ΠΤΡΚΑΓΙΕ Ε
ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΕΚΣΑΕΙ

Οκηώβπιορ 2012

ΝΟΜΟΣ 2612/1998(ΦΕΚ112Α΄)
Ανάθεζη ηηρ δαζοπςπόζβεζηρ ζηο Πςποζβεζηικό ώμα
και άλλερ διαηάξειρ
Άπθπο 1
Φοπέαρ δαζοπςπόζβεζηρ
1. Η επζύλε θαη ν επηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο ηεο θαηαζηνιήο ησλ
ππξθαγηώλ ζηα δάζε θαη ζηηο δαζηθέο ελ γέλεη εθηάζεηο
αλαηίζεηαη ζην Ππξνζβεζηηθό ώκα….

2. ηελ αξκνδηόηεηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δαζώλ θαη Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο αλήθεη ε πξόιεςε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, εθηόο
από ηελ έθδνζε ζρεηηθώλ ππξνζβεζηηθώλ θαλνληζκώλ θαη
δηαηάμεσλ, ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ ζε
ζέκαηα ππξνπξνζηαζίαο ηνπ δάζνπο, ηελ νξγάλσζε πεξηπόισλ,
όπνπ θαη όηαλ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν, ηελ επηηήξεζε ησλ δαζώλ
κε επίγεηα θαη ελαέξηα κέζα, ηελ θαηαλνκή ησλ ππξνζβεζηηθώλ
δπλάκεσλ, ηε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξρέο θαη θνξείο, ηε θύιαμε
ηεο πεξηνρήο όπνπ εμεξξάγε ππξθαγηά γηα ηπρόλ
αλαδσππξώζεηο, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ
Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο….

Νόμορ 998/1979 (Φ.Ε.Κ. 289/Α)
«Πεπί πποζηαζίαρ ηων δαζών και ηων δαζικών εν
γένει εκηάζεων ηηρ Υώπαρ»
Άπθπο 29.
Τποσπεώζειρ ανηιλαμβανόμενων πςπκαγιά
1. Ο αληηιακβαλόκελνο ππξθαγηά εληόο δάζνπο ή δαζηθήο έθηαζεο
ή ππξθαγηά πνπ εθδειώλεηαη πιεζίνλ απηώλ, αιιά δπλακέλε λα
επεθηαζεί εληόο απηώλ, νθείιεη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα γηα θαηάζβεζε απηήο, εθόζνλ δε βξίζθεηαη ζε
αδπλακία λα αληηκεησπίζεη ηελ ππξθαγηά κόλνο, ππνρξενύηαη
λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηα πιεζηέζηεξα πξνο ηνλ ηόπνλ ηεο
ππξθαγηάο άηνκα επηπιένλ δε θαη ηελ Πςποζβεζηική
Τπηπεζία ή ηελ Αζηπλνκηθή αξρή ή ηνλ δήκαξρν ή ηνλ
πξόεδξν ηεο θνηλόηεηαο ή ηελ ηπρόλ παξαθείκελε ζηξαηησηηθή
ππεξεζία. Σελ ηειεπηαία απηή ππνρξέσζε εηδνπνίεζεο κηαο
από ηηο σο άλσ Αξρέο ή Τπεξεζίεο έρνπλ θαη ηα άηνκα πνπ
εηδνπνηνύληαη θαηά ηα αλσηέξσ.
2. Σα όξγαλα κηαο από ηηο σο άλσ αξρέο θαη ππεξεζίεο, όηαλ
ιακβάλνπλ γλώζε κε ίδηα αληίιεςε ή από ηελ θαηά ηελ
πξνεγνύκελε παξάγξαθν εηδνπνίεζε, γηα ηελ έλαξμε ηεο
ππξθαγηάο, ππνρξενύληαη ζε άκεζε ελεκέξσζε ησλ άκεζσλ
θαηά ηόπνπο πξντζηακέλσλ ηνπο θαη εηδνπνίεζε ησλ ινηπώλ σο
άλσ αξρώλ θαη ππεξεζηώλ.
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Δπαζηηπιόηηηερ σωπίρ άδεια ηηρ
Πςποζβεζηικήρ Τπηπεζίαρ
Καύζη ζιηοκαλαμιάρ και άλλων
γεωπγικών ςπολειμμάηων
Υώποι αποππιμμάηων
Σοποθέηηζη - θύλαξη εύθλεκηων και
άσπηζηων ειδών
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Άρθρο 2
Γενικές απαγορεύσεις
Σηηο πεξηνρέο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ (δάζε, δαζηθέο
εθηάζεηο, ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο, γεσξγηθέο εθηάζεηο) απαγνξεύεηαη, κε ηελ
επηθύιαμε ησλ ξπζκίζεσλ ησλ επόκελσλ άξζξσλ :
Να αλάβεηαη θαη λα δηαηεξείηαη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπό θσηηά ζηελ ύπαηζξν.
Να αλάβεηαη θαη λα δηαηεξείηαη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπό θσηηά εληόο
θαηνηθηώλ, μελνδνρείσλ, εξγαζηεξίσλ, θαιπβηώλ, πνηκληνζηαζίσλ, ζθελώλ,
απιώλ ή πεξηθξαγκέλσλ αθάιππησλ ρώξσλ, πνπ βξίζθνληαη εληόο δαζώλ θαη
δαζηθώλ εθηάζεσλ θαη κέρξηο απόζηαζε 300 κέηξσλ.
Να ηνπνζεηνύληαη, θπιάζζνληαη ή εγθαηαιείπνληαη εύθιεθηεο ύιεο ή
άρξεζηα είδε ή απνξξίκκαηα εληόο ησλ δαζώλ ή δαζηθώλ εθηάζεσλ θαη
κέρξηο απνζηάζεσο 300 κέηξσλ από απηέο.
Η δεκηνπξγία ρώξσλ απόξξηςεο θαη ε θαύζε απνξξηκκάησλ εληόο ησλ δαζώλ
ή δαζηθώλ εθηάζεσλ θαη κέρξηο απνζηάζεσο 500 κέηξσλ από απηέο.
Η εληόο δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ θαη κέρξηο απνζηάζεσο 100 κέηξσλ
από απηέο θαύζε αλζξαθνθακίλσλ, όπσο θαη ε εγθαηάζηαζε εξγαζηεξίνπ ή
ηερληθνύ ζπγθξνηήκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί κε θαύζηκε ύιε.
Η εληόο δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ ζήξα κε όπια, πνπ έρνπλ βύζκα από
ύιε, από ηελ νπνία κπνξεί λα κεηαδνζεί θσηηά.
Τν θάπληζκα κειηζζώλ.
Η θαύζε αγξώλ ή αγξνηηθώλ θαη ρνξηνιηβαδηθώλ εθηάζεσλ.
Η απόξξηςε αλακκέλσλ ηζηγάξσλ - ζπίξησλ θαη άιισλ πιώλ.

ΠΤΡ/ΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ 9/2000 Α.Π..
Άρθρο 5
Καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών σπολειμμάτων
1. Με ηελ επηθύιαμε ηεο ΚΥΑ 568/125347/20-1-2004 «Κώδηθεο νξζήο
γεσξγηθήο πξαθηηθήο» γηα ηνπο κήλεο Μάην κέρξη θαη Οθηώβξην θάζε έηνπο,
επηηξέπεηαη ύζηεξα από άδεηα, αηνκηθή ή νκαδηθή, πνπ εθδίδεηαη από ηελ
αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία, ε θαύζε αγξνηηθώλ εθηάζεσλ, ππό ηελ
επίβιεςε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, θαηά ηηο πξσηλέο ώξεο κέρξη ηελ 12ε
κεζεκβξηλή, όηαλ ν δείθηεο επηθηλδπλόηεηαο είλαη γηα ηελ πεξηνρή θαύζεο 1 ή
2 θαη εθόζνλ ιακβάλνληαη ηα αθόινπζα κέηξα :
α) Δεκηνπξγία ςηιήο δώλεο κε άξνζε ή πξνσζεηήξα πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 10
κέηξσλ γύξσ από ηελ ππό θαύζε πεξηνρή, όηαλ απηή απέρεη ιηγόηεξν από 300
κέηξα από δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο θαη ζηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο δώλε ηξηώλ
κέηξσλ.
β) Τεκαρηζκόο κε άξνζε ή άιιν ηξόπν ηεο ππό θαύζε έθηαζεο, έηζη ώζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο ηεο όηαλ ε πεξηνρή απέρεη ιηγόηεξν από 300 κέηξα
από δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο.
γ) Πξόβιεςε λα δηαβξέρεηαη ε ςηιή δώλε πξνο ηελ πιεπξά ηνπ δάζνπο ή ηεο
δαζηθήο έθηαζεο όηαλ απηή απέρεη ιηγόηεξν από 300 κέηξα από ηελ ππό θαύζε
πεξηνρή θαη 50 κέηξα από δελδξνζηνηρία.
δ) Εμαζθάιηζε ηεο παξνπζίαο θνξεηώλ κέζσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπρόλ
επέθηαζεο ηεο θσηηάο από απξόβιεπηα αίηηα θαζώο θαη νρήκαηνο ηεο
Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο, όπνπ νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο ην επηηξέπνπλ θαη
κόλν ζε πεξηπηώζεηο νκαδηθώλ θαύζεσλ.
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Άρθρο 5
Καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών σπολειμμάτων
ε) Εηδηθά γηα ηεο πεξηνρέο πξώηεο επηθηλδπλόηεηαο, ν Δηνηθεηήο Ππξνζβεζηηθήο
Υπεξεζίαο όηαλ θξίλεη απαξαίηεην δεηά επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη βεβαίσζε
Γεσπόλνπ ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε
αλαγθαηόηεηα ηεο θαύζεο.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
• Με ηην επιθύλαξη διαηάξεων πος
αςζηηπόηεπερ ποινέρ, οι παπαβάηερ
διώκονηαι και ηιμωπούνηαι ζύμθωνα με
ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 458 ηος Ποινικού
Κώδικα.

