γ) Πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της
δασικής έκτασης όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από την υπό καύση
περιοχή και 50 μέτρα από δενδροστοιχία.
δ) Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν
επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια καθώς και οχήματος της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν και
μόνο σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.
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Άρθρο 5
Καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων
ε) Ειδικά για της περιοχές πρώτης επικινδυνότητας, ο Διοικητής
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όταν κρίνει απαραίτητο ζητά επιπλέον των
ανωτέρω και βεβαίωση Γεωπόνου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην
οποία αναφέρεται η αναγκαιότητα της καύσης.

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
• Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458
του Ποινικού Κώδικα.

