
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Υπ’ αριθ. 1 / 2021 

"Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε 

δασικές και αγροτικές εκτάσεις" 

 

Ο 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

α. Της παραγρ.2 του άρθρου 5 του Ν.2612/1998 «Ανάθεση της Δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό 

Σώμα και άλλες διατάξεις » (Α.117 ). 

β. Του άρθρου  29 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α.137)  το οποίο 

προστέθηκε  με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α.154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2 

του Ν.2649/1997 (Α.38). 

γ. Του Ν.998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», 

όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (Α.289). 

δ. Του Ν. 1845/1989 «Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις » (Α.102). 

ε. Του Ν.616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών διατάξεων» (Α.166). 

στ. Του Π.Δ.  575/1980 « Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και 

δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων » (Α.157). 

ζ. Της 12030 Φ.109.1/10-5-1999 ΚΥΑ (Β.713 ) «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού 

Σώματος με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς στην πρόληψη και καταστολή των δασικών 

πυρκαγιών». 

η. Το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄ 1459/30-11-2000), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 9
Α
/2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄ 1554/10-11-2005) και 

ισχύει. 

 

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε  

Την Πυροσβεστική Διάταξη 1 / 2021 του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής 
Διοίκησης Βορείου Αιγαίου, που έχει ως εξής: 

1. Από 01-05-2021 έως και 31-10-2021 α π α γ ο ρ ε ύ τ α ι, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, 

οποιαδήποτε καύση στα δάση, τις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις που 

βρίσκονται σε βραχώδεις ή πετρώδεις περιοχές σε πεδινά ή ανώμαλα εδάφη και λόφους της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εκτός του Νομού Σάμου όπου ο ως άνω περιορισμός ισχύει από  

19-04-2021 μέχρι και 31-10-2021.  

2. Επιτρέπεται όμως μετά από ειδική άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, η 

καύση σιτοκαλαμιών και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων, αφού ληφθούν αυστηρά τα μέτρα που 

ορίζονται στο άρθρο 5 της 9 /2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει με την 9Α /2005 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1554). 

3. Η Υπηρεσία μας επιφυλασσόμενη κάθε νόμιμης, διαδικασίας που προβλέπεται για την παράβαση της 

παρούσας, παρακαλεί για την πιστή εφαρμογή αυτής. 

4. Μετά από σχετική άδεια των Π.Υ. η καύση θα γίνεται αυστηρά τις πρωινές ώρες έως Ω/10:00 και  

με δείκτη επικινδυνότητας 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση). 

        Μυτιλήνη  14 Απριλίου  2021 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι 

Ο ΑΣΚΩΝ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 
 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΜΠΟΚΑΣ 
 ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ 

 

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ 
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