
     Η Γηοίθεζε Πσροζβεζηηθώλ Υπερεζηώλ Ν. Γράκας ζας ελεκερώλεη 

 

Α) Καύζε θαιακηάς θαη σποιεηκκάηφλ θαιιηεργεηώλ: 

Σύκθσλα κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε ππ’ αξ. 9/2021 (ΦΔΚ η. Β’ 1923) από 1 Μαΐοσ έφς 
31 Οθηφβρίοσ θάζε έηνπο απαγνξεύεηαη ε ρξήζε θιόγαο ζηελ ύπαηζξν θαη ε θαύζε 
ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηώλ. Σύκθσλα κε ηε Γηεύζσλζε Αγροηηθής Οηθολοκίας θαη 
Κηεληαηρηθής (Γ.Α.Ο.Κ.) θαη ηνπο Κώδηθες Ορζής Γεφργηθής Πραθηηθής: 

 Η θαύζε ησλ ππνιεηκκάησλ γεληθώο απαγνξεύεηαη, κε εμαίξεζε ιόγνπο θπηνπξνζηαζίαο 
κε ζρεηηθή άδεηα από γεσπόλν ηεο αξκόδηαο Γ.Α.Ο.Κ. θαη ηε ιήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ 
απνηξνπήο επέθηαζεο ηεο θσηηάο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία (άξζ. 3 ηεο 9/2021 Π.Γ/μεο). 

 Με ηελ θαύζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο κεηώλεηαη ε γνληκόηεηα ηνπ εδάθνπο, ππνλνκεύνληαο 
ηηο κειινληηθέο απνδόζεηο. 

 Πξνθαιείηαη θαθή ζηξάγγηζε (δηήζεζε) ηνπ λεξνύ ζην έδαθνο απμάλνληαο ηηο 
κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο ζηα θπηά. 

 Η θαύζε δελ θαηαπνιεκάεη ηα έληνκα πνπ δηαρεηκάδνπλ κέζα ζηελ θαιακηά ηεο 
θαιακπνθηάο νύηε θαη απηά πνπ δηαρεηκάδνπλ ζην έδαθνο επεηδή ην βάζνο πνπ θηάλεη ε 
ζεξκόηεηα ηεο θσηηάο είλαη κηθξό. Αληίζεηα, ε θσηηά κπνξεί λα βιάςεη ηνπο θπζηθνύο 
ερζξνύο ηνπο. 

 Δμαηηίαο ησλ θαπλώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ θαύζε, πξνθαινύληαη αλαπλεπζηηθά 
πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ησλ εππαζώλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ. 

 Η θαύζε απνηειεί ζπρλά αηηία πξόθιεζεο ππξθαγηάο ζε παξαθείκελα δάζε, αγξνηηθέο 
θαιιηέξγεηεο, θαηνηθίεο θαη άιιεο θαηαζθεπέο. 

Γηα ηελ ορζή δηατείρηζε ηφλ σποιεηκκάηφλ θαιιηεργεηώλ ζα πρέπεη: 

 Να γίλεηαη ηεκαρηζκόο ησλ ππνιεηκκάησλ κε θαηαζηξνθέα θαη ελζσκάησζε ζην έδαθνο. 

 Σε πεξίπησζε πνιιώλ ππνιεηκκάησλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο απνζύλζεζεο, γίλεηαη 
πξνζζήθε 2 κνλάδσλ αδώηνπ/ζηξέκκα πξηλ ην όξγσκα.  

 Γηα ηα θιαδέκαηα δέλδξσλ επηηξέπεηαη ε θαύζε ηνπο από 1 Νοεκβρίοσ έφς 30 
Απρηιίοσ ιακβάλνληαο όκσο πξνιεπηηθά κέηξα απνηξνπήο κεηάδνζεο ηεο θσηηάο. 
Σπληζηώληαη ηα θιαδηά λα αμηνπνηνύληαη ζηε ζέξκαλζε ησλ ζπηηηώλ ή κεηά από ζξπκκαηηζκό 
λα γίλεηαη θνκπνζηνπνίεζε ηνπο. 

Β) Απορρίκκαηα: 

 Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε, θύιαμε, ή εγθαηάιεηςε εύθιεθησλ πιηθώλ ή νπζηώλ, εληόο 
δαζώλ ή δαζηθώλ εθηάζεσλ θαη ζε απόζηαζε έσο 300 κέηξσλ από απηέο. 

 Απαγνξεύεηαη από πνιίηεο ή ηνπο Γήκνπο ε δεκηνπξγία ρώξσλ ηνπνζέηεζεο ή απνξξίςεσο 
θαη θαύζεσο απνξξηκκάησλ, απνβιήησλ, άρξεζησλ ή νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ εθηόο ησλ 
λόκηκσλ αδεηνδνηεκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. ΦΥΤΑ, ΦΥΤΥ θηι).  

Γ) Οηθοπεδηθοί τώροη: 

Σύκθσλα κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε ππ’ αξ. 20/2022 (ΦΔΚ η. Β’ 1301) νη ηδηνθηήηεο ή 
επηθαξπσηέο ή κηζζσηέο νηθνπεδηθώλ θαη ινηπώλ αθάιππησλ ρώξσλ εληόο ησλ νηθηζκώλ, 
ππνρξενύληαη κέτρη ηελ 30 Απρηιίοσ θάζε έηνπο, λα πξνβαίλνπλ ζε θαζαξηζκό ησλ 
ηδηνθηεζηώλ ηνπο από θαύζηκε θπηηθή ύιε (μεξά θιαδηά, μεξά ρόξηα, θύιια, 
εγθαηαιειεηκκέλα θαπζηά ή εθξήμηκα πιηθά, θιάδεκα ηεο θόκεο ησλ δέλδξσλ κέρξη ην ύςνο 
ηνπ ζηήζνπο) πξνο απνηξνπή θηλδύλνπ πξόθιεζεο ππξθαγηάο ή ηαρείαο επέθηαζήο ηεο. Δάλ 
ακειήζεη ζηνλ παξαπάλσ θαζαξηζκό ν ηδηνθηήηεο ή ελνηθηαζηήο ηνπ ρώξνπ, ν νηθείνο Γήκνο 
ππνρξενύηαη απηεπάγγειηα ή κεηά από θαηαγγειία, λα ηνπο ζηείιεη πξόζθιεζε πνπ ζα ηνπο 
θαιεί εληόο 10 εκεξώλ λα πξνβνύλ ζηνλ θαζαξηζκό. Δάλ δελ αληαπνθξηζνύλ ή δελ βξεζνύλ 
νη ππεύζπλνη ηνπ ρώξνπ, ηόηε εθηειεί ηνλ θαζαξηζκό ν Γήκνο θαη ρξεώλεη ην θόζηνο θαη 
δηνηθεηηθό πξόζηηκν ζηνπο ηδηνθηήηεο ή ελνηθηαζηέο ή επηθαξπσηέο ηνπ ελ ιόγσ ρώξνπ. 



Δπίζεο, απαγνξεύεηαη ε απόξξηςε αλακκέλσλ ηζηγάξσλ-ζπίξησλ γεληθά ζηελ ύπαηζξν από 1 
Μαΐοσ έφς 31 Οθηφβρίοσ θαη ην άλακκα θσηηάο γηα ηελ θαύζε ηεο παξαπάλσ 
αθαηξνύκελεο θπηηθήο ύιεο, θαζώο θαη ε απνζήθεπζήο ηεο ζηνπο νηθνπεδηθνύο ρώξνπο. 
Πξέπεη ε θαύζηκε ύιε λα απνκαθξύλεηαη. 

Γ) Φρήζε ζσζθεσώλ έυεζες (υεζηαρηές): 

Απαγνξεύεηαη από 1 Μαΐοσ έφς 31 Οθηφβρίοσ ε ρξήζε ζπζθεπώλ έςεζεο (θνξεηέο ή 
θηηζηέο ςεζηαξηέο κε ρξήζε πγξαεξίνπ ή μπινθάξβνπλνπ) ζηελ ύπαηζξν. Δπηηξέπεηαη κόλν 
ζε αδεηνδνηεκέλνπο ή λνκίκσο ιεηηνπξγνύλησλ γηα ηνλ ζθνπό απηό ρώξσλ (π.ρ. 
θαηαζθελώζεηο θηι,) κε δείθηε επηθηλδπλόηεηαο ζύκθσλα κε ηνλ ράξηε ηεο Γ.Γ.Π.Π. κόλν γηα 
1 ή 2 θαη κε ιήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ απνηξνπήο επέθηαζεο ηεο θσηηάο [αθαίξεζε 
παξεδάθηαο βιάζηεζεο ζε αθηίλα 2 κέηξσλ από ηελ εζηία, θαζαξηζκό ππόξνθνπ (ζάκλσλ), 
θόςηκν ησλ ρακειώλ θιαδηώλ ησλ δέλδξσλ, απνκάθξπλζε θάζε θαπζηήο ή εύθιεθηεο ύιεο 
πέξημ ηεο εζηίαο, ύπαξμε ηθαλήο πνζόηεηαο λεξνύ ή θνξεηώλ κέζσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
ηεο θσηηάο εθόζνλ απαηηεζεί, ηνπνζέηεζε πιέγκαηνο (ζίηα) ζηελ θαπλνδόρν πξνο απνηξνπή 
εθηίλαμεο ζπηλζήξσλ, θαζαξηζκό θαπλνδόρν από αηζάιε, πιήξε θαηάζβεζε ηεο θσηηάο κεηά 
ην πέξαο ηνπ ςεζίκαηνο]. 

Δ) Κάπληζκα κειηζζώλ: 

Δπηηξέπεηαη ην θάπληζκα ησλ κειηζζώλ από 1 Μαΐοσ έφς 31 Οθηφβρίοσ εθόζνλ ν δείθηεο 
επηθηλδπλόηεηαο ζύκθσλα κε ηνλ ράξηε ηεο Γ.Γ.Π.Π. είλαη 1 ή 2 θαη ιεθζνύλ πξνιεπηηθά 
κέηξα ππξνπξνζηαζίαο [δηελέξγεηα ηνπ θαπλίζκαηνο κέρξη ώξα 10:00π.κ., απνςίισζε ηεο 
βιάζηεζεο ζε απόζηαζε 5 κέηξσλ πεξηκεηξηθά ησλ θπςειώλ, ειάρηζηε απόζηαζε από 
δέλδξα-ζάκλνπο 10 κέηξσλ, απνθπγή επαθήο ηνπ θαπληζηεξηνύ κε βιάζηεζε, απαγνξεύεηαη 
ε ηνπνζέηεζε ησλ θπςειώλ πάλσ ζε ειαζηηθά απηνθηλήησλ, ύπαξμε ηθαλήο πνζόηεηαο λεξνύ 
(ηνπιάρηζηνλ 200 ιίηξσλ), πηπνζθάπαλσλ θαη εδαθηθνύ πιηθνύ γηα αληηκεηώπηζε ηπρόλ 
εζηίαο θσηηάο]. 

ΣΤ) Δθηέιεζε ζερκώλ εργαζηώλ: 

Απαγνξεύεηαη από 1 Μαΐοσ έφς 31 Οθηφβρίοσ ε εθηέιεζε ζεξκώλ εξγαζηώλ ζηελ ύπαηζξν 
εθόζνλ ν δείθηεο επηθηλδπλόηεηαο ζύκθσλα κε ηνλ ράξηε ηεο Γ.Γ.Π.Π. είλαη 3 ή 4 ή 5. 
Δπηηξέπεηαη κόλν ζε δείθηε επηθηλδπλόηεηαο 1 ή 2 θαη κε ηε ιήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ 
[απνςίισζε παξεδάθηαο βιάζηεζεο ζε αθηίλα 10 κ. από ην ζεκείν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, 
απνκάθξπλζε θάζε θαπζηήο ή εύθιεθηεο ύιεο ζε απόζηαζε 10 κ., ύπαξμε ηθαλήο πνζόηεηαο 
λεξνύ ή θνξεηώλ κέζσλ (ππξνζβεζηήξσλ, πηπνζθαπάλσλ) γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θσηηάο 
εθόζνλ απαηηεζεί, ηνπνζέηεζε ζπηλζεξνπαγίδσλ ζηηο εμαηκίζεηο νρεκάησλ πξνο απνηξνπή 
εθηίλαμεο ζπηλζήξσλ, ρξήζε αληηζπηλζεξηθώλ εξγαιείσλ, θαιό έιεγρν κεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηώλ γηα εληνπηζκό ηπρόλ ππνβνζθνπζώλ ζπηλζήξσλ]. 

Οη παραβάηες ηηκφρούληαη: 

 Πνηληθέο θπξώζεηο ζύκθσλα κε ηα άξζξα 264 & 265 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα κε πνηλέο από 
έλα έηνο θπιάθηζε έσο ηζόβηα θάζεηξμε, αλαιόγσο ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ ππξθαγηά. 

 Φξεκαηηθά πξόζηηκα από 200€ έσο 5.000€ ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 19/2020 (ΦΔΚ η. Β’ 
2233) Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε (αλαιόγσο ηελ παξάβαζε θαη ηνλ δείθηε επηθηλδπλόηεηαο). 

 Πεξηθνπή ησλ εληζρύζεσλ από ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ν νπνίνο ελεκεξώλεηαη από ηελ Ππξ/θή 
Υπεξεζία γηα θάζε θακέλε αγξνηηθή έθηαζε, αλεμαξηήησο ηεο αηηίαο ή ηνπ ζεκείνπ έλαξμεο. 

 Δάλ θαηνηθείηε εληόο ή θνληά ζε δάζε ελεκεξσζείηε γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο ζαο από 
ηνπο επίζεκνπο ηζηόηνπνπο: www.civilprotection.gr ή www.fireservice.gr. 

Σας θαιούκε λα ιάβεηε ζοβαρά σπόυε ζας ηα παραπάλφ θαη λα ζσλδράκεηε ζηελ 
προζπάζεηα προζηαζίας ηφλ δφώλ, περηοσζηώλ θαη ηοσ θσζηθού περηβάιιοληος. 
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