
ΓßΥΡΦΣΒΕΣΤΞΚΗ ΔΤΑΤΑΞΗ

Υττ 'αρδθμ, Ι./203.6
<<ΚαΙΤΟwΙσg-ιüò ρý§ριασηq μÝτρΦν για τg¸ν Εßρüληιψη κα§ εχιττιχ.ιετþτ¸§σι.§ πυβκαγιþγ σε

δασικÝò καß αγρΦτακÝò εκτÜσειò)>.
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ΕΧονταò ιJEloiPEl :

1, Τg Üρθρο 3 τηò υπ'αριθ. 9/20Ο0
9^ /2005 Πυρ/κÞ Διüταξη (ΦΕΚ Β'

2. Τιò σχετικÝò Ýγγραφεò προτÜσειò

jΙυη/κßò Διüταξηò üπωò τροποποιÞθηκε με την
1554) και ισχýει.
των Πυροσβεστικþν Υπηρεσιþν τηò ΠεριφερειακÞò

_Διοßκησηò Θεσσαλßαò.

Καθορßζουg.ιε

¼πωò:
α)Απü ß-Φ5-2Φ3.§ μÝχρι 3η-ηΦ-2Φ3.6 α π Φγο ρεý ετα g, λüγω αυξημÝνηò
επικΙνδυνüΤηΤαò_οποιαδÞποτε καýση στα δÜση, τιò δλακßò χορτολιβαιß,«tò'«ο,-ογßfi«Ξß
εκτÜσειò, που βρßσκονται σε βραχþδειò Þ πετρδδε,ò π.ρ,οχÝò'ßrÝ πεο,ßδ Þ οýα,μολÝ'fiþ;
& λüφουò τηò ΠεριφÝρειαò Θεσσαλßαò.
2} _ΕΠΙΤρÝηεταΙ, º καýση αγροτικþν εττÜσεων με την επιφýλαξη των διατüξεων τηòυπ'αριθ. 56s/125347|20-0]-2oa4 κοινÞò _ΥπουργικÞò ηπüφαüÞò ««κþδß«Ξζ-Ξρο/ßζ
ΓεωργΙκÞò ΠρακτικÞò» (Β'142), ýστερα αηü ÜδÝιÜ ÜτομικÞ 

'Þ 
οýαοικÞ απα'r,CλÜrδτülουò αρμüδιεò ΠυροσβεστικÝò Υπηρεgßεò. Þ ΚλιμÜκια. «αßÜ ,,ò πρþ,υεò þρßß μτßÞ, ßη"

12η μεσημβρνÞ üταν ο δεßκτηò επιßινδυνüτηταß που εκδΙδ.rοß ,ßρμοδßω¸ßþ ß; ,,ß;
ΠερΙΟχÞ καýσηò 1_ (χαμηλÞ) Þ 2 (μÝση) και εκδßδεται απü την αρμοbßα ηυÞ/κÞ γπηρεσßοκαι αφοý ληφθοýν τα μÝτρα που opiζoιrraι στο Üρθρο s, ηαρ. ι Τηò' go ßΖοOßΠυρ/κÞò ΔιÜταξηò :

α . ΔημιΟυργßα ψηλÞò (ιßινηò με üροση Þ προωθητÞρο πλÜτουò τουλÜχιστογ 10 μÝτρωγ
γýρω απü την υπü καýση ηεριοχÞ, üταν αυτÞ απÝχει λτüτÝρο απü':οο μrrρδ jπδ
δÝοη Þ δασικÝò εκτÜσειò και στιò λοιπÝò περιπτþσεßò ζþνη τουλÜχιστον ßριþγ (3)
μÝτρων.

β. ΤεμΟχΙσΗüò μεÝροση Þ Üλλο τρüπο τηò υπü Καýση Ýκτασηò Ýτσι þστε να εξασφαλßζεται
Ο Ýλεγχüò τηò üταν η ηεριοχÞ απÝχει λιγüτερο απü 300 μÝτÞα απü δÜση Þ οüσικÝò
εκτÜσειò. .--

γ , ΔιΕβρÝχεται Þ ζ6ηη. προξ την πλÝυρÜ τüυbÜσουò Þ τη{δαακÞò Ýκτασηò üταν αυτÞ
απÝχει λιγüτερο απü 300 μÝτρα απü την υηü καýση περιοχÞ και'50 μÝτρü απü

_ δενδροστοιχßα
" δ . Εξασφαλßζε-ταΙ η παρουσßα φορητþν μÝσων για την αντιμετþπιση τυχüν επÝκτασηò

τηò φωτιÜò αηü αηρüβλεπτα αßτια (υδροφüρων * γεωργικþν ελκυστÞρων -'
πτυοσκüπανων κλπ.) καθþò και οχÞματοò τηò ΠυροσβεστικÞò Υπηρεσßαò, üπου
εßναι δυνατü και μüνο σε περιπτþσειò ομαδικþν καýσεων

ε ΕΙδΙκÜ ΥΙα ΤΙò περιοχÝò πρþτηò επικινδυνüτητοò üπωò αυτÝò προσδιορßζονται στο
Π.Δ. 575/Β0 (Α' 157), ο ΔιοtκητÞò τηò οικεßOò Πυροσβεστ,ικÞò Υπηρεσßαò üταν κρßνει
απαραßτητο, ζητÜ επιπλÝον των ανωτÝρω καß βεβαßωση Γεωπüνου τηò οικεßαò
ΠεριφερειακÞò Ενüτηταò, στην οποßα αναφÝρεται η αναγκαιüτητα τηò καýσηò,



στ . ο ενδιαφερüμενοò υποχρεοýται να ενημερþνεται απü την αρμüδια ΠυροσβεστικÞ
Υπηρεσßα την προηγοýμενη ημÝρα τηò καýσηò για τιò οναμενüμενεò καιρικÝò
συνθÞκεò που θα επικρατοýν,

3) Απü φ3.-3.3"-2Φ3.6 μÝχρι 3Φ-Φ4-2Φ3.7 επιτρÝηετοι οποιαδÞποτε κqýση στιò
αναφερüμενεò στην προηγοýμενη παρüγραφο εκτÜσειò, χωρßò Üδεια τηò
αρμüδιαò Πυρ/κÞò Υπηρεσßαò,. αφοý üμωò ληφθοýν τα μÝτρα που ορΙζονται
crro Üρθρο 5 παρ. 1 & 2 τηò 9Α /2005 Πυρ/κÞò ΔιÜταξηò.

4) οι ηοραβÜτεò τηò διÜτοξηò αυτÞò διþκοιτται και τιμωροýντει σýμφωνα με τιò δΙατÜξειò
τüυ Üρθρbυ +sε του'Π.Κ. εφüσον με α.υη διÜταξη δεν προβλÝπεται μεγαλýτερη ποινÞ.-
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Ε ΓΚΡΞ ιυ ΕΤΑ[
ΛÜρισα 2Ι** * 2Φ3.6

Φ Ασκþν ΧρÝη Γενικοý ΓραμματÝει
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