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                        Ιερισσός, 26/04/2016 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
 

 
Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 

 

Μέτρα πρόληψης πρόκλησης πυρκαγιών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2016 
 

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και ενόψει της 

αντιπυρικής περιόδου 2016, παρακαλούνται οι δημότες Αριστοτέλη να λάβουν υπόψιν τους τις ακόλουθες 

οδηγίες και μέτρα πρόληψης πρόκλησης πυρκαγιών, όπως αυτές παρασχέθηκαν με επίσημη ανακοίνωση 

της Π.Υ. Σταγείρων-Ακάνθου: 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Α. Στα πλαίσια ενημέρωσης των δημοτών του Δήμου Αριστοτέλη σας γνωρίζουμε ότι, η αντιπυρική περίοδος 

διαρκεί από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου έτους 2016 χρονικό διάστημα κατά το οποίο  

απαγορεύεται  το άναμμα  και  η διατήρηση για οποιοδήποτε σκοπό φωτιάς στην ύπαιθρο. Επιπλέον σύμφωνα 

με την 2η Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής 

Μακεδονίας περί «Κανονισμού ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές 

και αγροτικές εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής», σας γνωρίζουμε ότι :   

1. Επιτρέπεται από 1η Μαΐου μέχρι 10 Μαΐου η καύση γεωργικών υπολειμμάτων, μόνο ύστερα από έγγραφη 

άδεια ατομική ή ομαδική, που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία κατόπιν σχετικής 

αίτησης. 

2. Επιτρέπεται από 1η Οκτωβρίου μέχρι και 31η Οκτωβρίου μόνο ύστερα από έγγραφη άδεια ατομική ή 

ομαδική, που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, η καύση γεωργικών υπολειμμάτων 



Δ    Η   Μ   Ο   Σ    Α   Ρ   Ι   Σ   Τ   Ο   Τ   Ε   Λ   Η 
Αγίου Νικολάου 2, 63075  Ιερισσός,  23773 50000, Fax 23770 22414 

 www.dimosaristoteli.gr,   info@dimosaristoteli.gr 

   

εντός των ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αρναίας, Μεγάλης Παναγίας και Τοπικών Κοινοτήτων Στανού, 

Παλαιοχωρίου, Νεοχωρίου, Βαρβάρας, Πυργαδικίων και Γοματίου. 

3. Επιτρέπεται από 7η Οκτωβρίου μέχρι και 31η Οκτωβρίου μόνο ύστερα από έγγραφη  άδεια ατομική ή 

ομαδική, που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, η καύση γεωργικών υπολειμμάτων 

εντός των ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Ιερισσού, Αμμουλιανής και Τοπικών Κοινοτήτων 

Ουρανούπολης, Νέων Ρόδων, Στρατωνίου, Ολυμπιάδας, Στρατονίκης και Σταγείρων. 

 

Σε καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις όπου χορηγείται άδεια καύσης γεωργικών υπολειμμάτων 

πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι εξής προϋποθέσεις: 

 

 η καύση να πραγματοποιείται εφόσον επικρατεί άπνοια και σε καμία περίπτωση να μην 

εγκαταλείπεται η εστία της πυρκαγιάς, παρά να φυλάσσεται μέχρι την πλήρη καύση των υπολειμμάτων, όταν 

δε την εργασία αυτή εκτελούν εργάτες, ο ιδιοκτήτης του αγροκτήματος να προβαίνει σε επισταμένο έλεγχο 

της πλήρους κατάσβεσης της φωτιάς  

 η καύση να πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες και μέχρι την 12η μεσημβρινή, και σε καμία 

περίπτωση να μην επιλέγονται ως χώροι καύσης τα όρια του αγροκτήματος, ιδιαίτερα δε όταν αυτά είναι με 

δασική περιοχή   

 να εξασφαλίζεται εντός του αγροκτήματος αποψιλωμένος χώρος ασφαλούς πλάτους 10μ. Χ 10μ., 

ώστε να πραγματοποιείται η διαδικασία της καύσης, αφού πρώτα καθαριστεί με άροση, η δε καύση να 

γίνεται τμηματικά, ώστε να μην δημιουργείται μεγάλος όγκος καύσιμης ύλης (π.χ. ελαιοκλάδων), για να 

εξασφαλίζεται ο κατά το δυνατόν ασφαλέστερος έλεγχος της φωτιάς    

 να εξασφαλίζεται η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων με βυτίο, καθώς και πτυοσκάπανων για την 

αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια  

 o ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 

τηλέφωνο 2377021199 ή 199 την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες 

ανέμου, που θα επικρατήσουν και την ημέρα της καύσης να ενημερώνει για την έναρξη αυτής στα ανωτέρω 

τηλέφωνα. 

 σε περίπτωση που διαφύγει του ελέγχου μας η φωτιά τηλεφωνούμε αμέσως στο 2377021199 ή 199 

και ταυτόχρονα δίνουμε πληροφορίες συγκεκριμένες για το ακριβές σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ώστε 

οι πυροσβέστες να την εντοπίσουν έγκαιρα και αναφέρουμε τρόπους πρόσβασης των πυροσβεστικών 

οχημάτων και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία που θα σας ζητηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 

Β. Επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επομένου έτους, 

η καύση αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων η σε απόσταση μικρότερη από 
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τριακόσια μέτρα από αυτές και πενήντα μέτρα από δενδροστοιχίες, χωρίς άδεια της Πυροσβεστικές 

Υπηρεσίας μόνον όταν λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας της προηγούμενης παραγράφου.   

 

Γ. Εν κατακλείδι καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από 1 Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου 

απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς και γενικά η χρήση γυμνής φλόγας στην ύπαιθρο εκτός και αν συντρέχουν 

οι λόγοι των παραγράφων Α και  Β του παρόντος. 

 

Εκ  της  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σταγίρων – Ακάνθου 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΥΣΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 

     Ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας ότι από 01-05-2016 έως και 31-10-2016 απαγορεύεται το 

άναμμα της φωτιάς για εκτέλεση γεωργικών ή άλλων εργασιών στην ύπαιθρο χωρίς την έκδοση άδειας 

καύσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκιδικής. Η άδεια καύσης εκδίδεται μετά την λήψη 

συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων (δημιουργία ζώνης τριών τουλάχιστον μέτρων – τεμαχισμός με 

άροση όταν η έκταση απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάσος – εξασφάλιση φορητών μέσων), ενώ οι 

ποινές που επιβάλλονται για την παραβίαση των διατάξεων της 9Α/2005 Πυροσβεστικής Διάταξης είναι 

αυστηρότατες (πρόστιμο από 250 ευρώ έως και 600 ευρώ αλλά και ποινή φυλάκισης σε ειδικότερες 

περιπτώσεις).  

      Επίσης απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα των κυψελών που βρίσκονται μέσα σε δάση και σε 

μικρότερη απόσταση των 300 μέτρων από αυτά, χωρίς την λήψη συγκεκριμένων μέτρων που 

περιγράφονται στην 9/2000 Πυροσβεστική Διάταξη. 

     Από την φετινή περίοδο επιπλέον ενημερώνουμε τους αγρότες ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 

87834/31.7.2015 εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε περίπτωση που η Υπηρεσία μας αναφέρει καύση 

υπολειμμάτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια καύσης αγροτεμαχίων, στην Υπηρεσία του Ο.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

αυτή αναζητά μέσω γεωγραφικού στίγματος του ιδιοκτήτη του δηλωμένου αγροτεμαχίου και με 

έγγραφο τον ενημερώνει ότι έχει υποπέσει στην παράβαση της «μη ορθής διαχείρισης των 

υπολειμμάτων καλλιεργειών» και του επιβάλλει ποινή περικοπής της επιδότησης (από -3% της ενιαίας 

ενίσχυσης έως και -27% σε περίπτωση συνεχόμενων παραβάσεων). Η παράβαση υφίσταται με την 
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αναφορά και μόνο της καύσης από την Υπηρεσία μας και επιβεβαιώνεται με επιτόπια επίσκεψη 

υπαλλήλων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα αγροτεμάχια που υπάρχουν ενδείξεις καύσης, χωρίς την παρουσία του 

γεωργού. 

          Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η νομοθεσία αυστηροποιείται ακόμα περισσότερο σε κάθε επίπεδο 

ελέγχοντας τις περιπτώσεις ανεξέλεγκτης καύσης τόσο σε πειθαρχικό – ποινικό όσο και σε διοικητικό 

πλαίσιο, με την περικοπή των ενισχύσεων. 

         Συνιστούμε σε όλους όσους απαραιτήτως πρόκειται να κάνουν χρήση της καύσης για τις εργασίες 

τους, στην έκδοση της σχετικής από την Υπηρεσία μας άδειας, προς αποφυγή κάθε δυσάρεστης 

συνέπειας.  

 

Εκ  της  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γρ. Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων 

Δήμου Αριστοτέλη 

 


