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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.12.1/96262/Β3 (1)

Τροποποίηση υπουργικής απόφασης κοστολόγησης 
Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό 
έτος 2004 – 2005 ύστερα από ένσταση εκδότη επί 
της αρχικής τιμής κοστολόγησης που έγινε δεκτή.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 23 του νόμου 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ.Α/
16.7.1982)
β) του άρθρου 3 του νόμου 2174/1993 (ΦΕΚ 210/τ.Α/
22.12.1993) 
γ) του άρθρου 2 παράγραφος 3 του νόμου 2233/1994 
(ΦΕΚ 141/τ.Α/31.8.1994)
δ) του άρθρου 43 παράγραφος 9 του νόμου 2413/1996 
(ΦΕΚ 124/τ.Α/17.6.1996)
ε) του άρθρου 3 του νόμου 2454/96 (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/
17.6.1997)
στ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 
(Α.1998))
ζ) την υπ’ αριθμ. Φ.141/Β3/1402/1984 (ΦΕΚ 159/τ.Β/20.3.1984) 
υπουργικής απόφασης για την έκδοση και διακίνηση των 

διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ι., όπως αυτή τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.
η) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/5477/1993 (Φ.Ε.Κ. 951/Β/1993) 
υπουργική απόφαση
θ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/52/1995 (Φ.Ε.Κ. 3/Β/1995) υπουρ−
γική απόφαση
ια) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/4111/1997 (Φ.Ε.Κ. 1010/Β/1997) 
κοινή υπουργική απόφαση
ιβ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/5708/1997 (ΦΕΚ 64/Β/1997) 
κοινή υπουργική απόφαση 
ι) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/1138/1996 (ΦΕΚ 210/Β/1996) κοινή 
υπουργική απόφαση
ιγ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/4984/1998 (ΦΕΚ 1102/Β/1998 
κοινή υπουργική απόφαση 
ιδ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/1432/2000 (ΦΕΚ 453/Β/2000) 
κοινή υπουργική απόφαση 
Ιε) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/1307/2001 (ΦΕΚ 577/Β/2001) 
κοινή υπουργική απόφαση
Ιστ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/2959/2001 (ΦΕΚ 1267/Β/2001) 
κοινή υπουργική απόφαση
Ιζ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/77716/Β3/2001 (ΦΕΚ 996/Β/2002) 
κοινή υπουργική απόφαση
Ιη) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/80871/Β3/2003 (ΦΕΚ 1140/Β/2003) 
κοινή υπουργική απόφαση
ιθ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/99738/Β3/2004 (ΦΕΚ 1474/Β/2004) 
κοινή υπουργική απόφαση
κ) την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/35235/04 (ΦΕΚ 583/Β/2004) υπουρ−
γική απόφαση:
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμ−
ματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ όπως 
αυτή συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 40256/ΣΤ5/2005 
(ΦΕΚ 547/Β/2005) όμοιά της.
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη πέραν αυτής που έχει ήδη 
προβλεφθεί στην απόφαση της ανωτέρω παραγράφου 
1 εδάφιο (ιστ) του προοιμίου.
3. Το υπ’ αριθμ. 23/2005 πρακτικό της επιτροπής κο−
στολόγησης Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, αποφα−
σίζουμε:
ι. Τροποποιούμε την παρακάτω υπουργική απόφαση, 
μόνο ως προς τη τιμή κοστολόγησης του παρακάτω 
αναφερομένου συγγράμματος, ύστερα από ένσταση εκ−
δότη επί της αρχικής τιμής κοστολόγησης και σύμφωνα 
με το πρακτικό 23/2005 της επιτροπής κοστολόγησης 
πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, ως εξής:
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ΙΙ. Εγκρίνουμε την πληρωμή των υπ’ αριθμ. Ι διδακτικών 
βιβλίων σε βάρος των πιστώσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με την 
προϋπόθεση ότι στην σχετική υπεύθυνη δήλωση του 
διδάσκοντα περί του αριθμού των διατεθέντων αντι−
τύπων, ή στην κατάσταση πληρωμής, ο Πρόεδρος του 
Τμήματος θα βεβαιώνει ότι:

1. Η Γενική Συνέλευση του Τομέα ενέκρινε τα βιβλία 
του κεφ. Ι ως διδακτικά ή βοηθήματα.

2. Υπεγράφη η σχετική απόφαση διανομής τους έπειτα 
από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και 
του Πρυτανικού Συμβουλίου.

3. Έγινε η διανομή τους στους φοιτητές.
4. Για το ίδιο μάθημα που διανεμήθηκαν τα ανωτέρω 

αναφερόμενα διδακτικά βιβλία, δεν έχει διανεμηθεί και 
δεύτερο διδακτικό βιβλίο ή βοήθημα, ούτε πανεπιστη−
μιακές παραδόσεις που να καλύπτουν σε ικανοποιητικό 
βαθμό την ύλη του διδασκόμενου μαθήματος.

5. Στην περίπτωση διανομής και δεύτερου διδακτικού 
βιβλίου σύμφωνα με την παράγραφο 11 της υπ’ αριθμ. 
Φ.141/Β3/1402/1984 υπουργικής απόφασης όπως αυτή 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και εφαρμόζεται σήμε−
ρα, αυτή έγινε κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της 
Συνέλευσης Τομέα του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

F

Αριθμ. 9A/2005 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ’ 

αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης «Κανονισμός 
ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπι−
ση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις» 
(Β΄ 1459).

ΟΙ YΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παράγρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2612/1998 «Ανά−

θεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112). 

β. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

γ. Του ν. 998/1979 (Α΄ 289) «Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώ−
ρας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 
3208/2003 (Α΄ 303) 

δ. Του ν.1845/1989 «Δασοπροστασία και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 102)

ε. Του ν. 616/1977 «Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Δι−
ατάξεων» (Α΄ 166) 

στ. Του π.δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευ−
αίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών 
εκτάσεων ως επικινδύνων» (Α΄ 157)

ζ. Της υπ’ αριθμ. 12030 Φ.109.1/10.5.1999 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυρ/κού 

Σώματος με τους άλλους εμπλεκόμενους Φορείς στην 
πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών» (B΄ 
713)

η. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού. 

3. Την ανάγκη καθορισμού μέτρων με σκοπό την πρό−
ληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγρο−
τικές εκτάσεις, εγκρίνουμε:

την υπ’ αριθμ. 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη του 
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, που έχει ως εξής:

Άρθρο 1

(1) Η παράγρ. 1 του άρθρου 4 της 9/2000 Πυρ/κής Δ/ξης 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 
568/125347/20.1.2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Κώ−
δικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» (Β΄ 142) όπως ισχύει 
κάθε φορά, επιτρέπεται από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 
30 Απριλίου του επομένου έτους, το άναμμα φωτιάς 
στην ύπαιθρο χωρίς την έκδοση άδειας από την Πυ−
ροσβεστική Υπηρεσία, για την εκτέλεση γεωργικών ή 
άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης, για τις οποίες 
δεν προκύπτουν για το παραπάνω χρονικό διάστημα 
διαφορετικά μέτρα από την παρούσα ή άλλη διάταξη, 
εφόσον ληφθούν από τον ενεργούντα την καύση όλα 
τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα για την αποφυγή 
εκδήλωσης πυρκαγιάς».

(2) Η παράγρ. 1 του άρθρου 5 της 9/2000 Πυρ/κής Δ/ξης 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 
568/125347/20.1.12004 κοινής υπουργικής απόφασης «Κώ−
δικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» (B΄ 142), για τους 
μήνες Μάιο μέχρι και Οκτώβριο κάθε έτους, επιτρέπεται 
ύστερα από άδεια, ατομική ή ομαδική, που εκδίδεται από 
την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, η καύση αγροτι−
κών εκτάσεων, υπό την επίβλεψη του ενδιαφερόμενου, 
κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 12η μεσημβρινή, όταν ο 
δείκτης επικινδυνότητας που εκδίδεται αρμοδίως, είναι 
για την περιοχή καύσης 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση) και εφόσον 
λαμβάνονται σωρευτικά τα ακόλουθα μέτρα:

α. Δημιουργία ψιλής ζώνης με άροση ή προωθητήρα 
πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από την υπό 
καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 
μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές 
περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.

β. Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο της υπό καύση 
έκτασης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της 
όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από 
δάση ή δασικές εκτάσεις. 

γ. Πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς την 
πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης όταν αυτή 
απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από την υπό καύση 
περιοχή και 50 μέτρα από δεντροστοιχία.

δ. Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων για την 
αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλε−
πτα αίτια (υδροφόρων − γεωργικών ελκυστήρων − πτυο−
σκαπάνων κλπ) καθώς και οχήματος της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν 
και μόνον σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.
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ε. Ειδικά για τις περιοχές πρώτης επικινδυνότητας, 
όπως αυτές προσδιορίζονται στο π.δ. 575/1980 «Περί 
κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιο−
χών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων» (Α΄ 
157), ο Διοικητής της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
όταν κρίνει απαραίτητο, ζητά επιπλέον των ανωτέρω 
και βεβαίωση Γεωπόνου της οικείας Νομαρχίας, στην 
οποία αναφέρεται η αναγκαιότητα της καύσης». 

(3) Το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής 
Διάταξης αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Χώροι απορριμμάτων

1. Απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου η 
καύση απορριμμάτων τόσο εντός των Χώρων Υγειο−
νομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) όσο και στους 
υφιστάμενους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορ−
ριμμάτων που γειτνιάζουν με εκτάσεις που εμπίπτουν 
στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας ή βρίσκονται 
σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων 
απ’ αυτές.

2. Για την αντιπυρική προστασία των Χώρων Υγει−
ονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) λαμβάνονται 
απαραίτητα τα ακόλουθα μέτρα:

α. Περιμετρική περίφραξη και κατασκευή αντιπυρικής 
ζώνης ελάχιστου πλάτους 8 μέτρων, εφόσον από τη 
μορφολογία του εδάφους απαιτείται.

β. Αποθήκες εδαφικού υλικού για τη χωματοκάλυψη 
εστιών πυρκαγιάς στα απορρίμματα.

γ. Δεξαμενή πυρόσβεσης επαρκούς χωρητικότητας.
δ. Πινακίδες αναγνωρίσιμες από απόσταση για την 

απαγόρευση του καπνίσματος.
ε. Τοποθέτηση σε εύκολα προσβάσιμα σημεία των 

Χώρων Υγειονομικής Ταφής των απορριμμάτων φορη−
τών πυροσβεστήρων.

στ. Σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
με δυναμικότητα άνω των πεντακοσίων (500) τόνων 
ημερησίως να παρευρίσκεται βυτιοφόρο όχημα, κατά 
την αντιπυρική περίοδο.

ζ. Ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης πυρκαγιών και εγ−
χειρίδιο οδηγιών πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκα−
γιάς.

η. Συγκρότηση ομάδας πυρασφαλείας κατάλληλα εκ−
παιδευμένης.

θ. Εκτέλεση άσκησης πυρόσβεσης κάθε χρόνο.
ι. Στους χώρους γραφείων των Χώρων Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) η ανάρτηση σε εμφανή 
σημεία των τηλεφώνων των αρμοδίων Υπηρεσιών (Πυ−
ροσβεστική Υπηρεσία, Ο.Τ.Α., Δασαρχείο).

3. Για τους ΧΥΤΑ που γειτνιάζουν με εκτάσεις, που 
εμπίπτουν στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας και 
σε απόσταση λιγότερη από 300 μέτρα υποδεικνύεται 
από την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία η 
λήψη πρόσθετων μέτρων, εάν αυτό απαιτείται.

4. Στους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορ−
ριμμάτων, που υφίστανται κατά τη δημοσίευση της 
παρούσας διάταξης, ενεργείται κάθε χρόνο πριν από 
την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, αυτοψία από τρι−
μελή Επιτροπή ανά νομό, που συγκροτείται για κάθε 
Περιφέρεια τον Ιανουάριο κάθε έτους με απόφαση του 
αρμόδιου κατά τόπο Γενικού Γραμματέα και αποτελεί−
ται από έναν Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, 
της Ελληνικής Αστυνομίας και έναν υπάλληλο των Πε−

ριφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, με την ιδιότητα του 
Δασολόγου ή Δασοπόνου. Η αυτοψία πραγματοποιείται 
για τη διαπίστωση των υπαρχόντων μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας και την πρόταση των ελλειπόντων. Η 
Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλεται 
στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και στην 
αρμόδια Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. 
Η Περιφέρεια με έγγραφό της αποστέλλει την έκθεση 
για υλοποίηση στην αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή 
και η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποστέλλει την έκθεση 
στην αρμόδια Εισαγγελία. Τα προτεινόμενα από την 
Επιτροπή μέτρα πυρασφαλείας είναι απαραιτήτως τα 
εξής:

α. Άνοιγμα λάκκου βάθους 2 μέτρων για την απόθεση 
των απορριμμάτων, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες 
του εδάφους.

β. Περίφραξη με δικτυωτό συρματόπλεγμα ύψους 2,5 
μέτρων τουλάχιστον ολόκληρου του χώρου απόρρι−
ψης.

γ. Διάνοιξη αποψιλωμένης βλαστήσεως ζώνης πλάτους 
τουλάχιστον 50 μέτρων περιμετρικά της περίφραξης.

δ. Ύπαρξη επαρκούς αριθμού εργαλείων και ικανής 
ποσότητας ή παροχής νερού.

Ειδικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου οι 
Δήμοι και Κοινότητες υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς φύλαξης σύμφωνα με 
το άρθρο 118 του ν. 1892/1990.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των ημερών της αντιπυρικής 
περιόδου με δείκτη επικινδυνότητας 4 (πολύ υψηλή) και 
5 (κατάσταση συναγερμού) για τη συγκεκριμένη περι−
οχή, επιβάλλεται η παρουσία υδροφόρου οχήματος με 
μέριμνα του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.

5. Στο συνημμένο Παράρτημα, που αποτελεί αναπό−
σπαστο μέρος της παρούσας, παρέχεται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
με τίτλο «EKΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» για την υποβοήθηση του έργου της 
Επιτροπής.».

(4) Το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής 
Διάταξης αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Μέτρα για τη λειτουργία ανθρακοκαμίνων ασβεστο−
καμίνων και λοιπών εργαστηριακών συγκροτημάτων

1. Όπου από την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφαλείας 
για τη λειτουργία παντός είδους εγκαταστάσεων και 
δραστηριοτήτων εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις 
διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας ή πλησίον αυτών, 
προβλέπεται η λήψη ειδικών προληπτικών και κατασταλ−
τικών μέτρων πυροπροστασίας, αυτά εφαρμόζονται και 
επιπροσθέτως λαμβάνονται και τα κατά περίπτωση μέ−
τρα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. 

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία ανθρα−
κοκαμίνων, ασβεστοκαμίνων, λοιπών εργαστηριακών ή 
τεχνικών συγκροτημάτων που λειτουργούν εντός εκτά−
σεων, που εμπίπτουν στις διατάξεις της Δασικής Νο−
μοθεσίας, ύστερα από άδεια του οικείου Δασάρχη, που 
αναφέρει ρητά το χρόνο λειτουργίας, και την ακριβή 
θέση της εγκατάστασης, εφόσον διαπιστώνεται αδυ−
ναμία εξεύρεσης έκτασης που να μην εμπίπτει στις 
διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Για τη λειτουργία 
της εγκατάστασης είναι απαραίτητη η έκδοση πιστο−
ποιητικού πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστι−
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κή Υπηρεσία, το οποίο χορηγείται εφόσον τηρούνται 
τουλάχιστον οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις που 
υποδεικνύονται και ελέγχονται με αυτοψία εντεταλμέ−
νων οργάνων της:

α. Απομάκρυνση της βλάστησης περιμετρικά της 
εγκατάστασης σε πλάτος 25 μέτρων.

Σε περιοχές που δεν υπάγονται στο π.δ. 575/1980 «Περί 
κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιο−
χών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων» (ΦΕΚ 
Α΄ 157) επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η απομάκρυνση της 
βλάστησης περιμετρικά της εγκατάστασης να είναι σε 
πλάτος 15 μέτρων. 

β. Τοποθέτηση κατάλληλης διάταξης για την αποφυγή 
της διασποράς σπινθήρων στις καπνοδόχους ή σωλήνες 
εξαγωγής καυσαερίων των εγκαταστάσεων.

γ. Τοποθέτηση των κατάλληλων κατά περίπτωση φο−
ρητών πυροσβεστικών μέσων και εργαλείων που υπο−
δεικνύονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την 
αντιμετώπιση πυρκαγιάς.

Από την ημερομηνία κτήσης του πιστοποιητικού πυ−
ροπροστασίας αρχίζει αυτοδικαίως η έναρξη ισχύος 
της άδειας λειτουργίας.

3. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι και 
προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, εκτός 
από τις προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες, ανακαλείται 
από την εκδούσα Πυροσβεστική Υπηρεσία το πιστο−
ποιητικό πυροπροστασίας και παράλληλα κοινοποιεί−
ται η ανάκληση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας 
στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανάκλησης του πιστοποιητικού πυ−
ροπροστασίας θεωρείται αυτοδικαίως η ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας.».

(5) Το άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής 
Διάταξης αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12
Ποινικές Κυρώσεις – Πειθαρχικές κυρώσεις

1. Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυ−
στηρότερες ποινές, οι παραβάτες του παρόντος κα−
νονισμού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 184 του π.δ. 410/1995 (Α΄ 
231) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως ισχύουν, 
έχουν εφαρμογή για τους παραβάτες της παρούσας, 
που είναι αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυ−
τοδιοίκησης Α΄ βαθμού.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2005

Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΕΤΗΣ
Αντιστράτηγος ΠΣ

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

συνημμένο στην υπ’ αριθμ. 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη

 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ: 1. Περιφέρεια………………….............…… 

 Επιτροπής άρθρου 7 της 9/2000 Πυρ/κής Διάταξης  2. Πυρ/κή Υπηρεσία …….....………...

  συνημμένη στην 9/2000 Πυρ/κή Διάταξη

EΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………………………………………………………………………………………………............................................................................................……….. 

2. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ……………………………………………………………………………..…………………………..........................................................……..................................…….. 

3. ΟΤΑ (ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) …………………………………………………………………………........................................…….................................…………... 

4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ …………………………………………………………………………………............................................................................……………….. 

5. ΘΕΣΗ……………………………………………………………………………………………………..................................................................………….................................…..……….

6. ΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ (σε στρέμματα.)……………………………….…..……..................…………….................................……………..

7. ΔΗΜΟΙ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΟΥΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ

……………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................……

8. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ...............................………………………………................................................….....………………….................................……………….

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ............................………. (o προσδιορισμός των συντεταγμένων θα γίνει με τη βοήθεια φορητού 

GPS) 

10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ (ΟΜΟΡΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ) 

Βόρεια .............................................................................................................

Νότια ................................................................................................................

Ανατολικά ......................................................................................................

Δυτικά ..............................................................................................................

Συμπληρώνεται μόνο η μορφή της έκτασης (Δάσος, Δασική, Χορτολιβαδική, Καλαμιές, Γεωργικές εκτάσεις, 

Άλλης μορφής). 

Στην περίπτωση που η μορφή της έκτασης είναι δάσος ή δασική αναφέρατε και το είδος της βλάστησης.

11. ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

� Απόρριψη χωρίς διαχείριση

� Καύση 

� Επικάλυψη με χώμα

� Συνδυασμός καύσης και επικάλυψης με χώμα 

� Υγειονομική ταφή

12. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 

� Καθόλου 

� Ελλιπής

� Πλήρης
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14. ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

� Ναι Πλάτος ζώνης ..……………………………...................................

� Όχι 

15. ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ 

� Ναι Ώρες φύλαξης ....................................................................

� Όχι 

16. ΛΑΚΚΟΣ ΒΑΘΟΥΣ 2 μ. ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

� Ναι 

� Όχι 

17. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

� Ναι 

� Όχι 

18. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

� Ναι 

� Όχι 

19. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ 

� Ναι Όγκος δεξαμενής ……………………………………………………… 

� Όχι 

20. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΡΟΥΝΟ 

� Ναι 

� Όχι 

21. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

� Ναι Όγκος δεξαμενής υδροφόρου ............................. 

� Όχι 

22. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

� Ναι Είδος μηχανήματος ή μηχανημάτων……………………………………………………………………………

� Όχι 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

...............................................................................................................................................................................................................................……..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 / / 200..

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. …………………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………………………………….




