
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, 

για εκτάσεις που κάηκαν από ΕΜΠΡΗΣΜΟ από ΠΡΟΘΕΣΗ ή από ΑΜΕΛΕΙΑ,  

 καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,  

προβλέπονται τα παρακάτω: 
  

1. ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ διενεργείται ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ:  

από το Ανακριτικό τµήµα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε συνεργασία µε την Ελληνική Αστυνοµία, 

για την ανακάλυψη του δράστη/των και σε θετική περίπτωση, ακολουθείται η διαδικασία του 

αυτοφώρου, (όταν είναι στα απαιτούµενα χρονικά πλαίσια, σύλληψη δράστη, απολογία 

κατηγορούµενου και παραποµπή του στον Εισαγγελέα) (άρθρο 243 του Κ.Π.∆.). 
 

2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ; 

επιβάλλονται στους δράστες, σύµφωνα µε τον Ποινικό Κώδικα: 

α) Ποινή φυλάκισης από 2 έτη έως ισόβια. 

β) Χρηµατική ποινή έως και 150.000 ευρώ (άρθρο 264, 265 και 266 του Π.Κ.) 
 

3. ΠΑΥΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ: 

(επιδότηση από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σε όσους διώκονται για ποινικά αδικήµατα ασχέτως καταδίκης 

τους (δηλαδή εάν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής αξιόποινων πράξεων των ιδίων ή µελών των οικογενειών 

τους), π.χ. πυρκαγιά µε σκοπό την βελτίωση βοσκότοπου. Οι παραπάνω υποχρεούνται, να επιστρέψουν 

το σύνολο των χρηµάτων που έχουν εισπράξει από την εξισωτική αποζηµίωση (επιδότηση) (άρθρο 9 & 

15 της Κ.Υ.Α.693/7-3-08, ΦΕΚ 393/Β/2008). 
 

4. ΑΝΑ∆ΑΣΩΤΕΑ κηρύσσεται Η ΚΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: 

εφόσον πρόκειται για δασική έκταση ή δάσος (άρθρο 41 του Ν. 998/1979). 
 

5. ΑΜΕΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:  

η απόφαση κήρυξης της έκτασης ως αναδασωτέας, προκειµένου να εξαιρεθεί από την οικονοµική 

ενίσχυση που δινόταν στους κτηνοτρόφους οι οποίοι έβοσκαν εκεί πριν την πυρκαγιά και στο εξής, 

απαγορεύεται η βόσκηση, όπως επίσης αποκλείεται οποιαδήποτε µορφή ενέργειας και επέµβασης σε 

αυτήν (άρθρο 105 του Ν.∆. 86/1969), ενώ οι παραβάτες των ανωτέρω, τιµωρούνται µέχρι ένα (1) έτος 

φυλάκισης και χρηµατικό πρόστιµο (άρθρο 70 του Ν.998/1979). 
 

6. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ: 

από το Πυροσβεστικό Σώµα, ύψους 1.467,35 ευρώ έως 58.694 ευρώ (Κ.Υ.Α. 19826 Φ.109.1/27-6-

2000). 
 

7. ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ:  

σε περίπτωση χρήσης της φωτιάς εν µέσω αντιπυρικής περιόδου, επισηµαίνουµε ότι είναι 

αυστηρότατο και µπορεί να φτάσει µε τις προσαυξήσεις και τις λοιπές µετατροπές των ποινών 

κράτησης, έως και 2.287,62 Ευρώ. 
 
 

 

¨…Στην χώρα µας, το 95% των πυρκαγιών προκαλούνται από τον άνθρωπο! 

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων µας! 

Η φύση είναι η ζωή µας, µην την καταδικάζουµε…! 

Αν αλλάξουµε συνήθειες, ίσως προλάβουµε το κακό…! ¨ 
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