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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Πυροπροστασία
ΣΧΕΤ.: Πυροσβεστική διάταξη 4/2012/ΦΕΚ 1346/Β/25.04.2012
Σας γνωρίζουμε επικουρικά καθόσον διανύουμε την θερινή περίοδο, η οποία λόγω
υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων επιφυλάσσει κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιών,
εκουσίως ή ακουσίως ότι όλοι οι οικοπεδούχοι – οικιστές θα πρέπει να συμμορφωθούν με
τις διατάξεις της σχετικής πυροσβεστικής διαταγής ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε
περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς στον οικισμό.
Κατόπιν τούτου παρακαλείστε οι οικοπεδούχοι - οικιστές , όπως λάβετε υπόψη τα
αναφερόμενα στην πυροσβεστική διάταξη και ενεργήσετε σύμφωνα με αυτά ώστε να
μηδενισθεί η πιθανότητα πρόκλησης οποιασδήποτε εστίας πυρκαγιάς.
Οι σύλλογοι προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα ανακοίνωση
παρακαλούνται όπως προβούν στην ανάρτηση της στο διαδίκτυο ώστε να ενημερωθούν οι
οικιστές – οικοπεδούχοι.
Ευελπιστώντας στη θέληση σας, για την διατήρηση της όμορφης εικόνας του
οικισμού, σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.

Εκ του ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ

Νικόλαος Βιτσαξάκης
Ανχης (ΜΧ)
ΟΣΜΑΕΣ / Γ.Γ.

Η Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012 (ΦΕΚ 1346/Β/25-4-2012) με θέμα: «Καθορισμός
προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που
βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών», η οποία αναφέρεται στην επιστολή
του ΟΣΜΑΕΣ, είναι η ακόλουθη:
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3511/2006 «Αναδιοργά¬νωση του Πυροσβεστικού
Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α' 258).
β. Του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας β' αριθμός 26 του «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ν.
3463/2006), όπως προστέθηκε με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (Α' 87) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).
δ. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/1992 (Α' 99) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών
Διαταγμάτων του Κα¬νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».
ε. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί¬ας του Πολίτη» (Α' 213).
στ. Της υπ' αριθμ. ΕΜ/2/39/2012 (Β' 762) Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Προστασίας του
Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα και Ελευθέριο Οικονόμου».
2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη τήρησης των υποχρεώσεων καθαρισμού των
οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων
και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, καθορίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής - υποχρεώσεις
1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων,
που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100
μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και
στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή
εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του
κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου
κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου
από πυρκαγιά.
2. Στους χώρους που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται το
άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1ης
Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.
Άρθρο 2
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας,
ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1
περίπτ. 26 εδάφ. β' του Ν. 3852/2010 (Α'87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Kαλλικράτης». Οι ανωτέρω ποινικές κυρώσεις
ασκούνται από την Πυροσβεστική Αρχή.

2. Οι παραβάτες του άρθρου 1 παρ. 2 της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 3
Λοιπές υποχρεώσεις αρμόδιων Αρχών
Η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του
άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, ανήκει στους οικείους κατά τόπους Δήμους, ενώ η
Πυροσβεστική Αρχή επιλαμβάνεται των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 1 παρ. 2
της παρούσας.

