
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
 

 

Με αφορμή τον αυξανόμενο ρυθμό εκδήλωσης περιστατικών το τελευταίο χρονικό 

διάστημα σε υπολείμματα καλλιεργειών που εξελίσσονται σε πυρκαγιές, 

προκαλώντας ζημιές σε ιδιωτικές και δημόσιες περιουσίες και με σκοπό την 

αποτροπή παρόμοιων περιπτώσεων κατά την χρονική περίοδο που διανύουμε, 

εφιστούμε την προσοχή στους πολίτες που σκοπεύουν να εκτελέσουν εργασίες 

στην ύπαιθρο και επισημαίνουμε τα εξής: 

 οι καύσεις διέπονται από νομοθετικό πλαίσιο και περιορισμούς, τους 

οποίους οφείλουν να γνωρίζουν, λαμβάνοντας και τα αντίστοιχα- 

απαραίτητα μέτρα (Πυροσβεστική Διάταξη 9-2021 (ΦΕΚ 1923/Β/13-5-

2021). 

 Εφιστάται η προσοχή σε όλους τους πολίτες ότι και κατά τους μήνες εκτός 

αντιπυρικής περιόδου παραμένουν σε ισχύ οι ποινικές και διοικητικές 

κυρώσεις, όταν δε λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα κατά τη διάρκεια 

καύσεων στην ύπαιθρο (Πυροσβεστική διάταξη 19 – 2020  (ΦΕΚ 2233 τ. Β΄/ 

11-6-2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ  

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30- ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ 

ΕΤΟΥΣ  

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΔΙΑΤΑΞΗ 9-2021 ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 19-2020) 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΒΑΣΗ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 

Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας στους καλλιεργητές αγροτεμαχίων 
κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του 
επόμενου έτους, χωρίς τη λήψη των μέτρων των εδαφίων (γ) έως και (ιβ) 
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής 
Διάταξης 

 
200 

Καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων πολυετών φυτειών της παρ. 1 
του άρθρου 4 κατά τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους 
έτους έως και την 30η Απριλίου του επομένου έτους, σε εκτάσεις που 
βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) 
μέτρων από αυτές χωρίς να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις και 
τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της 
παραγράφου 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης 

 
 

300 

Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις 
και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της 
παραγράφου 2 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης 

 
200 

Χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων, από 1η Μαΐου 
έως και την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε 
δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές, 
χωρίς να υφίσταται σχετική άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής καθώς και της χρονικής περιόδου από 1ης 
Νοεμβρίου εκάστου έτους έως και την 30η Απριλίου του επομένου 
έτους, χωρίς να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις και τα λοιπά 
μέτρα και μέσα πυροπροστασίας των εδαφίων (α) έως (ζ) του άρθρου 6 
της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξ 

 
 
 

250 

Κάπνισμα σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών 
(μελισσοκομεία), που εγκαθίστανται στις εκτάσεις και τους χώρους του 
άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, κατά το χρονικό 
διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε 
ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από 
τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη 
πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), ή σε ημέρες 
που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές 
συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, χωρίς τη 
λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας του άρθρου 11 της υπ’ 
αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης 

 
 
 

150 



 

 

Εκτέλεση θερμών εργασιών στις εκτάσεις και τους χώρους του άρθρου 1 
της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης κατά το χρονικό διάστημα 
από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους,, σε ημέρες 
που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη 
πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), ή σε ημέρες 
που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές 
συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, χωρίς τη 
λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας της παραγράφου 2 του 
άρθρου 13 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης 

 
 
 

250 

  

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΒΑΣΗ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 

Χρήση – καύση ειδών πυροτεχνίας, κατά το χρονικό διάστημα από 1η 
Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους σε ημέρες που ο 
δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης 
Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή), ή σε ημέρες 
που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές 
συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, καθώς 
και κατά τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους έως την 
30η Απριλίου του επομένου έτους, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας 
της παρ. 2.1. του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης 

 
 
 

200 

Χρήση – καύση ειδών πυροτεχνίας, κατά το χρονικό διάστημα από 1η 
Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους σε ημέρες που ο 
δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης 
Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή), ή σε ημέρες 
που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές 
συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, καθώς 
και κατά τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους έως την 
30η Απριλίου του επομένου έτους, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας 
της παρ. 2.2. του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης 

 
 

150 

Χρήση συσκευών έψησης (όπως φορητές ψησταριές με χρήση 
ξυλοκάρβουνου ή υγραερίου, χτιστές ψησταριές, κλπ.), εντός 
αδειοδοτημένων ή νομίμως λειτουργούντων για το σκοπό αυτό χώρων, 
όπως κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, χώρους αναψυχής, κατά το χρονικό 
διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε 
ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 1 (χαμηλή) και 2 (μέση), ή σε ημέρες 
που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές 
συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης, χωρίς τη λήψη των 
απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας των εδαφίων α έως ε του άρθρου 
16 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης 

 
 

150 



 

 


