
 

 
                       Κατερίνη, 07 Ιουνίου  2017 

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
 

 

                      
 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Σας γνωρίζουμε ότι η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε από την 1/05/2017 και θα διαρκέσει έως 
την 31/10/2017. Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 9/2000 Πυροσβεστική Διάταξη 

απαγορεύεται: 
1. Να ανάβεται και να διατηρείται  για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά στην ύπαιθρο 
2. Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, 

εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων, 
που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρις απόσταση 300 μέτρων 

3. Να τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται εύφλεκτες ύλες ή άχρηστα είδη ή 
απορρίμματα εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από 
αυτές 

4. Η δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών 
εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 500 μέτρων από αυτές 

5. Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 100 μέτρων από αυτές καύση 
ανθρακοκαμίνων, όπως και η εγκατάσταση εργαστηρίου ή τεχνικού συγκροτήματος που 
λειτουργεί με καύσιμη ύλη 

6. Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία 
μπορεί να μεταδοθεί φωτιά 

7. Το κάπνισμα μελισσών 
8. Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων 
9. Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων - σπίρτων. 

 
Οι Παραβάτες των ανωτέρω απαγορεύσεων διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, αλλά και με 
αυστηρότερες διατάξεις όπου το προβλέπει ο νόμος.  

 
Επίσης επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση πολλαπλής συμμόρφωσης     

1 91/ 40 2/15 –  ΕΚ 14      ) όσοι παραγωγοί  λαμβάνουν  άμεσες οικονομικές ενισχύσεις από 
την Ε.Ε.  Ο.Σ.Δ.Ε.), υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα και να αποφεύγεται η 
καύση της καλαμιάς  από σιτηρά, ρύζι κλπ.) χωρίς να υπάρχει προηγούμενη άδεια, σε αντίθετη 
περίπτωση επιβάλλονται κυρώσεις επί των ενισχύσεων που αιτούνται οι γεωργοί. 

Για του λόγους αυτούς εφιστούμε την προσοχή όλων των συμπολιτών για την αποφυγή 
ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς.  

 
 

Σε περίπτωση κινδύνου καλέστε 199 
 
 

 


