
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ! 
Η αμέλεια είναι  η πρώτη αιτία έναρξης των Πυρκαγιών στην Ελλάδα! Όλα όσα δεν γνωρίζουν οι πολίτες για την Αντιπυρική Περίοδο. Παράθεση σχετικής  νομοθεσίας συνοπτικά.  

 

 

 
 

-  Η αμέλεια είναι η πρώτη αιτία έναρξης των Πυρκαγιών στην Ελλάδα! 

-  Η πρόληψη και η ευαισθησία των πολιτών είναι το πρώτιστο και σπουδαιότερο όλων! 

- Ο καθαρισμός των οικοπεδικών χώρων από τα χόρτα, αποτελεί υποχρέωση κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή. 

-  Η άμεση αναγγελία της πυρκαγιάς και η άμεση προσβολή της πυρκαγιάς, είναι το κλειδί για την επιτυχία της κατάσβεσής της. 

- Όσοι παραβιάζουν τα προβλεπόμενα για την προφύλαξη του δάσους και ρισκάρουν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, θα πρέπει να σκέφτονται, τον δασικό πλούτο που χάνεται, τις ευθύνες 

τους απέναντι σε αυτούς που χάνουν την ζωή τους και τις περιουσίες τους και τις ευθύνες τους απέναντι στον νόμο.  

-  Οι τύψεις και οι ευθύνες γι΄ αυτούς που προκαλούν πυρκαγιά από αμέλεια, δεν θα είναι παρά ένας οδυνηρός εφιάλτης λόγω μιας απλής απερισκεψίας. 

 

 



ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
Απαγορεύσεις – Εξαιρέσεις, Νομοθεσία συνοπτικά 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 9/2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄1459)  &  9α/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄1554)) 

Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο, από 1η Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου 

Ειδικώς απαγορεύεται από 1η Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου : 

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… 
 

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (*) 

Εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρις 
απόσταση 300 μέτρων, μόνο εφόσον λαμβάνονται από τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές τα παρακάτω μέτρα: 

- Τοποθετείται στους καπνοδόχους κατάλληλη συσκευή για την πρόληψη της εκτίναξης σπινθήρων. 

- Καθαρίζονται οι καπνοδόχοι από την αιθάλη.  

- Σβήνεται η φωτιά μετά το τέλος της χρήσης. 

- Υπάρχει παροχή ή ικανή ποσότητα νερού ή άλλων φορητών μέσων για την αποτελεσματική καταστολή της, εάν αυτό απαιτηθεί.  

- Καθαρίζεται ο χώρος από την παρεδάφια βλάστηση, σε ικανή απόσταση από την εστία της φωτιάς. 
 

Επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο, από 1η Νοεμβρίου μέχρι 30 Απριλίου του επομένου έτους 

α. Για την εκτέλεση γεωργικών ή άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης, εφόσον δεν ορίζεται ειδικώς σε άλλη διάταξη, εφόσον ληφθούν από τον ενεργούντα την καύση όλα τα απαραίτητα 
κατά περίπτωση μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς, με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΚΥΑ 568/125347/20-1-2004 “Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής” (Β’ 142) όπως ισχύει 
κάθε φορά,  

β. Επιτρέπεται το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς για λόγους εστίασης ή κατασκήνωσης στην ύπαιθρο εντός δασών και δασικών εκτάσεων, εφόσον λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα: 

-  Γίνεται πλήρης αφαίρεση της παρεδάφιας βλάστησης σε ακτίνα 2 τουλάχιστον μέτρων από την εστία. 

- Τηρείται η ελάχιστη απόσταση της εστίας από παρακείμενη δενδρώδη ή θαμνώδη βλάστηση που είναι τουλάχιστον 10 μέτρα και εξασφαλίζεται με τοποθέτηση περιμετρικά της εστίας 
της φωτιάς κατάλληλου μεγέθους λίθων. 

- Υπάρχει ικανή ποσότητα νερού για την αντιμετώπιση της φωτιάς, σε περίπτωση που αυτή ξεφύγει από τον έλεγχο.  

-  Σε περίπτωση απομάκρυνσης των ατόμων που άναψαν φωτιά, υποχρεούνται στην πλήρη κατάσβεσή της ή στο σκέπασμά της με ποσότητα χώματος. 
 

Επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο από 1ης Μαρτίου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους 

Εντός οργανωμένων για το σκοπό αυτό χώρων, για λόγους εστίασης μόνον,  όπως κάμπινγκ και εφόσον λαμβάνονται τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου. 

 

Καύση αγροτικών εκτάσεων κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου κατόπιν σχετικής άδειας 

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 (σιτοκαλαμιές και λοιπά γεωργικά υπολείμματα), υπό την επίβλεψη του ενδιαφερόμενου, κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 12ημεσημβρινή, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας που εκδίδεται 
αρμοδίως, είναι για την περιοχή καύσης 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση) και εφόσον λαμβάνονται σωρευτικά τα ακόλουθα μέτρα: 



 
- Δημιουργία ψιλής ζώνης με άρωση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και 
στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων. 

- Τεμαχισμός με άρωση ή άλλο τρόπο της υπό καύση έκτασης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις. 
-  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 
δεντροστοιχία. 

-  Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια (υδροφόρων − γεωργικών ελκυστήρων − πτυοσκαπάνων κλπ) καθώς και 
οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν και μόνον σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων. 

-  Ο Διοικητής της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όταν κρίνει απαραίτητο, ζητά επιπλέον των ανωτέρω και βεβαίωση Γεωπόνου της οικείας Νομαρχίας, στην οποία αναφέρεται η αναγκαιότητα 
της καύσης. (Ειδικά για τις περιοχές πρώτης επικινδυνότητας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο π.δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών 
εκτάσεων ως επικινδύνων.) 

Καθαρισμός οικοπεδικών χώρων εντός οικισμού  
(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 4/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄1346)) 

 
Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 
μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυσίμων  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. Στους χώρους αυτούς, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, σπίρτων και 
άλλων υλών, από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους. 
 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ (ΑΡΘΡΟ 433 ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ) 
Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλει βαρύτερη ποινή, όποιος: 
- Κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα 
- Παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και ιδίως η αστυνομική, για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού. 
 
 

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ 
Ο εμπρησμός, είτε από πρόθεση, είται από αμέλεια τιμωρείται. Σχετικά άρθρα του Ποινικού Κώδικα 

 
 

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ (ΑΡΘΡΟ 264 ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ) 
Όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα. β) με κάθειρξη, αν από την 
πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. γ) με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών, αν στην περίπτωση του στοιχ. β’ επήλθε θάνατος. 
 

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΣΕ ΔΑΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ (ΑΡΘΡΟ 265 ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ) 
Με την επιφύλαξη της βαρύτερης τιμωρίας κατά τους όρους του άρθρου 264, όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 
του Νόμου 998/79 ή σε έκταση που έχει κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη και με χρηματική ποινή από 
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Δεν επιτρέπεται μετατροπή ή αναστολή της ποινής που επιβλήθηκε και η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Αν η 
πράξη είχε ως επακόλουθο να εξαπλωθεί η φωτιά σε μεγάλη έκταση, επιβάλλεται κάθειρξη. Αν η πράξη τελέστηκε από ιδιοτέλεια ή κακοβουλία ή η έκταση που κάηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, 
επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών». 
 

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ (ΑΡΘΡΟ 266 ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ) 
Αν η πράξη του άρθρου 264 τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση. Αν η πράξη του άρθρου 265 παράγραφος 1 τελέστηκε από αμέλεια (πυρκαγιά σε δάσος), επιβάλλεται φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) μέχρι είκοσι εννέα χιλιάδες (29.000) ευρώ εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Μετατροπή της 
ποινή που επιβλήθηκε δεν επιτρέπεται. 

ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 267 ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ)  
Ο υπαίτιος της πράξης του άρθρου 266 απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν με την ελεύθερη θέλησή του καταστείλει ο ίδιος την πυρκαγιά ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς την αρχή δώσει 
αφορμή για την καταστολή της. 
 

 
Επιμέλεια: Κων/νος Δ. Ζαγγογιάννης – ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ 


