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ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ

(1)
Êáíïíéóìüò ñýèìéóçò ìÝôñùí ãéá ôçí ðñüëçøç êáé áíôéìåôþðéóç ðõñêáãéþí óå äáóéêÝò êáé áãñïôéêÝò åêôÜóåéò.
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ
ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ - ÃÅÙÑÃÉÁÓ - ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÔÁÎÇÓ
¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò:
á.- Ôçò ðáñÜãñ. 2 ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Í. 2612/1998 «ÁíÜèåóç ôçò äáóïðõñüóâåóçò óôï Ðõñïóâåóôéêü Óþìá êáé
Üëëåò äéáôÜîåéò» (Á´ 112).

â.- Ôïõ Üñèñïõ 29 ôïõ Í.1558/1985 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ üñãáíá» (Á´137), ôï ïðïßï ðñïóôÝèçêå ìå ôï
Üñèñï 27 ôïõ Í.2081/1992 (Á´154) êáé áíôéêáôáóôÜèçêå
ìå ôï Üñèñï 1 ðáñÜãñ. 2 ôïõ Í. 2649/1997 (Á´ 38).
ã.- Ôïõ Í. 998/1979 «Ðåñß ðñïóôáóßáò ôùí äáóþí êáé
ôùí äáóéêþí åí ãÝíåé åêôÜóåùí ôçò ÷þñáò» üðùò ôñïðïðïéÞèçêå, óõìðëçñþèçêå êáé éó÷ýåé (Á´ 289).
ä.- Ôïõ Í.1845/1989 «Äáóïðñïóôáóßá êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (Á 102).
å.- Ôïõ Í.Ä. 3030/1954 «Ðåñß áãñïöõëáêÞò» (Á~ 244).
óô.- Ôïõ Í. 616/1977 «Ðåñß åêäüóåùò Ðõñïóâåóôéêþí
ÄéáôÜîåùí» (Á~ 166).
æ.- Ôïõ Ð.Ä. 575/1980 «Ðåñß êçñýîåùò éäéáéôÝñùò åõáßóèçôùí åéò ðõñêáãéÜò ðåñéï÷þí äáóþí êáé äáóéêþí åêôÜóåùí ùò åðéêéíäýíùí» (Á~ 157)
ç.- Ôçò 12030 Ö.109.1/10.5.1999 K.Y.A. (B~ 713) «Pýèìéóç èåìÜôùí óõíåñãáóßáò ôïõ Ðõñ/êïý Óþìáôïò ìå ôïõò
Üëëïõò åìðëåêüìåíïõò Öïñåßò óôçí ðñüëçøç êáé êáôáóôïëÞ ôùí äáóéêþí ðõñêáãéþí».
è.- Ôçí õð áñéèì. 353001/13.4.2000 (ÖÅÊ B~ 566) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ãéá áíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí
óôïõò Õöõðïõñãïýò Ãåùñãßáò.
2. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò Êáíïíéóìïý äåí ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ êñáôéêïý
ðñïûðïëïãéóìïý.
3. Ôéò ó÷åôéêÝò Ýããñáöåò ðñïôÜóåéò ôùí áñìïäßùí Õðçñåóéþí.
4. Ôçí áíÜãêç êáèïñéóìïý ìÝôñùí ìå óêïðü ôçí ðñüëçøç êáé áíôéìåôþðéóç ðõñêáãéþí óå äáóéêÝò êáé áãñïôéêÝò
åêôÜóåéò, áðïöáóßæïõìå:
Åãêñßíïõìå ôçí ÐõñïóâåóôéêÞ ÄéÜôáîç 9/2000 ôïõ Áñ÷çãïý Ðõñïóâåóôéêïý Óþìáôïò, ðïõ Ý÷åé ùò åîÞò:
ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÄÉÁÔÁÎÇ õð áñéèì. 9
¢ñèñï 1
Ðåäßï åöáñìïãÞò
1. ÅêôÜóåéò óôéò ïðïßåò Ý÷ïõí åöáñìïãÞ ïé äéáôÜîåéò
ôïõ ðáñüíôïò êáíïíéóìïý åßíáé:
á) Ôá äÜóç êáé ïé äáóéêÝò åêôÜóåéò, üðùò áõôÝò ïñßæïíôáé êáé ðåñéãñÜöïíôáé óôéò ðáñáãñ. 1,2,3,4 êáé 5 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Í.998/1979.
â) Ïé ÷ïñôïëéâáäéêÝò åêôÜóåéò, êáèþò êáé ïé âñá÷þäåéò
êáé ðåôñþäåéò åêôÜóåéò, ðïõ âñßóêïíôáé óå ðåäéíÜ åäÜöç,
óå áíþìáëá åäÜöç êáé óå ëüöïõò, üðùò áõôÝò êáèïñßæïíôáé óôï Üñèñï 3 ôïõ Í.998/1979 êáé
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ã) Ïé áãñïôéêÝò åêôÜóåéò, üðùò áõôÝò ðåñéãñÜöïíôáé
óôï Üñèñï 2 ôïõ Í.Ä. 3030/1954.
2. Ïé äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò êáíïíéóìïý äåí Ý÷ïõí
åöáñìïãÞ óôéò ðáñáêÜôù ðåñéï÷Ýò :
á.- Óôéò ðåñéï÷Ýò ðïõ õðÜñ÷ïõí åãêåêñéìÝíá ó÷Ýäéá ðüëåùò Þ êáôáëáìâÜíïíôáé áðü ïéêéóìïýò, ðïõ ðñïûðÞñ÷áí ôïõ Ýôïõò 1923 Þ ðñüêåéôáé ðåñß ïéêïäïìÞóéìùí åêôÜóåùí ôùí ïéêéóôéêþí ðåñéï÷þí.
â.- Óôéò áëõêÝò
ã.- Óôïõò áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò êáé
ä.- Óôá ëáôïìåßá êáé ïñõ÷åßá
¢ñèñï 2
ÃåíéêÝò áðáãïñåýóåéò
Óôéò ðåñéï÷Ýò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ ðñïçãïýìåíïõ
Üñèñïõ áðáãïñåýåôáé, ìå ôçí åðéöýëáîç ôùí ñõèìßóåùí
ôùí åðüìåíùí Üñèñùí :
1. Íá áíÜâåôáé êáé íá äéáôçñåßôáé ãéá ïðïéïäÞðïôå óêïðü öùôéÜ óôçí ýðáéèñï.
2. Íá áíÜâåôáé êáé íá äéáôçñåßôáé ãéá ïðïéïäÞðïôå óêïðü öùôéÜ åíôüò êáôïéêéþí, îåíïäï÷åßùí, åñãáóôçñßùí,
êáëõâéþí, ðïéìíéïóôáóßùí, óêçíþí, áõëþí Þ ðåñéöñáãìÝíùí áêÜëõðôùí ÷þñùí, ðïõ âñßóêïíôáé åíôüò äáóþí
êáé äáóéêþí åêôÜóåùí êáé ìÝ÷ñéò áðüóôáóç 300 ìÝôñùí.
3. Íá ôïðïèåôïýíôáé, öõëÜóóïíôáé Þ åãêáôáëåßðïíôáé
åýöëåêôåò ýëåò Þ Ü÷ñçóôá åßäç Þ áðïññßììáôá åíôüò ôùí
äáóþí Þ äáóéêþí åêôÜóåùí êáé ìÝ÷ñéò áðïóôÜóåùò 300
ìÝôñùí áðü áõôÝò.
4. Ç äçìéïõñãßá ÷þñùí áðüññéøçò êáé ç êáýóç áðïññéììÜôùí åíôüò ôùí äáóþí Þ äáóéêþí åêôÜóåùí êáé ìÝ÷ñéò áðïóôÜóåùò 500 ìÝôñùí áðü áõôÝò.
5. Ç åíôüò äáóþí êáé äáóéêþí åêôÜóåùí êáé ìÝ÷ñéò áðïóôÜóåùò 100 ìÝôñùí áðü áõôÝò êáýóç áíèñáêïêáìßíùí,
üðùò êáé ç åãêáôÜóôáóç åñãáóôçñßïõ Þ ôå÷íéêïý óõãêñïôÞìáôïò ðïõ ëåéôïõñãåß ìå êáýóéìç ýëç.
6. Ç åíôüò äáóþí êáé äáóéêþí åêôÜóåùí èÞñá ìå üðëá,
ðïõ Ý÷ïõí âýóìá áðü ýëç, áðü ôçí ïðïßá ìðïñåß íá ìåôáäïèåß öùôéÜ.
7. Ôï êÜðíéóìá ìåëéóóþí.
8. Ç êáýóç áãñþí Þ áãñïôéêþí êáé ÷ïñôïëéâáäéêþí
åêôÜóåùí.
9. Ç áðüññéøç áíáììÝíùí ôóéãÜñùí - óðßñôùí êáé Üëëùí õëþí.
¢ñèñï 3
ÅéäéêÝò ñõèìßóåéò - äéáôÜîåéò
1. Ïé ÄéïéêçôÝò ôùí Ðåñéöåñåéáêþí ÄéïéêÞóåùí Ðõñïóâåóôéêþí Õðçñåóéþí, åêäßäïõí ìÝ÷ñé ôÝëïõò Ìáñôßïõ êÜèå Ýôïõò, ýóôåñá áðü Ýããñáöç åéóÞãçóç ôùí áñìïäßùí
êáôÜ ôüðïí Ðõñïóâåóôéêþí Õðçñåóéþí, äéáôÜîåéò, ïé ïðïßåò åãêñßíïíôáé áðü ôï Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôçò ïéêåßáò ÐåñéöÝñåéáò êáé ñõèìßæïõí ôá ÷ñïíéêÜ üñéá ãéá ôç ÷ñÞóç ðõñüò
óôéò ðåñéï÷Ýò ðïõ Ý÷åé åöáñìïãÞ ï ðáñþí êáíïíéóìüò.
2. Êáô åîáßñåóç ôùí ïñéæïìÝíùí óôï ðñïçãïýìåíï Üñèñï åðéôñÝðïíôáé åíÝñãåéåò êáé åñãáóßåò ðïõ áðáéôïýí ôç
÷ñÞóç öùôéÜò óôçí ýðáéèñï ìüíï êÜôù áðü ôïõò üñïõò
êáé ôéò ðñïûðïèÝóåéò ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé óôá Üñèñá 4
Ýùò êáé 11 ôïõ ðáñüíôïò.
¢ñèñï 4
Äñáóôçñéüôçôåò ÷ùñßò Üäåéá ôçò
ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò
1. ÅðéôñÝðåôáé áðü 1çò Íïåìâñßïõ ìÝ÷ñé êáé 30 Áðñéëß-

ïõ ôïõ åðïìÝíïõ Ýôïõò, ôï Üíáììá öùôéÜò óôçí ýðáéèñï
÷ùñßò ôçí Ýêäïóç Üäåéáò áðü ôçí ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá, ãéá ôçí åêôÝëåóç ãåùñãéêþí Þ Üëëùí åñãáóéþí ðåñéïñéóìÝíçò Ýêôáóçò, ãéá ôéò ïðïßåò äåí ðñïêýðôïõí ãéá
ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äéáöïñåôéêÜ ìÝôñá áðü
ôçí ðáñïýóá Þ Üëëç äéÜôáîç, åöüóïí ëçöèïýí áðü ôïí
åíåñãïýíôá ôçí êáýóç üëá ôá áðáñáßôçôá êáôÜ ðåñßðôùóç ìÝôñá ãéá ôçí áðïöõãÞ åêäÞëùóçò ðõñêáãéÜò.
2. ÅðéôñÝðåôáé áðü 1ç Íïåìâñßïõ ìÝ÷ñé 30 Áðñéëßïõ ôïõ
åðïìÝíïõ Ýôïõò, ôï Üíáììá êáé ç äéáôÞñçóç öùôéÜò ãéá
ëüãïõò åóôßáóçò Þ êáôáóêÞíùóçò óôçí ýðáéèñï åíôüò
äáóþí êáé äáóéêþí åêôÜóåùí, åöüóïí ëáìâÜíïíôáé ôá
ðáñáêÜôù ìÝôñá:
á.- Ãßíåôáé ðëÞñçò áöáßñåóç ôçò ðáñåäÜöéáò âëÜóôçóçò óå áêôßíá 2 ôïõëÜ÷éóôïí ìÝôñùí áðü ôçí åóôßá.
â.- Ôçñåßôáé ç åëÜ÷éóôç áðüóôáóç ôçò åóôßáò áðü ðáñáêåßìåíç äåíäñþäç Þ èáìíþäç âëÜóôçóç ðïõ åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí 10 ìÝôñá êáé åîáóöáëßæåôáé ìå ôïðïèÝôçóç ðåñéìåôñéêÜ ôçò åóôßáò ôçò öùôéÜò êáôÜëëçëïõ ìåãÝèïõò
ëßèùí.
ã.- ÕðÜñ÷åé éêáíÞ ðïóüôçôá íåñïý ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç
ôçò öùôéÜò, óå ðåñßðôùóç ðïõ áõôÞ îåöýãåé áðü ôïí
Ýëåã÷ï.
ä.- Óå ðåñßðôùóç áðïìÜêñõíóçò ôùí áôüìùí ðïõ Üíáøáí öùôéÜ, õðï÷ñåïýíôáé óôçí ðëÞñç êáôÜóâåóÞ ôçò Þ
óôï óêÝðáóìÜ ôçò ìå ðïóüôçôá ÷þìáôïò.
3. ÅðéôñÝðåôáé ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 1çò Ìáñôßïõ ìÝ÷ñé êáé 31 Ïêôùâñßïõ êÜèå Ýôïõò, ôï Üíáììá öùôéÜò
ãéá ëüãïõò åóôßáóçò ìüíïí åíôüò ïñãáíùìÝíùí ãéá ôï
óêïðü áõôü ÷þñùí, üðùò êÜìðéíãê êáé åöüóïí ëáìâÜíïíôáé ôá ìÝôñá ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ.
4. Êáô åîáßñåóç ôùí áðáãïñåýóåùí ôçò ðáñáãñÜöïõ
2 ôïõ Üñèñïõ 2 ôïõ ðáñüíôïò êáíïíéóìïý åðéôñÝðåôáé ôï
Üíáììá öùôéÜò êáè üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò óôá ïéêïäïìÞìáôá êáé ôïõò ÷þñïõò ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé óå áõôü,
åöüóïí ëáìâÜíïíôáé áðü ôïõò éäéïêôÞôåò Þ åêìåôáëëåõôÝò ôá ðáñáêÜôù ìÝôñá:
á.- Ôïðïèåôåßôáé óôïõò êáðíïäü÷ïõò êáôÜëëçëç óõóêåõÞ ãéá ôçí ðñüëçøç ôçò åêôßíáîçò óðéíèÞñùí.
â.- Êáèáñßæïíôáé ïé êáðíïäü÷ïé áðü ôçí áéèÜëç.
ã.- ÓâÞíåôáé ç öùôéÜ ìåôÜ ôï ôÝëïò ôçò ÷ñÞóçò.
ä.- ÕðÜñ÷åé ðáñï÷Þ Þ éêáíÞ ðïóüôçôá íåñïý Þ Üëëùí
öïñçôþí ìÝóùí ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ êáôáóôïëÞ ôçò,
åÜí áõôü áðáéôçèåß.
å.- Êáèáñßæåôáé ï ÷þñïò áðü ôçí ðáñåäÜöéá âëÜóôçóç,
óå éêáíÞ áðüóôáóç áðü ôçí åóôßá ôçò öùôéÜò.
¢ñèñï 5
Êáýóç óéôïêáëáìéÜò êáé Üëëùí ãåùñãéêþí
õðïëåéììÜôùí
1. Ãéá ôïõò ìÞíåò ÌÜéï ìÝ÷ñé êáé Ïêôþâñéï êÜèå Ýôïõò,
åðéôñÝðåôáé, ýóôåñá áðü Üäåéá, áôïìéêÞ Þ ïìáäéêÞ, ðïõ
åêäßäåôáé áðü ôçí áñìüäéá ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá, ç
êáýóç áãñïôéêþí åêôÜóåùí êáôÜ ôéò ðñùéíÝò þñåò êáé ìÝ÷ñé ôç 12ç ìåóçìâñéíÞ, üôáí ï äåßêôçò åðéêéíäõíüôçôáò,
ðïõ åêäßäåôáé, óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñ. 6 ôïõ Üñèñïõ 3
ôçò ÊÕÁ 12030 Ö.109.1/1999 áðü ôï Ðõñïóâåóôéêü Óþìá,
åßíáé ãéá ôçí ðåñéï÷Þ êáýóçò 1 (÷áìçëÞ) Þ 2 (ìÝóç) êáé
åöüóïí ëáìâÜíïíôáé óùññåõôéêÜ ôá áêüëïõèá ìÝôñá êáé
õðï÷ñåþóåéò :
á.- Äçìéïõñãçèåß øéëÞ æþíç ìå Üñïóç Þ ðñïùèçôÞñá
ðëÜôïõò ôïõëÜ÷éóôïí 10 ìÝôñùí ãýñù áðü ôçí õðü êáýóç ðåñéï÷Þ, üôáí áõôÞ áðÝ÷åé ëéãüôåñï áðü 300 ìÝôñá
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áðü äÜóç Þ äáóéêÝò åêôÜóåéò êáé óôéò ëïéðÝò ðåñéðôþóåéò
æþíç ôïõëÜ÷éóôïí ôñéþí (3) ìÝôñùí.
â.- Ôåìá÷éóèåß ìå Üñïóç Þ Üëëï ôñüðï ç õðü êáýóç
Ýêôáóç Ýôóé þóôå íá åîáóöáëßæåôáé ï Ýëåã÷üò ôçò üôáí ç
ðåñéï÷Þ áðÝ÷åé ëéãüôåñï áðü 300 ìÝôñá áðü äÜóç Þ äáóéêÝò åêôÜóåéò.
ã.- ÄéáâñÝ÷åôáé ç æþíç ðñïò ôçí ðëåõñÜ ôïõ äÜóïõò Þ
ôçò äáóéêÞò Ýêôáóçò üôáí áõôÞ áðÝ÷åé ëéãüôåñï áðü 300
ìÝôñá áðü ôçí õðü êáýóç ðåñéï÷Þ êáé 50 ìÝôñá áðü äåíôñïóôïé÷ßá.
ä.- Åîáóöáëßæåôáé ç ðáñïõóßá öïñçôþí ìÝóùí ãéá ôçí
áíôéìåôþðéóç ôõ÷üí åðÝêôáóçò ôçò öùôéÜò áðü áðñüâëåðôá áßôéá (õäñïöüñùí - ãåùñãéêþí åëêõóôÞñùí - ðôõïóêÜðáíùí êëð) êáèþò êáé ï÷Þìáôïò ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò
Õðçñåóßáò, üðïõ áõôü åßíáé äõíáôü êáé ìüíï óå ðåñéðôþóåéò ïìáäéêþí êáýóåùí.
å.- ÅéäéêÜ ãéá ôéò ðåñéï÷Ýò ðñþôçò åðéêéíäõíüôçôáò
üðùò áõôÝò ðñïóäéïñßæïíôáé óôï Ð.Ä. 575/81 (Á157), ï
ÄéïéêçôÞò ôçò ïéêåßáò ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò üôáí
êñßíåé áðáñáßôçôï, æçôÜ åðéðëÝïí ôùí áíùôÝñù êáé âåâáßùóç Ãåùðüíïõ ôçò ïéêåßáò Íïìáñ÷ßáò, óôçí ïðïßá áíáöÝñåôáé ç áíáãêáéüôçôá ôçò êáýóçò.
óô.- Ï åíäéáöåñüìåíïò õðï÷ñåïýôáé íá åíçìåñþíåôáé
áðü ôçí áñìüäéá ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá ôçí ðñïçãïýìåíç çìÝñá ôçò êáýóçò ãéá ôéò áíáìåíüìåíåò êáéñéêÝò
óõíèÞêåò ðïõ èá åðéêñáôïýí.
2. ÅðéôñÝðåôáé êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 1ç Íïåìâñßïõ ìÝ÷ñé êáé 30 Áðñéëßïõ ôïõ åðüìåíïõ Ýôïõò, óôéò åðéêßíäõíåò ðåñéï÷Ýò, üðùò áõôÝò ïñßæïíôáé ìå ôï Ð.Ä.
575/81, ç êáýóç áãñïôéêþí åêôÜóåùí ðïõ âñßóêïíôáé
åíôüò äáóéêþí åêôÜóåùí Þ óå áðüóôáóç ìéêñüôåñç áðü
300 ìÝôñá áðü áõôÝò êáé 50 ìÝôñá áðü äåíäñïóôïé÷ßåò,
÷ùñßò Üäåéá ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò, ìüíïí üôáí
ëáìâÜíïíôáé üëá ôá ìÝôñá ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ, åíþ ãéá ôéò ëïéðÝò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò, ìüíïí üôáí
ëáìâÜíïíôáé ôá ìÝôñá ôçò ðåñßðôùóçò (ä) ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ.
¢ñèñï 6
ÔïðïèÝôçóç - öýëáîç åõöëÝêôùí êáé Ü÷ñçóôùí åéäþí
1. Áðáãïñåýåôáé ç åãêáôÜëåéøç åýöëåêôùí õëþí Þ
Ü÷ñçóôùí åéäþí óôçí ýðáéèñï. ÅðéôñÝðåôáé ç ôïðïèÝôçóç - öýëáîÞ ôïõò óå êáôÜëëçëï ÷þñï ç áðüóôáóç ôïõ
ïðïßïõ åßíáé 300 ìÝôñá áðü ôéò ðáñõöÝò äáóþí Þ äáóéêþí
åêôÜóåùí êáé 50 ìÝôñá áðü äåíäñïóôïé÷ßåò ìå äåíäñþäç
êáé èáìíþäç âëÜóôçóç.
2. Óå ðåñßðôùóç ðïõ äå ìðïñåß íá áíåâñåèåß ÷þñïò
åêôüò äÜóïõò, üðùò áõôüò ïñßæåôáé óôçí ðñïçãïýìåíç
ðáñÜãñáöï, êáô åîáßñåóç ìðïñïýí íá áðïèçêåõèïýí
åýöëåêôá õëéêÜ óå áðïèçêåõôéêïýò ÷þñïõò, ðïõ âñßóêïíôáé åíôüò äáóþí êáé äáóéêþí åêôÜóåùí Þ ðëçóßïí áõôþí,
êáôüðéí áäåßáò ôïõ ïéêåßïõ ÄáóÜñ÷ç êáé ìüíïí åöüóïí
ôçñïýíôáé ôá ìÝôñá ðïõ Ý÷ïõí õðïäåé÷èåß áðü ôçí áñìüäéá ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá, åêäéäïìÝíïõ óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ ó÷åôéêïý ðéóôïðïéçôéêïý ðõñáóöáëåßáò.
¢ñèñï 7
×þñïé áðïññéììÜôùí
1. Áðáãïñåýåôáé êáèüëç ôç äéÜñêåéá ôïõ ÷ñüíïõ ç êáýóç áðïññéììÜôùí Þ Üëëùí áðïâëÞôùí ôüóï åíôüò ôùí
ïñãáíùìÝíùí ÷þñùí áðüèåóÞò ôïõò üóï êáé óôïõò
õðÜñ÷ïíôåò ÷þñïõò áíåîÝëåãêôçò äéÜèåóçò.
2. Ãéá ôçí áíôéðõñéêÞ ðñïóôáóßá ôùí ×þñùí Õãåéïíïìé-
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êÞò ÔáöÞò ôùí ÁðïññéììÜôùí (×ÕÔÁ) ëáìâÜíïíôáé ôïõëÜ÷éóôï ô áêüëïõèá ìÝôñá :
á.- ÐåñéìåôñéêÞ ðåñßöñáîç êáé êáôáóêåõÞ áíôéðõñéêÞò
æþíçò åëÜ÷éóôïõ ðëÜôïõò 8 ìÝôñùí, åöüóïí ç ìïñöïëïãßá ôïõ åäÜöïõò ôï áðáéôåß.
â.- ÁðïèÞêåò åäáöéêïý õëéêïý ãéá ôç ÷ùìáôïêÜëõøç
åóôéþí ðõñêáãéÜò óôá áðïññßììáôá.
ã.- ÄåîáìåíÞ ðõñüóâåóçò åðáñêïýò ÷ùñçôéêüôçôáò.
ä.- Ðéíáêßäåò áíáãíùñßóéìåò áðü áðüóôáóç ãéá ôçí
áðáãüñåõóç ôïõ êáðíßóìáôïò.
å.- ÔïðïèÝôçóç óå åýêïëá ðñïóâÜóéìá óçìåßá ôùí ×þñùí ÕãåéïíïìéêÞò ÔáöÞò ôùí áðïññéììÜôùí öïñçôþí
ðõñïóâåóôÞñùí.
óô.- Óå ×þñïõò ÕãåéïíïìéêÞò ÔáöÞò ÁðïññéììÜôùí ìå
äõíáìéêüôçôá Üíù ôùí ðåíôáêïóßùí (500) ôüíùí çìåñçóßùò íá ðáñåõñßóêåôáé âõôéïöüñï ü÷çìá, êáôÜ ôçí áíôéðõñéêÞ ðåñßïäï.
æ.- ÕðÜñîç ó÷åäßïõ áíôéìåôþðéóçò ðõñêáãéþí êáé åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ðñüëçøçò êáé áíôéìåôþðéóçò ðõñêáãéÜò,
ãéá ôï ðñïóùðéêü.
ç.- Óõãêñüôçóç ïìÜäáò ðõñáóöáëåßáò êáôÜëëçëá åêðáéäåõìÝíçò.
è.- ÅêôÝëåóç Üóêçóçò ðõñüóâåóçò êÜèå ÷ñüíï.
é.- Óôïõò ÷þñïõò ãñáöåßùí ôùí ×þñùí ÕãåéïíïìéêÞò
ÔáöÞò ÁðïññéììÜôùí (×ÕÔÁ) ç ýðáñîç áíáñôçìÝíùí óå
åìöáíÞ óçìåßá ôùí ôçëåöþíùí ôùí áñìïäßùí Õðçñåóéþí
(ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá, Ï.Ô.Á, Äáóáñ÷åßï).
3. Ãéá ôïõò ×ÕÔÁ ðïõ ãåéôíéÜæïõí ìå äáóéêÝò åêôÜóåéò
êáé óå áðüóôáóç ëéãüôåñç áðü 300 ìÝôñá ðñáãìáôïðïéåßôáé áðü ôçí êáôÜ ôüðï áñìüäéá ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá
õðüäåéîç ãéá ôç ëÞøç ðñüóèåôùí ìÝôñùí åÜí áõôü áðáéôåßôáé.
4. Óôïõò ÷þñïõò áíåîÝëåãêôçò äéÜèåóçò áðïâëÞôùí,
ðïõ õößóôáíôáé êáôÜ ôç äçìïóßåõóç ôçò ðáñïýóáò äéÜôáîçò, åíåñãåßôáé êÜèå ÷ñüíï ðñéí áðü ôçí Ýíáñîç ôçò
áíôéðõñéêÞò ðåñéüäïõ, áõôïøßá áðü ôñéìåëÞ ÅðéôñïðÞ,
ðïõ óõãêñïôåßôáé ãéá êÜèå ÐåñéöÝñåéá ôïí ÉáíïõÜñéï êÜèå Ýôïõò ìå áðüöáóç ôïõ áñìüäéïõ êáôÜ ôüðï Ãåíéêïý
ÃñáììáôÝá êáé áðïôåëåßôáé áðü Ýíáí Áîéùìáôéêü ôïõ Ðõñïóâåóôéêïý Óþìáôïò êáé ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò êáé
Ýíáí õðÜëëçëï ôçò ÄáóéêÞò Õðçñåóßáò. Ãéá ôçí áõôïøßá
óõíôÜóóåôáé ó÷åôéêÞ Ýêèåóç ðïõ õðïâÜëëåôáé áðü ôçí
ÅðéôñïðÞ óôçí áñìüäéá ÐåñéöÝñåéá, ç ïðïßá ìå Ýããñáöü
ôçò õðïâÜëëåé áõôÞ ãéá õëïðïßçóç óôçí áñìüäéá Áñ÷Þ
ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò. Ôá ðñïôåéíüìåíá áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ìÝôñá ðõñáóöáëåßáò åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí ôá åîÞò :
á.- Áíïéãìá ëÜêêïõ âÜèïõò 2 ìÝôñùí ãéá ôçí áðüèåóç
ôùí áðïññéììÜôùí, åöüóïí ôï åðéôñÝðïõí ïé óõíèÞêåò
ôïõ åäÜöïõò.
â.- Ðåñßöñáîç ìå äéêôõùôü óõñìáôüðëåãìá ýøïõò 2,5
ìÝôñùí ôïõëÜ÷éóôïí ïëüêëçñïõ ôïõ ÷þñïõ áðüññéøçò.
ã.- ÄéÜíïéîç áðïøéëùìÝíçò âëáóôÞóåùò æþíçò ðëÜôïõò ôïõëÜ÷éóôïí 50 ìÝôñùí ðåñéìåôñéêÜ ôçò ðåñßöñáîçò.
ä.-Õðáñîç åðáñêïýò áñéèìïý åñãáëåßùí êáé éêáíÞò ðïóüôçôáò Þ ðáñï÷Þò íåñïý.
ÅéäéêÜ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò áíôéðõñéêÞò ðåñéüäïõ ïé
ÄÞìïé êáé Êïéíüôçôåò ìåñéìíïýí ãéá 24ùñç öýëáîç ôùí
èÝóåùí áðüññéøçò áðü ôï ðñïóùðéêü ôïõò.
Åðßóçò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí êñéóßìùí çìåñþí ôçò áíôéðõñéêÞò ðåñéüäïõ åðéâÜëëåôáé ç ðáñïõóßá õäñïöüñïõ
ï÷Þìáôïò ìå ìÝñéìíá ôïõ ïéêåßïõ ÄÞìïõ Þ Êïéíüôçôáò.
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¢ñèñï 8
ÌÝôñá ãéá ôç ëåéôïõñãßá áíèñáêïêáìßíùí
áóâåóôïêáìßíùí êáé ëïéðþí åñãáóôçñéáêþí
óõãêñïôçìÜôùí
1. ¼ðïõ áðü ôçí éó÷ýïõóá íïìïèåóßá ðõñáóöáëåßáò
ãéá ôç ëåéôïõñãßá ðáíôüò åßäïõò åãêáôáóôÜóåùí êáé äñáóôçñéïôÞôùí åíôüò äáóþí Þ äáóéêþí åêôÜóåùí Þ ðëçóßïí
áõôþí, ðñïâëÝðåôáé ç ëÞøç åéäéêþí ðñïëçðôéêþí êáé êáôáóôáëôéêþí ìÝôñùí ðõñïðñïóôáóßáò, áõôÜ åöáñìüæïíôáé êáé åðéðñïóèÝôùò ëáìâÜíïíôáé êáé ôá êáôÜ ðåñßðôùóç ìÝôñá ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðáñüíôïò êáíïíéóìïý.
2. Ç åëÜ÷éóôç áðüóôáóç åãêáôÜóôáóçò êáé ëåéôïõñãßáò
áíèñáêïêáìßíùí, áóâåóôïêáìßíùí êáé ëïéðþí åñãáóôçñéáêþí óõãêñïôçìÜôùí ðïõ ëåéôïõñãïýí ìå êáýóéìç ýëç
åßíáé 100 ìÝôñá áðü ôéò ðáñõöÝò äáóþí êáé äáóéêþí åêôÜóåùí.
3. Êáô åîáßñåóç, åðéôñÝðåôáé ç åãêáôÜóôáóç êáé ëåéôïõñãßá óå áðïóôÜóåéò ìéêñüôåñåò ôùí 100 ìÝôñùí Þ
åíôüò äáóéêþí åêôÜóåùí ýóôåñá áðü Üäåéá ôïõ ïéêåßïõ
ÄáóÜñ÷ç, ðïõ áíáöÝñåé ñçôÜ ôï ÷ñüíï ëåéôïõñãßáò, êáé
ôçí áêñéâÞ èÝóç ôçò åãêáôÜóôáóçò, åöüóïí äéáðéóôþíåôáé áäõíáìßá åîåýñåóçò ÷þñïõ åêôüò ôïõ äÜóïõò. Ãéá ôç
ëåéôïõñãßá ôçò åãêáôÜóôáóçò åßíáé áðáñáßôçôç ç Ýêäïóç
âåâáßùóçò ðõñáóöáëåßáò áðü ôçí ïéêåßá ÐõñïóâåóôéêÞ
Õðçñåóßá ç ïðïßá ÷ïñçãåßôáé åöüóïí ôçñïýíôáé ôïõëÜ÷éóôïí ïé ðáñáêÜôù üñïé êáé ðñïûðïèÝóåéò ðïõ õðïäåéêíýïíôáé êáé åëÝã÷ïíôáé ìå áõôïøßá åíôåôáëìÝíùí ïñãÜíùí ôçò :
á.- ÁðïøéëùìÝíç áðü âëÜóôçóç æþíç ðåñéìåôñéêÜ ôçò
åãêáôÜóôáóçò ðëÜôïõò 25 ìÝôñùí.
â.- ÅëÜ÷éóôç áðüóôáóç ôçò åãêáôÜóôáóçò áðü ôçí ðáñáêåßìåíç èáìíþäç âëÜóôçóç ôïõëÜ÷éóôïí 50 ìÝôñá.
ã.- ÔïðïèÝôçóç êáôÜëëçëçò äéÜôáîçò ãéá ôçí áðïöõãÞ
ôçò äéáóðïñÜò óðéíèÞñùí óôéò êáðíïäü÷ïõò Þ óùëÞíåò
åîáãùãÞò êáõóáåñßùí ôùí åãêáôáóôÜóåùí.
ä.- ÔïðïèÝôçóç ôùí êáôÜëëçëùí êáôÜ ðåñßðôùóç öïñçôþí ðõñïóâåóôéêþí ìÝóùí êáé åñãáëåßùí ðïõ õðïäåéêíýïíôáé áðü ôçí ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ðõñêáãéÜò.
4. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí ðëçñïýíôáé ïé üñïé êáé ðñïûðïèÝóåéò ôçò ðñïçãïýìåíçò ðáñáãñÜöïõ, åêôüò áðü
ôéò ðñïâëåðüìåíåò ðïéíéêÝò åõèýíåò, áíáêáëåßôáé áðü
ôçí åêäïýóá ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá ç âåâáßùóç êáé ðáñÜëëçëá êïéíïðïéåßôáé ç áíÜêëçóç óôçí áñìüäéá ÄáóéêÞ
Õðçñåóßá.
¢ñèñï 9
ÊÜðíéóìá ìåëéóóþí
1. Ôï êÜðíéóìá êõøåëþí ðïõ åßíáé ìÝóá óå äÜóç êáé äáóéêÝò åêôÜóåéò êáé óå áðüóôáóç ìéêñüôåñç ôùí 300 ìÝôñùí áðü ôéò ðáñõöÝò ôùí äáóþí åðéôñÝðåôáé ìüíïí åöüóïí :
á.- Ãßíåé áðïøßëùóç ôçò âëÜóôçóçò ôïõ ÷þñïõ åãêáôÜóôáóçò ôùí êõøåëþí êáé óå áðüóôáóç ôïõëÜ÷éóôïí 5 ìÝôñùí ãýñù áðü ôéò êõøÝëåò.
â.- Ç åëÜ÷éóôç áðüóôáóç ôïõ ÷þñïõ åãêáôÜóôáóçò ôùí
êõøåëþí áðü ôá äÝíäñá êáé èÜìíïõò åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí 10
ìÝôñùí.
ã.- Óôï ÷þñï ôùí êõøåëþí äéáôçñåßôáé éêáíÞ ðïóüôçôá
íåñïý (ôïõëÜ÷éóôïí 200 ëßôñá íåñïý).
ä.- Óôéò êõøÝëåò êáé óå åìöáíÞ óçìåßï áíáãñÜöåôáé ôï

ïíïìáôåðþíõìï, ç äéåýèõíóç êáé ôï ôçëÝöùíï ôïõ éäéïêôÞôç.
ÅéäéêÜ êáôÜ ôçí áíôéðõñéêÞ ðåñßïäï åðéôñÝðåôáé ôï êÜðíéóìá êõøåëþí ìüíï ìÝ÷ñé ôç 12ç ìåóçìâñéíÞ êáé åöüóïí ï äåßêôçò åðéêéíäõíüôçôáò ôçò ðåñéï÷Þò åßíáé 1 (ìéêñÞ) Þ 2 (ìÝóç).
2. Ôï êÜðíéóìá ìåëéóóþí ðïõ åßíáé óå êïñìïýò äÝíäñùí
åðéôñÝðåôáé åêôüò áíôéðõñéêÞò ðåñéüäïõ, ìüíïí åöüóïí
åðéêñáôïýí êáôÜëëçëåò êáéñéêÝò óõíèÞêåò, Ý÷ïõí ëçöèåß
ôá ðñïëçðôéêÜ ìÝôñá ôçò ðñïçãïõìÝíçò ðáñáãñÜöïõ
êáé Ý÷åé åíçìåñùèåß ç áñìüäéá ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá
ãéá ôï ÷ñüíï ôçò åíÝñãåéáò ôïõ êáðíßóìáôïò.
Áñèñï 10
Êáýóç ÷ïñôïëéâáäéêþí åêôÜóåùí
Ç êáýóç ÷ïñôïëéâáäéêþí åêôÜóåùí åðéôñÝðåôáé ìüíï
êáôüðéí áäåßáò ôçò áñìüäéáò ÄáóéêÞò Áñ÷Þò. Ãéá ôçí Ýêäïóç ôçò ðáñáðÜíù áäåßáò, áðáñáßôçôç åßíáé ç ðñïçãïýìåíç Ýãêñéóç-èåþñçóç áðü ôçí áñìüäéá ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá ó÷åôéêÞò ìåëÝôçò ãéá ôá áíáãêáßá ìÝôñá,
ìÝóá êáé õëéêÜ ðõñáóöáëåßáò ðïõ õðïâÜëëåôáé áðü ôïí
åíäéáöåñüìåíï êáé ðåñéëáìâÜíåé ïðùóäÞðïôå ôá åîÞò:
á.- Áéôéïëüãçóç ôçò óêïðéìüôçôáò ôçò êáýóçò.
â.- Ôçí ôå÷íéêÞ ôçò åëåã÷üìåíçò êáýóçò.
ã.- Ôï ÷ñüíï Þ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ç êáýóç.
ä.- Ôá ðñïëçðôéêÜ ìÝôñá êáé ìÝóá ðõñáóöáëåßáò ðïõ
èá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ êéíäýíïõ
åîÜðëùóçò ôçò öùôéÜò.
¢ñèñï 11
¼ñãáíá åëÝã÷ïõ
1. Ï Ýëåã÷ïò ôùí ðñïâëåðüìåíùí áðü ôïí ðáñüíôá êáíïíéóìü ìÝôñùí ðõñïðñïóôáóßáò, áíÞêåé óôá ðõñïóâåóôéêÜ üñãáíá, ôá ïðïßá õðï÷ñåïýíôáé íá äéåõêïëýíïõí ïé
éäéïêôÞôåò Þ ïé êáèïéïíäÞðïôå ôñüðï åêìåôáëëåõôÝò Þ
õðåýèõíïé ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí åêôÜóåùí, åðé÷åéñÞóåùí
êáé äñáóôçñéïôÞôùí óôéò ïðïßåò éó÷ýåé áõôüò.
2. Ãéá ôç ÷ïñÞãçóç Üäåéáò ëåéôïõñãßáò óå ÷ùìáôåñÝò
êáé ÷þñïõò áðüèåóçò áðïññéììÜôùí, ëáìâÜíïíôáé õðï÷ñåùôéêÜ ôá ðñïâëåðüìåíá áðü ôï Üñèñï 7 ðáñÜãñ. 2
ôïõ ðáñüíôïò êáíïíéóìïý ìÝôñá ðõñáóöÜëåéáò ðïõ õðïäåéêíýïíôáé áðü ôçí áñìüäéá ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá. Ï
Ýëåã÷ïò åöáñìïãÞò ôùí ìÝôñùí åíåñãåßôáé áðü ôçí áñìüäéá ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá êáèþò êáé áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ôçò ðáñáãñÜöïõ 4 ôïõ Üñèñïõ 7 ôçò ðáñïýóçò.
¢ñèñï 12
ÐïéíéêÝò Êõñþóåéò
Ìå ôçí åðéöýëáîç äéáôÜîåùí ðïõ ðñïâëÝðïõí áõóôçñüôåñåò ðïéíÝò, ïé ðáñáâÜôåò ôïõ ðáñüíôïò êáíïíéóìïý
äéþêïíôáé êáé ôéìùñïýíôáé óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ
Üñèñïõ 458 ôïõ Ðïéíéêïý Êþäéêá.
¢ñèñï 13
ÌåôáâáôéêÝò - Êáôáñãïýìåíåò äéáôÜîåéò
1. Óå õðïèÝóåéò, ðïõ áöïñïýí ôá áíôéêåßìåíá ôïõ ðáñüíôïò Êáíïíéóìïý êáé ãéá ôéò ïðïßåò áóêÞèçêå ðïéíéêÞ
äßùîç ðñéí áðü ôçí ÝíáñîÞ ôïõ åöáñìüæïíôáé ïé äéáôÜîåéò
ðïõ ßó÷õáí êáôÜ ôç äßùîç.
2. Êáíïíéóìïß êáé äéáôÜîåéò ðïõ Ý÷ïõí åêäïèåß áðü Üëëåò Áñ÷Ýò ðñéí ôç äçìïóßåõóç ôïõ ðáñüíôïò êáíïíéóìïý
êáé ñõèìßæïõí ôá èÝìáôá ôïõ ðáñüíôïò, êáôáñãïýíôáé.

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
¢ñèñï 14
¸íáñîç éó÷ýïò
Ï ðáñþí êáíïíéóìüò áñ÷ßæåé íá éó÷ýåé áðü ôç äçìïóßåõóÞ ôïõ óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.
ÁèÞíá, 25 Éïõëßïõ 2000
Ï Áñ÷çãüò Ðõñïóâåóôéêïý Óþìáôïò
ÁíôéóôñÜôçãïò ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÖÏÕÑËÁÓ
ÁèÞíá, 10 Íïåìâñßïõ 2000
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ
ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ

ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÔÁÎÇÓ

ÂÁÓÙ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ

ÌÉ×ÁËÇÓ ×ÑÕÓÏ×ÏÚÄÇÓ

ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÃÅÙÑÃÉÁÓ

Ö. ×ÁÔÆÇÌÉ×ÁËÇÓ

F
Áñéè. 46461, 45666
(2)
Êùäéêïðïßçóç êáé ÐñïóáñìïãÞ ôçò óõóôáôéêÞò ðñÜîçò
ôçò áìéãïýò äçìïôéêÞò åðé÷åßñçóçò ìå ôçí åðùíõìßá
«ÄÇÌÏÓ ÁÈÇÍÁÉÙÍ -Åðé÷åßñçóç ÄéáöÞìéóçò, ÅíçìÝñùóçò, ÐñïâïëÞò êáé Ðïéïôéêïý ÅëÝã÷ïõ» óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 410/95 (Ä.Ê.Ê.).
Ï ÃÅÍÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ ÁÔÔÉÊÇÓ
¸÷ïíôáò õðüøç:
1) Ôï áñéèì 58/1982 Ðñïåäñéêü ÄéÜôáãìá ðïõ áöïñÜ ôç
óýóôáóç óôï ÄÞìï Áèçíáßùí áìéãïýò äçìïôéêÞò åðé÷åßñçóçò ìå ôçí åðùíõìßá «ÄÇÌÏÓ ÁÈÇÍÁÉÙÍ - Åðé÷åßñçóç Äéáöçìßóåùí êáé Ôïõñéóìïý» êáé äçìïóéåýôçêå óôï
ÖÅÊ 8/25.1.1982 ô. Á~ üðùò ìåôáãåíÝóôåñá ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôçí áñéèì. 19986/27.3.1985 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Åóùôåñéêþí êáé äçìïóéåýôçêå óôï ÖÅÊ
222/24.4.1985 ô.Â êáé ôçí áñéèì. 3256/27.2.1998 áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò êáé äçìïóéåýôçêå óôï ÖÅÊ 285/ 24.3.1998 ô. Â~.
2) Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 277 Ýùò 284 ôïõ Ð.Ä/ôïò
410/95 (ÖÅÊ Á~ 231).
3) Ôçí áñéèì. 25027/84 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Åóùôåñéêþí ðïõ äçìïóéåýôçêå óôï ÖÅÊ 244/19.4.84 ô. Â~.
4) Ôéò ðáñ. 22, 23 êáé 24 ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ Í. 2503/97
(ÖÅÊ 107/30.5.97 ô. Á~).
5) Ôéò áñéèì. 1908 êáé 1944/2000 áðïöÜóåéò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÄÞìïõ Áèçíáßùí ãéá ôñïðïðïßçóç
êáé ðñïóáñìïãÞ ôçò óõóôáôéêÞò ðñÜîçò ôçò áìéãïýò äçìïôéêÞò åðé÷åßñçóçò ìå ôï üíïìá «ÄÇÌÏÓ ÁÈÇÍÁÉÙÍ Åðé÷åßñçóç ÄéáöÞìéóçò, ÅíçìÝñùóçò, ÐñïâïëÞò êáé
Ðïéïôéêïý ÅëÝã÷ïõ» óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 410/95
(Ä.Ê.Ê.), áðïöáóßæïõìå:
Êùäéêïðïéïýìå êáé ðñïóáñìüæïõìå ôï Üñèñï ìüíï ôïõ
Ð.Ä. 58/1982, óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 410/95 (Ä.Ê.Ê.) ùò åîÞò:
¢ñèñï 1
Óýóôáóç
ÓõóôÞíïõìå óôï ÄÞìï Áèçíáßùí Íïìïý ÁôôéêÞò áìéãÞ
äçìïôéêÞ åðé÷åßñçóç ìå ôçí åðùíõìßá «ÄÇÌÏÓ ÁÈÇÍÁÉÙÍ - ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÄÉÁÖÇÌÉÓÇÓ, ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ, ÐÑÏÂÏËÇÓ ÊÁÉ ÐÏÉÏÔÉÊÏÕ ÅËÅÃ×ÏÕ (Ä.Å.Ð.Ð.Å.) ç ïðïßá
áðïôåëåß Íïìéêü Ðñüóùðï Éäéùôéêïý Äéêáßïõ êáé äéÝðåôáé
áðü ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 277 Ýùò 284 ôïõ Ð.Ä.
410/95 (Ä.Ê.Ê.)
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¢ñèñï 2
Óêïðüò
Óêïðüò ôçò åðé÷åßñçóçò åßíáé ç äéåíÝñãåéá êáé ðñïþèçóç äéáöçìéóôéêþí êáé ôïõñéóôéêþí åñãáóéþí, ç õëïðïßçóç ðñïãñáììÜôùí ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò . Ç åíçìÝñùóç, ðñïâïëÞ êáé Ýëåã÷ïò, ôçò ðïéüôçôáò æùÞò ôçò ðüëçò óå èÝìáôá ðåñéâÜëëïíôïò, äçìüóéáò õãåßáò êáé
ôïõñéóìïý, ç óõíå÷Þò åíçìÝñùóç ôùí äçìïôþí ìÝóù
óýã÷ñïíùí ïðôéêïáêïõóôéêþí ìÝóùí êáé ç åêôýðùóç
Ýíôõðïõ õëéêïý ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò .
¢ñèñï 3
ÄéÜñêåéá
Ç äéÜñêåéá ôçò åðé÷åßñçóçò ïñßæåôáé óå ðåíÞíôá (50)
÷ñüíéá. Áñ÷ßæåé áðü ôç äçìïóßåõóç ôçò óõóôáôéêÞò ôçò
ðñÜîçò óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò êáé ëÞãåé ôçí
áíôßóôïé÷ç ìåôÜ ðåíÞíôá (50) ÷ñüíéá çìåñïìçíßá, ìå áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ. Ç äéÜñêåéÜ ôçò äýíáôáé
íá ðáñáôåßíåôáé ðñéí áðü ôç ëÞîç ôçò.
¢ñèñï 4
¸äñá
¸äñá ôçò Åðé÷åßñçóçò åßíáé ç ðüëç ôùí Áèçíþí. Ãéá ôç
óôÝãáóç ôùí õðçñåóéþí ôçò ç åðé÷åßñçóç äýíáôáé íá ÷ñçóéìïðïéåß åßôå ìéóèùìÝíá, åßôå éäéüêôçôá, åßôå ðáñá÷ùñïýìåíá íïìßìùò êáôÜ ÷ñÞóç Þ êõñéüôçôá ãñáöåßá êáé êôßñéá.
Ìå áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. ôçò Åðé÷åßñçóçò äýíáôáé íá éäñýïíôáé õðïêáôáóôÞìáôá ôçò åðé÷åßñçóçò êáé óå Üëëåò ðüëåéò.
¢ñèñï 5
Äéïßêçóç
Ç åðé÷åßñçóç äéïéêåßôáé áðü åííåáìåëÝò (9) Äéïéêçôéêü
Óõìâïýëéï ôï ïðïßï ïñßæåôáé ìáæß ìå áíáðëçñùôÝò áðü ôï
Äçìïôéêü Óõìâïýëéï. Áðü ôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôñåéò (3) ôïõëÜ÷éóôïí åßíáé áéñåôïß åêðñüóùðïé
ôïõ ÄÞìïõ Áèçíáßùí åê ôùí ïðïßùí ôï Ýíá ðñïÝñ÷åôáé
áðü ôç ìåéïøçößá, Ýíáò (1) åêðñüóùðïò ôçò Ïìïóðïíäßáò åêäñïìéêþí Óùìáôåßùí ÅëëÜäáò ðïõ ïñßæåôáé ìå ôïí
áíáðëçñùôÞ ôïõ áðü ôï Ä.Ó. ôçò Ïìïóðïíäßáò áõôÞò ,
ðÝíôå (5) äçìüôåò Þ êÜôïéêïé ðïõ Ý÷ïõí ðåßñá Þ ãíþóåéò
ó÷åôéêÝò ìå ôï áíôéêåßìåíï ôçò åðé÷åßñçóçò êáé Ýíáò (1)
åêðñüóùðïò ôùí åñãáæïìÝíùí óôçí åðé÷åßñçóç áí áõôÞ
áðáó÷ïëåß ðåñéóóüôåñïõò áðü åßêïóé åñãáæüìåíïõò ìå
áíôßóôïé÷ç ìåßùóç åíüò (1) äçìïôþí-êáôïßêùí.
Ï Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. åêðñïóùðåß ôçí åðé÷åßñçóç äéêáóôéêþò êáé åîùäßêùò óå üëåò ôéò ó÷Ýóåéò ôçò.
To Ä.Ó. õðï÷ñåïýôáé íá óõíôÜóóåé ôïõò êáíïíéóìïýò
ðïõ ðñïâëÝðïíôáé áðü ôéò ðáñ. 1 êáé 2 ôïõ Üñèñïõ 283 ÐÄ
410/95.
¢ñèñï 6
ÊåöÜëáéï
Ï ÄÞìïò Áèçíáßùí äéáèÝôåé óôçí åðé÷åßñçóç ÷ñçìáôéêü
ðïóü ôåôñáêïóßùí åêáôïììõñßùí (400.000.000 ) äñ÷. óå
ìåôñçôÜ óáí êåöÜëáéü ôçò.
¢ñèñï 7
Ðåñéïõóßá
Ðåñéïõóßá ôçò Åðé÷åßñçóçò åßíáé:
á) Áêßíçôï (ãñáöåßá) óôïí ðñþôï üñïöï ôïõ åðß ôçò
ïäïý Êùí. Ðáëáéïëüãïõ 9 äçìïôéêïý áêéíÞôïõ ðáñá÷ùñïýìåíï êáôÜ ÷ñÞóç ãéá üëç ôç äéÜñêåéá ëåéôïõñãßáò ôçò
åðé÷åßñçóçò. Ç áðïôßìçóç ôçò áîßáò ôçò ðáñá÷ùñÞóåùò
èá ãßíåé óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôï Üñèñï 6 ôçò áñéèì.
25027/84 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Åóùôåñéêþí (ÖÅÊ
244/ô.Â~/1984).
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση υπουργικής απόφασης κοστολόγησης
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.12.1/96262/Β3
(1)
Τροποποίηση υπουργικής απόφασης κοστολόγησης
Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό
έτος 2004 – 2005 ύστερα από ένσταση εκδότη επί
της αρχικής τιμής κοστολόγησης που έγινε δεκτή.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 23 του νόμου 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ.Α/
16.7.1982)
β) του άρθρου 3 του νόμου 2174/1993 (ΦΕΚ 210/τ.Α/
22.12.1993)
γ) του άρθρου 2 παράγραφος 3 του νόμου 2233/1994
(ΦΕΚ 141/τ.Α/31.8.1994)
δ) του άρθρου 43 παράγραφος 9 του νόμου 2413/1996
(ΦΕΚ 124/τ.Α/17.6.1996)
ε) του άρθρου 3 του νόμου 2454/96 (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/
17.6.1997)
στ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005
(Α.1998))
ζ) την υπ’ αριθμ. Φ.141/Β3/1402/1984 (ΦΕΚ 159/τ.Β/20.3.1984)
υπουργικής απόφασης για την έκδοση και διακίνηση των

διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ι., όπως αυτή τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.
η) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/5477/1993 (Φ.Ε.Κ. 951/Β/1993)
υπουργική απόφαση
θ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/52/1995 (Φ.Ε.Κ. 3/Β/1995) υπουρ−
γική απόφαση
ια) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/4111/1997 (Φ.Ε.Κ. 1010/Β/1997)
κοινή υπουργική απόφαση
ιβ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/5708/1997 (ΦΕΚ 64/Β/1997)
κοινή υπουργική απόφαση
ι) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/1138/1996 (ΦΕΚ 210/Β/1996) κοινή
υπουργική απόφαση
ιγ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/4984/1998 (ΦΕΚ 1102/Β/1998
κοινή υπουργική απόφαση
ιδ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/1432/2000 (ΦΕΚ 453/Β/2000)
κοινή υπουργική απόφαση
Ιε) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/1307/2001 (ΦΕΚ 577/Β/2001)
κοινή υπουργική απόφαση
Ιστ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/2959/2001 (ΦΕΚ 1267/Β/2001)
κοινή υπουργική απόφαση
Ιζ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/77716/Β3/2001 (ΦΕΚ 996/Β/2002)
κοινή υπουργική απόφαση
Ιη) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/80871/Β3/2003 (ΦΕΚ 1140/Β/2003)
κοινή υπουργική απόφαση
ιθ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/99738/Β3/2004 (ΦΕΚ 1474/Β/2004)
κοινή υπουργική απόφαση
κ) την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/35235/04 (ΦΕΚ 583/Β/2004) υπουρ−
γική απόφαση:
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμ−
ματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ όπως
αυτή συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 40256/ΣΤ5/2005
(ΦΕΚ 547/Β/2005) όμοιά της.
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη πέραν αυτής που έχει ήδη
προβλεφθεί στην απόφαση της ανωτέρω παραγράφου
1 εδάφιο (ιστ) του προοιμίου.
3. Το υπ’ αριθμ. 23/2005 πρακτικό της επιτροπής κο−
στολόγησης Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, αποφα−
σίζουμε:
ι. Τροποποιούμε την παρακάτω υπουργική απόφαση,
μόνο ως προς τη τιμή κοστολόγησης του παρακάτω
αναφερομένου συγγράμματος, ύστερα από ένσταση εκ−
δότη επί της αρχικής τιμής κοστολόγησης και σύμφωνα
με το πρακτικό 23/2005 της επιτροπής κοστολόγησης
πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΙΙ. Εγκρίνουμε την πληρωμή των υπ’ αριθμ. Ι διδακτικών
βιβλίων σε βάρος των πιστώσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με την
προϋπόθεση ότι στην σχετική υπεύθυνη δήλωση του
διδάσκοντα περί του αριθμού των διατεθέντων αντι−
τύπων, ή στην κατάσταση πληρωμής, ο Πρόεδρος του
Τμήματος θα βεβαιώνει ότι:
1. Η Γενική Συνέλευση του Τομέα ενέκρινε τα βιβλία
του κεφ. Ι ως διδακτικά ή βοηθήματα.
2. Υπεγράφη η σχετική απόφαση διανομής τους έπειτα
από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και
του Πρυτανικού Συμβουλίου.
3. Έγινε η διανομή τους στους φοιτητές.
4. Για το ίδιο μάθημα που διανεμήθηκαν τα ανωτέρω
αναφερόμενα διδακτικά βιβλία, δεν έχει διανεμηθεί και
δεύτερο διδακτικό βιβλίο ή βοήθημα, ούτε πανεπιστη−
μιακές παραδόσεις που να καλύπτουν σε ικανοποιητικό
βαθμό την ύλη του διδασκόμενου μαθήματος.
5. Στην περίπτωση διανομής και δεύτερου διδακτικού
βιβλίου σύμφωνα με την παράγραφο 11 της υπ’ αριθμ.
Φ.141/Β3/1402/1984 υπουργικής απόφασης όπως αυτή
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και εφαρμόζεται σήμε−
ρα, αυτή έγινε κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της
Συνέλευσης Τομέα του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
F
Αριθμ. 9A/2005
(2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ’
αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης «Κανονισμός
ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπι−
ση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις»
(Β΄ 1459).
ΟΙ YΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παράγρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2612/1998 «Ανά−
θεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
β. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
γ. Του ν. 998/1979 (Α΄ 289) «Περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώ−
ρας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.
3208/2003 (Α΄ 303)
δ. Του ν.1845/1989 «Δασοπροστασία και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 102)
ε. Του ν. 616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Δι−
ατάξεων» (Α΄ 166)
στ. Του π.δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευ−
αίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών
εκτάσεων ως επικινδύνων» (Α΄ 157)
ζ. Της υπ’ αριθμ. 12030 Φ.109.1/10.5.1999 κοινή υπουργική
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυρ/κού

21423

Σώματος με τους άλλους εμπλεκόμενους Φορείς στην
πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών» (B΄
713)
η. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.
3. Την ανάγκη καθορισμού μέτρων με σκοπό την πρό−
ληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγρο−
τικές εκτάσεις, εγκρίνουμε:
την υπ’ αριθμ. 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη του
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, που έχει ως εξής:
Άρθρο 1
(1) Η παράγρ. 1 του άρθρου 4 της 9/2000 Πυρ/κής Δ/ξης
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της υπ’ αριθμ.
568/125347/20.1.2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Κώ−
δικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» (Β΄ 142) όπως ισχύει
κάθε φορά, επιτρέπεται από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και
30 Απριλίου του επομένου έτους, το άναμμα φωτιάς
στην ύπαιθρο χωρίς την έκδοση άδειας από την Πυ−
ροσβεστική Υπηρεσία, για την εκτέλεση γεωργικών ή
άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης, για τις οποίες
δεν προκύπτουν για το παραπάνω χρονικό διάστημα
διαφορετικά μέτρα από την παρούσα ή άλλη διάταξη,
εφόσον ληφθούν από τον ενεργούντα την καύση όλα
τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα για την αποφυγή
εκδήλωσης πυρκαγιάς».
(2) Η παράγρ. 1 του άρθρου 5 της 9/2000 Πυρ/κής Δ/ξης
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της υπ’ αριθμ.
568/125347/20.1.12004 κοινής υπουργικής απόφασης «Κώ−
δικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» (B΄ 142), 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 αγροτι−
κών εκτάσεων, υπό την επίβλεψη του ενδιαφερόμενου,
κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 12η μεσημβρινή, όταν ο
δείκτης επικινδυνότητας που εκδίδεται αρμοδίως, είναι
για την περιοχή καύσης 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση) και εφόσον
λαμβάνονται σωρευτικά 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 τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.
β. Τεμαχισμός με άροση 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.
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 δεντροστοιχία.
δ. Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων για την
αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλε−
πτα αίτια (υδροφόρων − γεωργικών ελκυστήρων − πτυο−
σκαπάνων κλπ) καθώς και οχήματος της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν
και μόνον σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ε. Ειδικά για τις περιοχές πρώτης επικινδυνότητας,
όπως αυτές προσδιορίζονται στο π.δ. 575/1980 «Περί
κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιο−
χών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων» (Α΄
157), 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».
(3) Το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής
Διάταξης αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Χώροι απορριμμάτων
1. Απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου η
καύση απορριμμάτων τόσο εντός των Χώρων Υγειο−
νομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) όσο και στους
υφιστάμενους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορ−
ριμμάτων που γειτνιάζουν με εκτάσεις που εμπίπτουν
στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας ή βρίσκονται
σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων
απ’ αυτές.
2. Για την αντιπυρική προστασία των Χώρων Υγει−
ονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) λαμβάνονται
απαραίτητα τα ακόλουθα μέτρα:
α. Περιμετρική περίφραξη και κατασκευή αντιπυρικής
ζώνης ελάχιστου πλάτους 8 μέτρων, εφόσον από τη
μορφολογία του εδάφους απαιτείται.
β. Αποθήκες εδαφικού υλικού για τη χωματοκάλυψη
εστιών πυρκαγιάς στα απορρίμματα.
γ. Δεξαμενή πυρόσβεσης επαρκούς χωρητικότητας.
δ. Πινακίδες αναγνωρίσιμες από απόσταση για την
απαγόρευση του καπνίσματος.
ε. Τοποθέτηση σε εύκολα προσβάσιμα σημεία των
Χώρων Υγειονομικής Ταφής των απορριμμάτων φορη−
τών πυροσβεστήρων.
στ. Σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
με δυναμικότητα άνω των πεντακοσίων (500) τόνων
ημερησίως να παρευρίσκεται βυτιοφόρο όχημα, κατά
την αντιπυρική περίοδο.
ζ. Ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης πυρκαγιών και εγ−
χειρίδιο οδηγιών πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκα−
γιάς.
η. Συγκρότηση ομάδας πυρασφαλείας κατάλληλα εκ−
παιδευμένης.
θ. Εκτέλεση άσκησης πυρόσβεσης κάθε χρόνο.
ι. Στους χώρους γραφείων των Χώρων Υγειονομικής
Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) η ανάρτηση σε εμφανή
σημεία των τηλεφώνων των αρμοδίων Υπηρεσιών (Πυ−
ροσβεστική Υπηρεσία, Ο.Τ.Α., Δασαρχείο).
3. Για τους ΧΥΤΑ που γειτνιάζουν με εκτάσεις, που
εμπίπτουν στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας και
σε απόσταση λιγότερη από 300 μέτρα υποδεικνύεται
από την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία η
λήψη πρόσθετων μέτρων, εάν αυτό απαιτείται.
4. Στους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορ−
ριμμάτων, που υφίστανται κατά τη δημοσίευση της
παρούσας διάταξης, ενεργείται κάθε χρόνο πριν από
την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, αυτοψία από τρι−
μελή Επιτροπή ανά νομό, που συγκροτείται για κάθε
Περιφέρεια τον Ιανουάριο κάθε έτους με απόφαση του
αρμόδιου κατά τόπο Γενικού Γραμματέα και αποτελεί−
ται από έναν Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος,
της Ελληνικής Αστυνομίας και έναν υπάλληλο των Πε−

ριφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, με την ιδιότητα του
Δασολόγου ή Δασοπόνου. Η αυτοψία πραγματοποιείται
για τη διαπίστωση των υπαρχόντων μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας και την πρόταση των ελλειπόντων. Η
Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλεται
στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και στην
αρμόδια Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.
Η Περιφέρεια με έγγραφό της αποστέλλει την έκθεση
για υλοποίηση στην αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή
και η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποστέλλει την έκθεση
στην αρμόδια Εισαγγελία. Τα προτεινόμενα από την
Επιτροπή μέτρα πυρασφαλείας είναι απαραιτήτως τα
εξής:
α. Άνοιγμα λάκκου βάθους 2 μέτρων για την απόθεση
των απορριμμάτων, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες
του εδάφους.
β. Περίφραξη με δικτυωτό συρματόπλεγμα ύψους 2,5
μέτρων τουλάχιστον ολόκληρου του χώρου απόρρι−
ψης.
γ. Διάνοιξη αποψιλωμένης βλαστήσεως ζώνης πλάτους
τουλάχιστον 50 μέτρων περιμετρικά της περίφραξης.
δ. Ύπαρξη επαρκούς αριθμού εργαλείων και ικανής
ποσότητας ή παροχής νερού.
Ειδικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου οι
Δήμοι και Κοινότητες υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα
τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς φύλαξης σύμφωνα με
το άρθρο 118 του ν. 1892/1990.
Επίσης, κατά τη διάρκεια των ημερών της αντιπυρικής
περιόδου με δείκτη επικινδυνότητας 4 (πολύ υψηλή) και
5 (κατάσταση συναγερμού) για τη συγκεκριμένη περι−
οχή, επιβάλλεται η παρουσία υδροφόρου οχήματος με
μέριμνα του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.
5. Στο συνημμένο Παράρτημα, που αποτελεί αναπό−
σπαστο μέρος της παρούσας, παρέχεται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
με τίτλο «EKΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» για την υποβοήθηση του έργου της
Επιτροπής.».
(4) Το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής
Διάταξης αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Μέτρα για τη λειτουργία ανθρακοκαμίνων ασβεστο−
καμίνων και λοιπών εργαστηριακών συγκροτημάτων
1. Όπου από την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφαλείας
για τη λειτουργία παντός είδους εγκαταστάσεων και
δραστηριοτήτων εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις
διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας ή πλησίον αυτών,
προβλέπεται η λήψη ειδικών προληπτικών και κατασταλ−
τικών μέτρων πυροπροστασίας, αυτά εφαρμόζονται και
επιπροσθέτως λαμβάνονται και τα κατά περίπτωση μέ−
τρα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού.
2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία ανθρα−
κοκαμίνων, ασβεστοκαμίνων, λοιπών εργαστηριακών ή
τεχνικών συγκροτημάτων που λειτουργούν εντός εκτά−
σεων, που εμπίπτουν στις διατάξεις της Δασικής Νο−
μοθεσίας, ύστερα από άδεια του οικείου Δασάρχη, που
αναφέρει ρητά το χρόνο λειτουργίας, και την ακριβή
θέση της εγκατάστασης, εφόσον διαπιστώνεται αδυ−
ναμία εξεύρεσης έκτασης που να μην εμπίπτει στις
διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Για τη λειτουργία
της εγκατάστασης είναι απαραίτητη η έκδοση πιστο−
ποιητικού πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστι−
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κή Υπηρεσία, το οποίο χορηγείται εφόσον τηρούνται
τουλάχιστον οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις που
υποδεικνύονται και ελέγχονται με αυτοψία εντεταλμέ−
νων οργάνων της:
α. Απομάκρυνση της βλάστησης περιμετρικά της
εγκατάστασης σε πλάτος 25 μέτρων.
Σε περιοχές που δεν υπάγονται στο π.δ. 575/1980 «Περί
κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιο−
χών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων» (ΦΕΚ
Α΄ 157) επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η απομάκρυνση της
βλάστησης περιμετρικά της εγκατάστασης να είναι σε
πλάτος 15 μέτρων.
β. Τοποθέτηση κατάλληλης διάταξης για την αποφυγή
της διασποράς σπινθήρων στις καπνοδόχους ή σωλήνες
εξαγωγής καυσαερίων των εγκαταστάσεων.
γ. Τοποθέτηση των κατάλληλων κατά περίπτωση φο−
ρητών πυροσβεστικών μέσων και εργαλείων που υπο−
δεικνύονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την
αντιμετώπιση πυρκαγιάς.
Από την ημερομηνία κτήσης του πιστοποιητικού πυ−
ροπροστασίας αρχίζει αυτοδικαίως η έναρξη ισχύος
της άδειας λειτουργίας.
3. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι και
προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, εκτός
από τις προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες, ανακαλείται
από την εκδούσα Πυροσβεστική Υπηρεσία το πιστο−
ποιητικό πυροπροστασίας και παράλληλα κοινοποιεί−
ται η ανάκληση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας
στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανάκλησης του πιστοποιητικού πυ−
ροπροστασίας θεωρείται αυτοδικαίως η ανάκληση της
άδειας λειτουργίας.».
(5) Το άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής
Διάταξης αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12
Ποινικές Κυρώσεις – Πειθαρχικές κυρώσεις
1. Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυ−
στηρότερες ποινές, οι παραβάτες του παρόντος κα−
νονισμού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 184 του π.δ. 410/1995 (Α΄
231) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως ισχύουν,
έχουν εφαρμογή για τους παραβάτες της παρούσας,
που είναι αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυ−
τοδιοίκησης Α΄ βαθμού.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2005
Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΕΤΗΣ
Αντιστράτηγος ΠΣ
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2005
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
συνημμένο στην υπ’ αριθμ. 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη

ΕΚΘΕΣΗ
Επιτροπής άρθρου 7 της 9/2000 Πυρ/κής Διάταξης

ΠΡΟΣ: 1. Περιφέρεια………………….............……
2. Πυρ/κή Υπηρεσία …….....………...

συνημμένη στην 9/2000 Πυρ/κή Διάταξη

EΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………………………………………………………………………………………………............................................................................................………..
2. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ……………………………………………………………………………..…………………………..........................................................……..................................……..
3. ΟΤΑ (ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) …………………………………………………………………………........................................…….................................…………...
4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ …………………………………………………………………………………............................................................................………………..
5. ΘΕΣΗ……………………………………………………………………………………………………..................................................................………….................................…..……….
6. ΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ (σε στρέμματα.)……………………………….…..……..................…………….................................……………..
7. ΔΗΜΟΙ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΟΥΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
……………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................……
8. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ...............................………………………………................................................….....………………….................................……………….
9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ............................………. (o προσδιορισμός των συντεταγμένων θα γίνει με τη βοήθεια φορητού
GPS)
10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ (ΟΜΟΡΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ)
Βόρεια .............................................................................................................
Νότια ................................................................................................................
Ανατολικά ......................................................................................................
Δυτικά ..............................................................................................................
Συμπληρώνεται μόνο η μορφή της έκτασης (Δάσος, Δασική, Χορτολιβαδική, Καλαμιές, Γεωργικές εκτάσεις,
Άλλης μορφής).
Στην περίπτωση που η μορφή της έκτασης είναι δάσος ή δασική αναφέρατε και το είδος της βλάστησης.

11. ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ







Απόρριψη χωρίς διαχείριση
Καύση
Επικάλυψη με χώμα
Συνδυασμός καύσης και επικάλυψης με χώμα
Υγειονομική ταφή

12. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

 Καθόλου
 Ελλιπής
 Πλήρης
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14. ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

 Ναι Πλάτος ζώνης ..……………………………...................................
 Όχι
15. ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ

 Ναι Ώρες φύλαξης ....................................................................
 Όχι
16. ΛΑΚΚΟΣ ΒΑΘΟΥΣ 2 μ. ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 Ναι
 Όχι
17. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

 Ναι
 Όχι
18. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

 Ναι
 Όχι
19. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ

 Ναι Όγκος δεξαμενής ………………………………………………………
 Όχι
20. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΡΟΥΝΟ

 Ναι
 Όχι
21. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

 Ναι Όγκος δεξαμενής υδροφόρου .............................
 Όχι
22. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

 Ναι Είδος μηχανήματος ή μηχανημάτων……………………………………………………………………………
 Όχι
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
...............................................................................................................................................................................................................................……..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
/ / 200..
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. …………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………….

