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2. ΑποκεντρωμÝνη Διοß;<ß 1σι
Θεσσαλßαò - ΣτερεÜò ΕλλÜ"δαò
1

ΤLΙΛΕΦΩΝο: Ζ4135α9337
F. Α,

¼λεò τιò Υπηρεσßεò τηò
διι<αιοδσσßαò 1ιαò
1 .Αρχηγεßο Πυρ/κοý Σþματοò
Ι(λÜδοò Πυρ/κων Επιχ/σεων
Δτ,ση Πυρüσβεσηζ
Τμ, Επιχ/σεων κατ Πυρ/σιαò
Ειδικþν ΕγκαταστÜσεων

αßΙ ;

ΘΕΜΑ: «'Εκδοση
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3. ΠεριφÝρει α θεσσα).ßα;
Δ/νση ΠολιτικÞò Ιºροστιτσßαò

'4ß222 ΕΝΤΑΥΘΑ

* ΑποστολÞ ΙΤυροσβεστικιßò ΔιÜταξηò, »

Σαò ατοστÝλλουμε

1-ιε

e-mail την υπ' αριθ. 1/2020 (OpΦj ΕπανÜ}"ηψη) ΠυροσβεστικÞ

ΔιÜταξη που εκδüθηιòε ατü εμιÜò και αφορÜ τη ρýθμιση μÝτριυν για την πρüλιlψη και αντιμετþπισι1
Üμεσα
πυρκαγιτßΙν σε δασικÝò και α.γροτικÝò εκτÜσειò και ταρακαλοýριε üπωò την γτ,οΙστοποιÞσετε
στιò ΠεριφερειακÝò Ενüττlτεò, ΔÞμουò, Δασαρχεßα και Δικαστιι<Ýò ΑρχÝò περιοχÞò ευθýνηò σαò,

ι.ιΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚ$,{ λΧΑΤΑΞF{

Υπ'αρßθμ. 1/2Ο2Ο
(ΟρθÞ ΕπανÜληιρη)

«Κανονισμüò ρýθμισιτò
μÝτρων για την τιρü},ηι4ιη και αττι;.lετþπισι1 ηυρκαγιþν σε
δασικÝò και αγροτικÝò εκτÜσειò>>.
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Αιοικηταßò
¸χοιτταò υπüιΕη

1,

[ºεριαρερειακdlò [Ιυροσβεmικι]ò Διοßκησηò
Θεσσαλßαò
:

Τιò διοτÜξειò:

α, Του Ν, 99Β/1979 "Περß προστοσßοò των δασþν
και των δασικþν εν γÝνει εγκαταστÜσεων
τηò
χþροò" üπωò τροποηοιÞθηκε, συμηληρþθηκε και ισχýει (Α' 2S9),
β. Του Ν.Δ, 3030/1954 "Περß ΑγροφυλακÞò (Α' 2αα),

γ. Την υπ'αριθμ, 9/2000 Πυροσβεα.ικÞ ΔιÜταξη (ΦΕΚ Β'

1459/30-11-2000), üπωò αυτÞ
τροποποιÞθηκε με την υπ'αριθμ. 9Α Πυροσβεστικιj
Διüταξη (ΦΕΚ Β' 1554/10-11-2005) και
ισ{ýει.

δ, Τιò σχετικÝò Ýγγραφεò προτÜσειò των ΔιοικÞσεων
Πυροσβεστικþν Υπηρεαþν Νομþν τηò

ΠεριφερειακÞò ΠυροσβεστικÞò Διοßκησηò θεσσολßαò,
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ΕκτÜσειò στιò üποιεò Ýχουν εφαρμογÞ οι
διατüξειòτου παρüιτοò κανονισμοý εßναι:
α, Τα δÜση και οι δασικÝò ειιτüσειò üπωò αυτÝò
ορßζοιται και περιγρÜφοιττοι σΓιò παραγρ, 1.2,3,4
ι<αι 5 του üρθρου 3 του Ν. 99Β/1979.

β, Οι

.

Κα θο ρßζο

χορτολιβαδιι<Ýò εκτüσειò καθþò κοι

οι βραχþδειò ηετρþδειò εκτÜσειò που
βρßσκονι-αι

σε
πεδινÜ εδüφη, σε ανþμαλα εδÜφη κοι σε
λüφουò, üηωò αυτÝò καθορßζοντοι στη παρÜγραφο
3 του
üρθρου 3 Γου Ν.99Β/1979.

γ. Οι ογροτικÝò εκτÜσειò, üηωò περιγρüφοιτται σ,ο Üρθρο 2 του
Ν.Δ 3030/1954
2, Οι διατüξειò του παρüιτοò κονονισμοý
δεν Ýχουν εφαρμογÞ στιò παρακüτω περιοχÝò;
'
α, Στιò περιοχÝò που υπÜρχουν εγκεκριμÝνα
σχÝδια πüλεωò Þ καταλαμβÜνονται απü
οικισμοýò, που
προýηÞρχαν του Ýτουò 1923
ηρ'üκειται
περß οικοδομÞσιμων εκτÜσεων των oιkισrιkþv
Þ
περιοχþν.
οι οικοπεδικοß ι<αι ακüλυπτοι χþροι ηου
ειτüò σχεδßου πüλεωò και -οικιοτßκþν
-εψρßσκοι.rαι
ηεριοχþν,εμπßητουνσταÜρθρατηòυη'αριθ[,4ΠυροσβεστικÞòΔιÜταξηò(ΦΕΚΒ'1346/2Ο12'
β. Στιò αλυκÝò.
γ, Στουò αρχαιολογικοýò χþρουò.
δ. Στα λατομεßα και ορυχεßο.
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¶ρθρο 2

1.

/

Κστü τη δ,üρκειο τηò χρονικÞG περιüδου, οπü Ο1-05-2020 μÝχρι 31-10-202Ο, οπαγορεýετοß,

λüγω αυξημÝνηò επιι<ινδυνüτηταò, η χρÞση πυρüò, στιò ηεριοχÝò των ;τσραγρüφων 1α και 1β
του üρθρου 1 τηò ηαροýσηò.

ΚατÜ την διÜρκεια τηò χρονικÞò περιüδου, αηü Ο1-05-202Ο μÝχρι 31-tr0-2Ο2Ο
απαγορεýεται η κοýση αγροτικþν εττüσεων, τηò ιταραγρÜιρου 1γ του Üρθριßυ 1 τηò
παροýσηò, χωρßò την Ýκδοση üδειοò απü την αρμüδια ΠυροσβεστικÞ Υπηρεσßα
.kcι οφοý
ληφθοýν τα μÝτρα ηου ορßζοι,τοι στο Üρθρο 5. ΠορOγρ, 1τηò 9Α/2000 Πυροσβεα.ιß<Þò Διüτüξηò
(ΦΕΚ Β' 1459/30-11-200Ο) üηωò αυτÞ τροποηοιÞθηκε με την υπ'σριθμ. 9Α ΠυροσβÝστικÞ
Διüταξη (ΦΕΚ
3.

]]

Β'

1554/10,11-2005) και ισχýει.

Η Υπηρεσßα μαò επιφυλοσσομÝνη κÜθε νüμιμηò διαδικασßαò που προβλÝπεται
γιο την πορüβαση
τηò παροýσαò, παρακαλεß για την πιστÞ εφαρμογÞ ουτÞò.
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