
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 29321 οικ. Φ.700.19 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23083 

Φ.700.19/11.6.2020 απόφασης των Υφυπουρ-

γών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη με 

θέμα: «Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβε-

στικής Διάταξης με θέμα «Διαδικασία επιβολής 

διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κα-

νονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστα-

σίας» (Β’ 2233). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 

«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώ-
πισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολι-
τικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού 
Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).

β. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

γ. Των άρθρων 127-157 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις 
για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 5).

δ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

ε. Του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δη-
μοσίων Εσόδων», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε 
και ισχύει (Α’ 90).

ι. Της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφασης Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

ια. Της υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφασης Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

ιβ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 

όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ιγ. Του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).

ιδ. Του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργού» (Α’ 162).

ιε. Της υπ’ αρ. 1/13-09-2021 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πο-
λιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, 
Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4215).

ιστ. Της υπό στοιχεία Α. 1047/21.3.2020 απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και 
διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή 
του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β’ 979).

2. Την υπό στοιχεία 15005 οικ. Φ.700.9/13.5.2021 από-
φαση Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Έγκριση 
της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: 
Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκ-
δήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και 
οικοπεδικούς χώρους» (Β’ 1923).

3. Την υπό στοιχεία 27152 Φ.700.19/17.5.2021 από-
φαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23083 Φ.700.19/11.6.2020 
απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασί-
ας του Πολίτη «Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστι-
κής Διάταξης με θέμα “Διαδικασία επιβολής διοικητικών 
προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων 
νομοθεσίας πυροπροστασίας” (Β’ 2233)».

4. Την υπό στοιχεία 29321 Φ.700.19/13.5.2022 από-
φαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23083 Φ.700.19/11.6.2020 
απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασί-
ας του Πολίτη «Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστι-
κής Διάταξης με θέμα “Διαδικασία επιβολής διοικητικών 
προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων 
νομοθεσίας πυροπροστασίας” (Β’ 2233)».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 3877/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/ 
17.05.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτι-
κής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Την τροποποίηση του Παραρτήματος Β της υπό στοιχεία οικ. 23083 Φ.700.19/11.6.2020 απόφασης των Υφυ-
πουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη που αφορά τη διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για 
παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας, ως εξής

Άρθρο 1
Το Παράρτημα Β της υπ’ αρ. οικ. 23083 Φ.700.19/11.6.2020 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Προ-

στασίας του Πολίτη με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα «Διαδικασία επιβολής 
διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας» (Β’ 2233), τρο-
ποποιείται ως προς τους κωδικούς παράβασης 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-7, 9-8, 9-10, 9-17, 9-18, 9-19, 9-30 και διαμορ-
φώνεται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ), ΣΥΝΤΕΛEΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΣΒ) ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ (ΣΥ) ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ, 
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ)

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΒΑΣΗ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ)

(σε ευρώ)

9-1

Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, 
σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
(Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 
(πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση συναγερμού), κατά παράβαση του άρθρου 3 της 
υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

300

9-2

Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας χωρίς άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας 
ή/και χωρίς να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και 
λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 
υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

300

9-3

Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας στους καλλιεργητές αγροτεμαχίων κατά 
το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επόμενου 
έτους, χωρίς τη λήψη των μέτρων των εδαφίων (γ) έως και (ιβ) της παραγράφου 
1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

200

9-4

Καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε σωρό στις μόνιμες καλλιέργειες 
(δενδρώνες), συμπεριλαμβανομένων ελαιώνων και αμπελώνων (πολυετών 
φυτειών) κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου 
κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής 
Διάταξης

500

9-5

Καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων πολυετών φυτειών της παρ. 1 του 
άρθρου 4 κατά τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους έως και 
την 30η Απριλίου του επομένου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση 
ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές χωρίς να 
πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα 
και μέσα πυροπροστασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 9/2021 
Πυροσβεστικής Διάταξης

300

9-6

Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, 
σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
(Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 
(πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση συναγερμού), κατά παράβαση του άρθρου 5 της 
υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

300

9-7

Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων χωρίς την άδεια της αρμόδιας κατά 
περίπτωση Υπηρεσίας ή φορέα και χωρίς την υποβολή στην αρμόδια 
Πυροσβεστική Υπηρεσία από τον ενδιαφερόμενο, τουλάχιστον (72) ώρες πριν 
από την τέλεση της καύσης, αίτησης με συνημμένα τα έγγραφα-στοιχεία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

250
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9-8
Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα 
προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παραγράφου 2 του 
άρθρου 5 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

200

9-9

Χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων, από 1η Μαΐου έως και 
την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή 
δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές, σε ημέρες 
που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης 
Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5, κατά παράβαση του 
άρθρου 6 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

300

9-10

Χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων, από 1η Μαΐου έως 
και την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση 
ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές, χωρίς να 
υφίσταται σχετική άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής καθώς και της χρονικής περιόδου από 1ης Νοεμβρίου εκάστου 
έτους έως και την 30η Απριλίου του επομένου έτους, χωρίς να πληρούνται 
σωρευτικά οι προϋποθέσεις και τα λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας των 
εδαφίων (α) έως (ζ) του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

250

9-11

Τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, εντός 
δασών ή δασικών εκτάσεων του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής 
Διάταξης ή εντός των ευρισκομένων σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων 
(300) μέτρων απ’ αυτές εκτάσεων, κατά παράβαση της παραγράφου 1 του 
άρθρου 7 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

500

9-12

Δημιουργία από τους Δήμους χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης 
απορριμμάτων, άχρηστων ή ογκωδών αντικειμένων εντός των εκτάσεων ή 
χώρων του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης χωρίς τη 
λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας της παρ. 2 του άρθρου 8 της 
υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

1000

9-13

Καύση απορριμμάτων εντός των χώρων Υγειονομικής Ταφής μη επικίνδυνων 
αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ), που βρίσκονται 
σε δάση ή δασικές εκτάσεις του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής 
Διάταξης ή βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων 
απ’ αυτές, κατά παράβαση του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής 
Διάταξης

500

9-14

Λειτουργία ανθρακοκαμίνων, ασβεστοκαμίνων ή λοιπών εργαστηριακών 
συγκροτημάτων που λειτουργούν νομίμως, με άδεια ή έγκριση από αρμόδιο 
φορέα εφόσον αυτή απαιτείται, εντός των εκτάσεων του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 
9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων 
του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

200

9-15

Κάπνισμα σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία), που 
εγκαθίστανται στις εκτάσεις και τους χώρους του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 
Πυροσβεστικής Διάταξης, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και 
την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, 
σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
(Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 
(πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση συναγερμού), κατά παράβαση του άρθρου 11 
της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

250

9-16

Κάπνισμα σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία), που 
εγκαθίστανται στις εκτάσεις και τους χώρους του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 
Πυροσβεστικής Διάταξης, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και 
την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, 
σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
(Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) 
ή 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν 
οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης 
πυρκαγιάς, χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας του 
άρθρου 11 της υπ’ αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

150
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9-17

Άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών 
σε οικοπεδικούς χώρους και ακάλυπτους χώρους των παρ. 2.1.α και 2.2. 
του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης κατά το χρονικό 
διάστημα από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, κατά 
παράβαση του άρθρου12 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

400

9-18

Εκτέλεση θερμών εργασιών στις εκτάσεις και τους χώρους του άρθρου 1 της 
υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης κατά το χρονικό διάστημα από 1η 
Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες που ο δείκτης 
επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου 
πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση συναγερμού), κατά 
παράβαση του άρθρου 13 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

350

9-19

Εκτέλεση θερμών εργασιών στις εκτάσεις και τους χώρους του άρθρου 1 της 
υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης κατά το χρονικό διάστημα από 1η 
Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους,, σε ημέρες που ο δείκτης 
επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου 
πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης 
επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη 
και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων 
πυροπροστασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της υπ’ αρ. 9/2021 
Πυροσβεστικής Διάταξης

250

9-20

Πραγματοποίηση βολών, για αθλητικές δραστηριότητες, σε πεδία βολής 
και ανοικτά σκοπευτήρια δημόσιων υπηρεσιών φορέων ή ιδιωτών κατά το 
χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, 
σε ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση 
συναγερμού), κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 
9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

250

9-21

Πραγματοποίηση βολών, για αθλητικές δραστηριότητες, σε πεδία βολής και 
ανοικτά σκοπευτήρια δημόσιων υπηρεσιών φορέων ή ιδιωτών κατά το χρονικό 
διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε 
ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης 
Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή) ή σε ημέρες που 
δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες 
δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, χωρίς τις ελάχιστες 
υποχρεώσεις των εδαφίων α έως δ της παρ. 3 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 9/2021 
Πυροσβεστικής Διάταξης.

150

9-22

Χρήση – καύση ειδών πυροτεχνίας, κατά το χρονικό διάστημα από 1η 
Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους σε ημέρες που ο δείκτης 
επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου 
πυρκαγιάς είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση συναγερμού), κατά παράβαση 
της παρ. 1 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

300

9-23

Χρήση – καύση ειδών πυροτεχνίας, κατά το χρονικό διάστημα από 1η 
Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους σε ημέρες που ο δείκτης 
επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου 
πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή), ή σε ημέρες που δεν 
υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν 
ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, καθώς και κατά τη χρονική 
περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους έως την 30η Απριλίου του 
επομένου έτους, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παρ. 2.1. του άρθρου 
15 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

200
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9-24

Χρήση – καύση ειδών πυροτεχνίας, κατά το χρονικό διάστημα από 1η 
Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους σε ημέρες που ο δείκτης 
επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου 
πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή), ή σε ημέρες που δεν 
υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν 
ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, καθώς και κατά τη χρονική 
περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους έως την 30η Απριλίου του 
επομένου έτους, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παρ. 2.2. του άρθρου 
15 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

150

9-25

Χρήση των «Sky Lanterns» (αερομεταφερόμενα ιπτάμενα φαναράκια ή 
αερόστατα), κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η 
Οκτωβρίου εκάστου έτους, κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 15
της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

200

9-26

Χρήση συσκευών έψησης (όπως φορητές ψησταριές με χρήση ξυλοκάρβουνου 
ή υγραερίου, χτιστές ψησταριές, κλπ.), εντός αδειοδοτημένων ή νομίμως 
λειτουργούντων για το σκοπό αυτό χώρων, όπως κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, 
χώρους αναψυχής, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η 
Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 3 (υψηλή), 4 
(πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση συναγερμού), κατά παράβαση του άρθρου 16 
της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

250

9-27

Χρήση συσκευών έψησης (όπως φορητές ψησταριές με χρήση ξυλοκάρβουνου 
ή υγραερίου, χτιστές ψησταριές, κλπ.), εντός αδειοδοτημένων ή νομίμως 
λειτουργούντων για το σκοπό αυτό χώρων, όπως κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, 
χώρους αναψυχής, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η
Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 1 (χαμηλή) 
και 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι 
τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης, χωρίς 
τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας των εδαφίων α έως ε του 
άρθρου 16 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

150

9-28

Η απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απόρριψη, από πεζούς ή εποχούμενους, 
οποιουδήποτε αντικειμένου ή ύλης ή ουσίας (όπως τσιγάρα, σπίρτα ή άλλα 
συναφή), η οποία δύναται να αποτελέσει αιτία έναυσης φωτιάς ή πυρκαγιάς 
στους χώρους του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

200

9-29
Η θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να 
μεταδοθεί φωτιά στους χώρους του άρθρου 1 της υπ΄ αριθ. 9/2021 
Πυροσβεστικής Διάταξης

150

9-30
Το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιοδήποτε σκοπό 
στους χώρους του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, 
χωρίς να εμπίπτει στις παραβάσεις 9-1 έως και 9-29

300

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης
Οικονομικών και Πολιτικής Προστασίας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΤΟΥΡΝΑΣ   
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*02028330706220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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